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Slavnostní vyhlášení výsledků ankety

Osobnost roku Ústeckého kraje
a oslava 8. narozenin novin Metropol

www.tydeniky.cz

Moderní bezplatné vysokonákladové noviny pro volný čas

se uskuteční ve čtvrtek 13. února 2014 od 19 hodin
na zámečku Větruše v Ústí nad Labem
Moderuje Vláďa Hron, zazpívá Verona,
uvidíte módní přehlídky salonů Moravec a Denny Rose.

Pozitivní energii

rozdává na potkání

Vladimír Hron
Narozen 25. 6. 1966 v Mostě, kde vystudoval gymnázium a hrál na loutkoherecké scéně Divadla Rozmanitostí. Po revoluci mu učaroval moderátorský mikrofon
Rádia Most, nějaký čas také šéfoval chomutovské Agaře. Od puberty zpíval s tanečním orchestrem Renesance, moderoval společenské akce a vymýšlel originální bavičské skeče, při nichž zjistil, že mu jde velmi dobře práce s publikem. Pár let
tuto roli piloval, ale pouhé imitování jej neuspokojovalo. Nalezl se až návratem
k muzice. A právě v této době triumfoval v novácké Lize gagů, kde si ho všiml
Stanislav Procházka ml. (interpret hitů Celá škola už to ví nebo Rádio a já).

 Vzpomenete si ještě dnes na svoje začátky, kdy jste sám s kytarou objížděl
severočeské taneční zábavy a rozdával radost až do rána?
Vzpomenu si pokaždé, když v rádiu
slyším hudbu raných devadesátých
let. Jsou to písně, které jsem tehdy nenáviděl, protože jsem je musel pouštět posluchačům na rozhlasových vlnách. Každý den to samé, do
omrzení, což je ubíjející a já věděl, že za mikrofonem nevydržím dlouho. Měl jsem ale rodinu,
narodil se mi syn, a tak mne tam držela pracovní smlouva na dobu neurčitou. Bál jsem se odchodu na volnou
nohu, už kvůli daním a byrokracie s tím spojené.
 Nechtěl jste opustit jistoty?
Přesně tak. I když jsem žil zničující život, kdy jsem se
vrátil po půlnoci z vystoupení domů a ráno na pátou již
chvátal do studia. Někdy i třikrát dokola, než byl vysněný den volna. Takhle opravdu nešlo žít.
 Jednoho dne jste ale odešel…
Vyřešil to za mne majitel mosteckého rádia, když mi sdělil, že budu vysílat víkendová rána. Zpočátku jsem tomu
nechtěl uvěřit, protože jsem páteční večery trávil v brněnském Boby centru, které v devadesátých letech fungovalo především coby zábavní podnik a mělo celorepublikové renomé. Vystupoval jsem zde po boku evropských
hvězd, kupř. tehdy letících Twenty 4 Seven nebo DJ Boba.
A co teď? Jedno nařízení majitele zhatilo plány mé i dramaturgii v Boby. Tento moment dal konec všem jistotám a já do Brna začal jezdit i v týdnu, moderoval
jsem veletrhy a žil stejným životem jako dnes. Psal se
rok 1996 a já se učil žít na volné noze.
 A v té době vás objevil Standa Procházka ml.
(známá popová hvězda 80. let – pozn. redakce)
a začal vás agenturně zastupovat i v Praze?
Na moment našeho osudového setkání jsem si musel ještě dva roky počkat. Standa mě pro Prahu
a Česko objevil až v roce 1998, kdy jsem na obrazovce TV Nova vyhrál Ligu gagů.
 A tehdy vás také doporučil do kanceláře
režiséra Františka Poláka...
To také nebylo samo sebou a trvalo to dlouhé
dva roky, než se tomu tak stalo. Bylo mi třiatřicet a psal se osudový rok 2000.

 Na tyto okamžiky si všichni vzpomenou, protože to jste
předvedl do té doby nevídanou věc – za necelých 25 minut
jste v přímém přenosu předvedl živě celou plejádu hudebních imitací a nazval jste ji Abeceda hvězd.
Ano v ten okamžik vše takzvaně řachlo a tento pořad
mne katapultoval mezi televizní baviče. A zase jsem nic
nestíhal, protože jsem dlouhých sedm let kontinuálně
pro obrazovku pracoval.
 Poté vznikl boom zvaný talk show, že? Z programů
se vytratily písničky a protagonisté zábavy sklízeli
vavříny za mluvené pořady.
Přesně tak. Hudebně-zábavnou show ve vysílání v žádné z televizí nenajdete. Respektive – pokusy byly, ale
po jednom či dvou pilotních dílech byl pořad nahrazen.
Všechny televize se hudební zábavě brání zuby nehty,
protože je příliš drahá. Nepřísluší mi soudit tyto názory,
jen dodám, že příkladem toho, že tomu tak asi není, je
hudební kanál manželů Peterkových, nad nímž odborníci z řad televizí nechápavě kývali hlavou a ejhle, v cílové skupině, které je určen, všechny válcuje. Hudba není
mrtvá a myslím, že se tak do roka znovu vrátí.
 To by bylo určitě zajímavé. Než se tak stane, vystupujete, asi jako všichni, v televizi nebo rozhlase, v pořadu typu Silvestr atd.?
Ano, poslední Silvestr patřil rozhlasovému Tobogánu,
kde jsem hostem Aleše Cibulky na Dvojce Českého rozhlasu a aby se to nepletlo, tak také televizi Barrandov,
kde jsem byl hostem… chvíle napětí.
 Opět Aleše Cibulky?
Přesně tak (smích), jak to víte?
 Spolupracujete s ním i mimo média?
Ano, jezdíme spolu po vlastech českých, moravských
a slezských v zábavně-osvětové show „Zábavně o stáří“.
 Kdy a kam nás na tento pořad pozvete?
V úterý 28. ledna jej hrajeme od 18 hodin v mosteckém kině Kosmos. Jsme moc rádi, že se díky Metropolu
o tomto pořadu, který má štědrého mecenáše a symbolické vstupné, dozvědí mostečtí senioři a jejich rodinní
příslušníci. Protože především pro ně je pořad určen.
 Závěrem vás poprosím o novoroční přání, které byste adresoval našim věrným čtenářům...
Všem čtenářům Metropolu přeji, aby se vzájemně tolerovali a byli k sobě ohleduplní. A pochopitelně také přeji hodně pozitivní energie.
Text: Metropol, foto: Petr Berounský

zpravodajství y zábava y sport y ankety y glosy

Představovat vřejnosti Vláďu Hrona, mosteckého rodáka, by bylo jako nosit dříví do lesa. Posluchače i diváky vždycky skvěle pobaví. Jako excelentní imitátor, zpěvák a bavič je známý divákům ČT, Novy a naposledy i TV Barrandov, sledovanost jeho pořadů by mu mohli mnozí autoři závidět. Vladimír už několik let spolupracuje s Metropolem. Naši hosté se s ním znovu setkají v únoru na galavečeru k vyhlášení Osobností roku Ústeckého kraje 2013.
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Čtenáři vybrali osobnosti roku 2013
Ústí nad Labem – Celkem 4 941 čtenářů Metropolu
a zpravodajského portálu www.tydeniky.cz rozhodlo o výsledcích 3. ročníku ankety Osobnost roku Ústeckého kraje 2013. Jejich hlasy podpořila ve čtvrtek 16. ledna i porota, složená z představitelů kraje,
měst a významných firem z regionu. Její členové se
rovněž shodli na udělení zvláštní ceny poroty.

Čtenáři vybírali pořadí z celkem pětadvaceti nominovaných v pěti kategoriích – Podnikání a management,
Veřejná správa, Kultura, Sport a Dobrý skutek. Uznání
za skvělou práci a činy pro Ústecký kraj si nepochybně zaslouží všichni, jejichž jména se na kuponu objevila. Všichni také budou pozváni na slavnostní galavečer, který se na jejich počest uskuteční 13. února na vý-

www.gamaradio.cz

letním zámečku Větruše v Ústí nad Labem. Tam se také
společně s dalšími hosty dozvědí, kdo zvítězil a kolik dostal hlasů. Ani v tomto ročníku čtenářsky oblíbené ankety nebylo o překvapení nouze.
Text a foto: Metropol

Co ukázal průzkum kvality služeb
V listopadu loňského roku se na internetu a v ulicích Ústí nad Labem uskutečnil průzkum kvality služeb hromadné dopravy. Na jeho výsledky jsme se zeptali výkonného ředitele Dopravního podniku města Ústí nad Labem Ing. Radka Chobota.

PARTNEŘI
PROJEKTU:

 Kde se zrodil nápad zorganizovat
tento typ dopravního průzkumu?
Provozování městské hromadné
dopravy je služba našim zákazníkům. A když chceme zjistit, co je
pro ně důležité, a co od nás očekávají, je nejjednodušší se jich zeptat. Je to obdobné, jako když se
majitel restaurace dotazuje hostů,
zda je všechno v pořádku a jsou spokojeni.
 Průzkum kvality probíhal ale už v roce 2011. Proč tedy
vloni znovu?
Výsledky průzkumu z roku 2011 jasně ukázaly, v jakých oblastech jsou s námi naši cestující spokojeni, a jakým bychom
měli věnovat více pozornosti, protože by v očích našich zákazníků mohly být vyřešeny lépe. Naší snahou pak bylo, abychom udrželi vysokou úroveň toho, s čím jsou naši cestující
spokojeni, a pokud možno zlepšili to, v čem viděli rezervy.
A dva roky jsou právě tak akorát, aby se mohl projevit dopad
změn, které byly v návaznosti na průzkum provedeny.
 O jaké změny se jednalo například?
Především o úklid vozidel. Ten dopadl v minulém průzkumu
bídně, a od té doby je mu věnována velká pozornost. Bohužel, ačkoliv jsou vozy uklízeny téměř nepřetržitě, stále je cestující vnímají jako zanedbané.
 Jak si to vysvětlujete?
Ono je asi nemožné udržet opravdu uklizené vozidlo, ve kterém se během celodenního provozu vystřídá několik set cestujících. Řidiči procházejí vozidlo a provádějí základní úklid
vždy po dojetí do konečné zastávky. A ve valné většině případů, je co uklízet… Možná hraje svou roli ve vnímání uklizenosti dopravních prostředků i stáří našich vozidel, především trolejbusů. Pořídíte-li si nové auto, působí na vás pří-

jemněji než to předchozí, byť také celou dobu udržované.
Stejné je to i u našich prostředků hromadné dopravy.
 A co druhý konec pomyslného žebříčku spokojenosti?
Podařilo se udržet úroveň toho, s čím byli cestující v roce
2011 spokojeni?
Jsem moc rád, že s tím, s čím byli naši cestující spokojeni
v roce 2011, jsou spokojeni i dnes. Stejně jako před dvěma
lety byli respondenti spokojeni s ochotou pracovnic našich
předprodejních míst. To mě velmi těší, protože předprodej je
místo, kde primárně probíhá platba za naše služby, a je tedy
opravdu důležité, aby se zde našim zákazníkům „dobře nakupovalo“. Velmi dobře si i nadále vedeme v předávání informací. Podle výsledků průzkumu jsou naši cestující spokojeni jak s informacemi na zastávkách, tak na našich webových
stránkách. Především o tarifu a smluvních přepravních podmínkách se cítí být dobře informováni.
 Do průzkumu byly zahrnuty i otázky bezpečnosti
v MHD. Jak to dopadlo?
Průzkum ukázal, že zhruba 2/3 dotazovaných se v prostředcích MHD cítí bezpečně. To je slušný výsledek, když přihlédneme k tomu, že z ankety vyplynuly čtyři relativně problémové ústecké lokality – Předlice, Mojžíř, Krásné Březno
a Střekov, což už je velká část města. Zajímavé je, že oblasti
a linky, které respondenti označili jako problémové, přibližně korespondují s počtem uložených přirážek k jízdnému na
jednotlivých linkách MHD. Zjednodušeně se tedy dá říci, že
cestující se cítí méně bezpečně v linkách, kde je vyšší procento černých pasažérů.
 Dá se z výsledků letošního průzkumu posoudit, zda jsou
cestující s ústeckou MHD spokojeni?
Troufnu si říci, že ano. Oblastí, ve kterých jsou s námi spokojeni, je víc, než těch, kde spokojeni nejsou. Je to hezký výsledek, který je ale zároveň dost zavazující.
(red)

Městské služby Ústí nad Labem, p.o.
areál Větruše
pohřební služba
kulturní akce

www.msul.cz
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Radost z jízdy
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Ústecký kraj

Ústí n. L.

Chomutov

Most

POKROK VŽDY ZAČÍNÁ
NA VRCHOLU.
Segment SAV by bez něj neexistoval. On však není jenom zakladatel, ale i lídr, který sleduje moderní trendy
a nadále je ve všem o krok před ostatními. Výkon, efektivitu, jízdní dynamiku, pohodlí nebo všestrannost opět
posunuje na zcela novou úroveň. Nové BMW X5 zkrátka nabízí výjimečnost ve všech oblastech, ve kterých ji
očekáváte, a to jak při jízdě ve městě, tak na horách. Více informací Vám podají naši prodejci.

Teplice

Litoměřice

ZOSOBNĚNÍ POKROKU. NOVÉ BMW X5.
Žatec

Auto Grál s.r.o., Přístavní 837/85, 400 07 Ústí nad Labem, tel. 475 201 527, www.autogral.cz
Kombinovaná spotřeba paliva a emise CO2 nového BMW X5: 5,7–10,5 l/100 km; 149–244 g/km.
Dubí
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a dalším opuštěným zvířatům pomohli, zavolejte na číslo 606 221 405
a domluvte si termín návštěvy. A jestli zápasíte s časem, můžete přispět na číslo účtu 219698837/0300. Nezapomeňte nám o tom napsat na adresu Metropol centrum, Beethovenova
24, 400 01 Ústí nad Labem, nebo na
mail redakce@tydeniky.cz. Váš dobrý skutek rádi zveřejníme. Pozitivních zpráv není nikdy dost a příklady táhnou.
Na snímku je ředitel vydavatelství
Metropol Ing. Jiří Morštadt s Belinkou a našimi příspěvky.
Foto a text: Ladislava Richterová
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V Žimu jsme nebyli poprvé
určitě ani naposledy.
TROPO aPokud
byste rádi Bele

Seznámili jsme se se zdejší svěřenkyní, patnáctiletou fenkou Belinkou,
která po těžké operaci přišla o levou přední
nohu. Její osud nás vzal
hodně za srdíčko. Dozvěděli jsme se, že v různých útulcích pobývala dlouhých
sedm let. Máme velikou radost, protože díky medializaci příběhu už našla nový domov.
V Útulku Nadace Tlapka momentálně žije přes 80 psů, kteří snědí za měsíc několik tun krmiva. A tak náš dárek
přišel vhod. V lednu tu podle obsluhy
žádný výrazný nárůst nových svěřenců nepřivítali, naopak, najdou se lidé,
kteří svého čtyřnohého přítele odložili ještě před svátky, aby si pod stromeček opatřili nového. Chápete to?

TROPO

Žim/Teplicko | V rámci projektu Metropol pomáhá se vedení naší
společnosti vydalo do Útulku Nadace Tlapka v Žimu na Teplicku.
S sebou v autě jsme vezli fenku Axis, která pochází z útulku v Praze-Troji, 50 kilogramů krmiva a laskominy pro pejsky, kteří na své
nové pány toužebně čekají.

kaleidoskop

Jiří Morštadt: Metropol bude pomáhat
i letos. Můžete se k nám přidat
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Kontakt pro podnikatele a firmy: inzerce@tydeniky.cz

BMW řady 3
Sedan

www.autogral.cz

z kraje

Radost z jízdy
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O kraj má zájem další významný investor CPI

Metropol se proto ředitele komunikace a tiskového mluvčího společnosti CPI Jana Buriana zeptal na záměry tohoto smělého plánu a dopady pro region: Vybudováním Logistického areálu CPI Park Žďárek, který
bude sloužit pro příjem, skladování a kompletaci zboží, vznikne v dotčené lokalitě pracovní příležitost
pro zhruba 3 300 osob včetně mladých lidí ve věku 20 až 29 let, protože
s ohledem na zaměření činnosti budeme mít nižší poptávku po zkušených pracovnících, než jiní potencionální zaměstnavatelé. Zajištění pravidelných příjmů u tak velkého počtu
lidí pozvedne ekonomickou úroveň
regionu a uleví systému sociálního

Logistický areál CPI Park Žďárek z ptačí perspektivy.
zabezpečení. Celý region se tak v konečném důsledku může alespoň částečně vymanit z deprivace plynoucí
z abnormální nezaměstnanosti. Logistický areál se díky svému sousedství s dálnicí D8 nachází ve snadno
přístupné poloze, která je výhodná
i pro zaměstnance ze vzdálenějších
míst. Lze důvodně předvídat, že Logistický areál CPI Park Žďárek bude
dostupným zaměstnavatelem i pro

Setkání rodáků

Chomutov| Ještě téměř tři měsíce se mohou na radnici přihlásit lidé, kteří se narodili a žili v Chomutově do roku 1938. Město pro tyto občany připravuje setkání rodáků. „Jde o neformální setkání, které
je příležitostí k přátelskému posezení
a rozhovoru nad šálkem kávy nebo
čaje,“ řekl primátor města Jan Ma-

reš. Setkání se uskuteční v květnu. Zájemci se mohou hlásit s uvedením jména, příjmení, adresy
a dalšího kontaktu nejpozději do
15. dubna na adresu: Statutární
město Chomutov, odbor kancelář
primátora, Zborovská 4602, 430 28
Chomutov nebo s.skubova@chomutov-mesto.cz.

obyvatele měst Ústí nad Labem, Děčín, Teplice a okolní obce v okruhu
několika desítek kilometrů.
Z provozu logistického areálu bude přímo profitovat obec Libouchec, na jejímž katastrálním území má být areál
umístěn. Na základě pravidel rozpočtového určení daní bude navýšen příjem
obce na dani z nemovitostí. Kromě toho lze s příchodem pracujících do obce
Libouchec a její části Žďárek předvídat

rozvoj místního obchodu a služeb, což
má opět přímý vliv na výběr daní a tedy dalšího zvýšení příjmů obce.
Nezapomněli jsme ani na ochranu
přírody a navrhli řadu konkrétních
opatření, která povedou k minimalizaci zásahu do přírody a zajištění
udržení populace dotčených zvláště
chráněných, ale i ostatních živočišných druhů v příznivém stavu. Připravili jsme proto Návrh doplňují-

cích kompenzačních opatření při realizaci záměru výstavby Logistického
areálu CPI Park Žďárek, který vypracovali přední odborníci s vysokým
renomé, o němž vypovídá minimálně jejich rozsáhlá publikační činnost
a jejich obecná známost v odborných
kruzích. Podle jejich zjištění nebude
ohrožen výskyt modrásků, chřástala
polního ani střevlíka zlatitého.
Jsme přesvědčeni o tom, že v okolí
Libouchce ani na vzdálenějším území nelze vybudovat logistický areál, který by měl pro region takový ekonomický a sociální přínos, jako tomu bude v případě Logistického areálu CPI Park Žďárek. Současně
na jiném místě nebudou dány takové
podmínky z hlediska ochrany přírody, jako je tomu v případě dotčené lokality u části obce Žďárek, neboť jako
již bylo výše uvedeno, při zohlednění
skutečného výskytu zvláště chráněných druhů a jeho podmíněnosti aktuálními okolnostmi, které se budou
v čase měnit (pro výskyt druhů zhoršovat), jde o lokalitu v konečném důsledku pro stavbu vhodnou, když je
zde možné vytvořit i potřebná kompenzační opatření.
(met)

Silniční a odtahová služba
ÁNÍ
VYPROŠŤOV
VOZIDEL

UŠÁK

NONSTOP

Odtahová služba UŠÁK už 22 let pomáhá,
ve dne v noci, v létě v zimě, přijet pro vás neváhá

tel. 602 287 065

www.odtahteplice.cz

BMW řady 3
Sedan

www.autogral.cz

VÁŠEŇ NIC NEZASTAVÍ.
BMW řady 3 Sedan nabízí unikátní kombinaci dynamiky, nejnovějších technologií a jedinečného designu. Výkonné a současně úsporné motory
s technologií BMW TwinPower Turbo, režim ECO PRO, plnobarevný Head-Up Display a celá řada dalších inovací je důkazem jeho jedinečnosti.
Inteligentní pohon všech kol BMW xDrive zajišťuje maximální dynamiku a stabilitu na jakémkoli povrchu. Využijte nabídku paketů JOY,
které obsahují bohatou volitelnou výbavu zdarma. Více informací Vám podají naši prodejci.

BMW ŘADY 3 SEDAN S PAKETEM JOY OD 626 000 Kč (bez DPH).
Auto Grál s.r.o., Přístavní 837/85, 400 07 Ústí nad Labem, tel. 475 201 527, www.autogral.cz
Paket JOY není k dispozici pro BMW ActiveHybrid 3. Vyobrazení vozu je ilustrativní. Další podrobné informace o aktuální nabídce zvýhodněných
paketů JOY, výbavách a dodacích podmínkách Vám poskytnou naši prodejci. Nabídka je platná pro vozy předané do 31. 3. 2014.

inzerce

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

Ústecký kraj patří společně s Moravskoslezským k regionům s nejvyšším počtem nezaměstnaných
lidí v produktivním věku. Vedení
obou krajů se proto snaží na svá
území nalákat významné investory. Jedním z takových je akciová
společnost Czech Property Investments, která chce nedaleko obce
Libouchec na Ústecku vybudovat
Logistický areál Park Žďárek.

Kombinovaná spotřeba a emise CO 2 BMW řady 3 Sedan: 4,1–8,2 l/100 km; 109–193 g/km.

Radost z jízdy

Hejtman Oldřich Bubeníček pozval na první společné jednání
všechny poslance nově zvolené za
Ústecký kraj. Napříč politickým
spektrem byl deklarován zájem
postupovat společně v zájmu Ústeckého kraje, a to zejména v klíčových tématech, jako je sociální
vyloučení, nezaměstnanost, životní prostředí a návrat finančních
prostředků získaných těžbou uhlí
a energetikou zpět do regionu.
Prvního jednání se zúčastnilo 12 ze
čtrnácti poslankyň a poslanců a také
oba náměstci hejtmana Stanislav Rybák a Jana Vaňhová spolu s radním pro
sociální věci Martinem Klikou. Poté, co
hejtman představil strategická témata klíčová pro budoucí rozvoj Ústeckého kraje, rozpoutala se živá diskuze. Jaroslav Foldyna za podpory Marie Benešové vybídl kraj k opětovné snaze
o prosazení tzv. Ústeckého balíčku, sady legislativních návrhů řešících sociální oblast. V této oblasti panovala všeobecná shoda na tom, že je třeba citlivě
připravit zákon o hmotné nouzi a ob-

Zleva jsou Z. Kailová, G. Hubáčková, R. Holeček, J. Foldyna, R. Brabec, M. Benešová a H. Aulická – Jírovcová.
zvláště nekvalifikovaným občanům nabídnout možnost odpovídající práce
místo pasivního pobírání dávek.
Kandidát na ministra životního prostředí Richard Brabec hovořil o surovinové politice státu. Podle něj by otázka prolomení limitů těžby hnědého
uhlí měla být spíše odborná než politická. Akcentoval pak zejména nutnost získat pro Ústecký kraj finanční

Chcete studovat v Pirně?
Dovolujeme si vás pozvat na prezentaci česko - německého Gymnázia Friedricha Schillera v Pirně, která se uskuteční ve středu
12. února od 14.00 do 17.00 hodin
na Krajském úřadu Ústeckého kraje, budova B, Dlouhá ulice, kde sídlí odbor školství, mládeže a tělový-

chovy krajského úřadu. Chceme vás
informovat o nabídkách a možnostech, které gymnázium nabízí žákům z Ústeckého kraje. Vedení školy a její pedagogové společně s pracovníky odboru školství krajského
úřadu vám budou k dispozici a zodpoví vaše dotazy.

prostředky, které stát má z těžby uhlí a výroby elektrické energie v našem
kraji. V tomto bodě snadno našel podporu ostatních poslanců.
V rámci diskuze se hovořilo také
o surovinové politice státu, otázce
prolomení těžebních limitů dostavbě dálnice D8, výstavbě plavebních
stupňů na Labi či novelizaci zákona
o veřejných zakázkách.

Jednání se zúčastnili Hana Aulická
– Jírovcová (KSČM), Marie Benešová
(ČSSD), Richard Brabec (ANO), Jaroslav Foldyna (ČSSD), Radim Holeček
(ODS), Gabriela Hubáčková (KSČM),
Zuzana Kailová (ČSSD), Michal Kučera (TOP09), Stanislav Pfléger
(ANO), Bronislav Schwarz (ANO), Josef Šenfeld (KSČM) a Vlastimil Vozka (ANO).

CENA HEJTMANA
ZA ROK 2013
Ústecký kraj zveřejnil nedávno již třetí ročník výzvy k podávání návrhů na udělení Ceny hejtmana, tentokrát za rok
2013. Veškeré nominační podrobnosti jsou uvedeny na webu kraje v sekci Nepřehlédněte, například podrobné Zásady udílení ceny, Výzva, Souhlas
s nominací navrženého ad. Jednotlivci i kolektivy a instituce mohou navrhovat výrazné
osobnosti v pěti oblastech: Regionální rozvoj, Sociální a zdravotní oblast, Věda a Výzkum,
Kultura a Sport. Návrhy lze zasílat písemně až do konce února roku 2014. Připomeňme si
jen, že Cenu hejtmana za rok
2012 obdrželi Simona Baumrtová (sport), Vladimír Gončarov (kultura), prof. Martin Sameš (sociální a zdravotní sféra),
Prof. František Holešovský (věda a výzkum) a Ing. Jaroslav Zahálka (regionální rozvoj).

Webová televize Ústeckého kraje www.u-tv.cz

Noví poslanci jednali na hejtmanství

Krajský úřad Ústeckého kraje
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V Úštěku je 21. výjezdová
základna pro záchranáře
V Úštěku na Litoměřicku v budově místní požární stanice od ledna sídlí výjezdová základna Zdravotnické záchranné služby Ústeckého kraje (ZZS ÚK). Slavnostního otevření se zúčastnili hejtman Oldřich Bubeníček, jeho
1. náměstek Stanislav Rybák, starosta Úštěku Pavel Kundrát, ředitel ZZS ÚK Ilja Deyl a mnoho dalších hostů. Nová základna zkrátí dojezdový čas v této lokalitě o deset minut.

Hejtman Ústeckého kraje
Vás srdečně zve na

;,5(35(=(17$ÿ1Ì3/(6

EUáH]QD
RGKRGLQ
'X
Ý PNXOWXU\
PHáVWDÔVWtQDG/DEHP
Vystoupí: moderátor Vladimír Hron,
Václav Neckář, Monika Absolonová,
Jožka Šmukař s cimbálovou muzikou,
Orchestr Bonus a další
V průběhu večera bude možné
ochutnat vína z Ústeckého kraje

www.kr-ustecky.cz

„KRAJE DOBRÉHO VÍNA“

U slavnostního zprovoznění základny byli (zleva) starosta P. Kundrát, hejtman
O. Bubeníček a ředitel ZZS I. Deyl.
V rámci objektu muselo dojít k úpravě prostoru, který bude posádka záchranky využívat. K dispozici má
garáž pro jednu z osmi nejnovějších
sanitek, které ZZS ÚK pořídila před
několika měsíci (Volkswagen Transporter s motorem o výkonu 132 kW
s novým žluto-zeleným značením),
a soubor místností, které zajišťují potřebné zázemí. Oprava budovy vyšla na 1,7 milionu korun, přičemž 700 tisíc poskytl formou dotace Ústecký kraj a zbytek hradilo
město. Pronájem prostorů je smlouvou zajištěn na deset let, tedy do roku 2024. V letošním roce provoz sta-

nice vyjde na téměř šest milionů korun. V místě bude působit jedna posádka se záchranářem.
„Jsem rád, že ke zřízení jednadvacáté
výjezdové stanice v Ústeckém kraji došlo, protože tím nejenom plníme zákonem dané lhůty, ale také rozšiřujeme
zdravotní péči pro naše občany a to
rozhodně vítám,“ řekl hejtman.
Zřízením nových výjezdových základen v prosinci v Klínech na Mostecku
a v lednu v Úštěku na Litoměřicku reagoval Ústecký kraj na dojezdové doby dané zákonem, protože se v těchto oblastech nepodařilo zajistit dodržovaní časů jiným způsobem.

Autobusy Karlovy Vary
budou jezdit i na Mostecku
Organizační zajištění: ORTOPEDICKÉ CENTRUM s.r.o.

Smlouvy jsou platné od roku 2015
na deset let a zajišťují občanům
kraje veřejnou dopravu moderními nízkopodlažními autobusy. Náš
kraj bude potom pro potřeby dopravní obslužnosti rozdělen nově
do 15 oblastí. Aktuálně probíha-

jí či jsou ukončena výběrová řízení v deseti z nich, poslední budou
vypsána začátkem února 2014. Podepsané smlouvy řediteli dopravní
společnosti Zdeňku Suchanovi předal radní pro oblast dopravy Jaroslav Komínek.

inzerce

Cena vstupenky: 300 Kč - hlavní sál
200 Kč - ostatní prostory
Předprodej vstupenek od 3. 2. 2014 na pokladně Krajského úřadu
Ústeckého kraje, na pokladně Severočeského divadla opery a baletu
Ústí nad Labem či po telefonické domluvě (+420 603 870 040)
Změna programu vyhrazena

Ústecký kraj uzavřel počátkem letošního roku čtvrtou smlouvu na zajištění autobusové dopravy v další části kraje - oblast Mostecká pánev vysoutěžila společnost Autobusy Karlovy Vary s nabídkou 25,89 Kč/km.
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Vzdělávání

Žáci z děčínské školy se předvedli na GASTRO JUNIOR 2014
GASTRO JUNIOR je mezinárodní
odborná soutěž kuchařů, číšníků
a cukrářů. Celostátního lednového finále v Brně se zúčastnili tradičně i žáci Střední školy řemesel
a služeb Děčín, která patří mezi
příspěvkové organizace Ústeckého kraje. Cukrářka Denisa Antošová obsadila v rámci republiky celkové čtvrté místo ze čtyřiadvaceti soutěžících a stala se
tak nejúspěšnější reprezentantkou našeho regionu.

Denisa Antošová je žákyní druhého
ročníku oboru Cukrář a na soutěž ji
připravila učitelka odborného výcviku Pavlína Klopfštoková. Na soutěži se předvedli také kuchař Jiří Prant
a servírka Kateřina Jurčáková.

Soutěžní práce Denisy.

Zleva: Denisa Antošová, Jiří Prant a Kateřina Jurčáková.

Cukrářka Denisa Antošová v akci.

Páteřní škola Ústeckého kraje

Obchodní akademie a Střední odborná škola generála Františka Fajtla Louny,
příspěvková organizace
Osvoboditelů 380, 440 58 Louny
tel. 415 655 489

e-mail: skola@oasoslouny.cz

Střední škola stavební, Teplice

Pro školní rok 2014/2015 nabízíme vzdělání v následujících oborech:
v části školy Osvoboditelů 380:

v části školy Postoloprtská:

 obory středního vzdělání
s maturitní zkouškou:

 obory středního vzdělání s výučním listem:

 Obchodní akademie
(lze studovat 2 zaměření – na cestovní ruch
a informatiku)
 Ekonomické lyceum
 Strojírenství
 Veřejnosprávní činnost
 Technické lyceum

www.oasoslouny.cz

 Kominík
 Mechanik opravář
motorových vozidel
 Strojní mechanik
 Elektrikář

 Montér suchých staveb
 Instalatér
 Aranžér
 Krejčí
 Zedník

 obory středního vzdělání pro vycházející žáky
ze speciálních a praktických škol:
 Zednické práce
 Pokrývačské práce

 Šití oděvů
 Provozní služby
(dvouletý obor)

Přijímací zkoušky se nekonají.

OBORY VZDĚLÁNÍ - L

❏ 33-42-L/51 - Nábytkářská a dřevařská
výroba
❏ 36-44-L/51 - Stavební provoz
❏ 23-43-L/51 - Provozní technika
❏ 64-41-L/51 - Podnikání

❏
❏
❏
❏
❏
❏

OBORY VZDĚLÁNÍ – M

OBORY VZDĚLÁNÍ - E

❏ 63-41-M/01 - Ekonomika a podnikání

OBORY VZDĚLÁNÍ - H
❏ 23-51-H/01 - Strojní mechanik
❏ 23-55-H/01 - Klempíř
❏ 23-68-H/01 - Mechanik opravář
motorových vozidel
❏ 26-57-H/01 - Autoelektrikář
❏ 33-56-H/01 - Truhlář
❏ 36-52-H/01 - Instalatér

39-41-H/01
36-67-H/01
36-59-H/01
23-56-H/01
26-51-H/01
23-55-H/02

- Malíř a lakýrník
- Zedník
- Podlahář
- Obráběč kovů
- Elektrikář
- Karosář

❏ 33-56-E/01 - Truhlářská a čalounická
výroba
❏ 36-57-E/01 - Malířské práce
a natěračské práce
❏ 36-67-E/01 - Zednické práce
❏ 41-52-E/01 - Zahradnické práce
❏ 23-51-E/01 - Strojírenské práce

OBORY VZDĚLÁNÍ – E (dvouleté)
❏ 36-67-E/02 - Stavební práce

Den otevřených dveří 6. 2. 2014; po domluvě kdykoliv.
Učebnice jsou zdarma pro všechny žáky, pro žáky učebních oborů i pracovní oděv a možnost získání až tisícové odměny
za produktivní práci. Nabízíme každoroční zahraniční stáže a možnost získání oborových stipendií. Škola má vysokou úroveň
materiálního vybavení, vlastní školní jídelnu, kantýnu a domov mládeže hotelového typu. Ve svářečské škole nabízíme
žákům i veřejnosti svářečské kurzy metod MIG, MAG, WIG zakončené evropskou zkouškou.

Střední odborná škola

sociální Šluknov

Střední lesnická škola a

^ƚƎĞĚŶş ƓŬŽůĂƚĞĐŚŶŝĐŬĄ 'Ă͘Ɛ͘

PĜijímací Ĝízení: 22. 4. 2014

E-mail: sekretariat@ssstavebni.tce.cz
Web:
www.ssstavebni.tce.cz
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Fakulta výrobních technologií a managementu UJEP

Fakulta vypisuje pro akademický rok 2014/2015 přijímací řízení pro studium
ve studijních programech a oborech následujícího zaměření:

Fakulta je jednou z nejmladších součástí univerzity.
Přes svoje mládí je uznávaná v České republice i v zahraničí. Spolupracuje s fakultami na ostatních vysokých školách v Česku i za hranicemi naší republiky
a s významnými průmyslovými podniky nejen v regionu. Fakulta připravuje absolventy technicko-ekonomického za¬měření s cílem zabezpečit lidské zdroje
pro průmyslovou sféru.

Název programu / oboru

Studovat je možné v bakalářských, v navazujících magisterských studijních programech a doktorském studijním programu. Důraz je kladen na provázanost s praxí a na požadavky průmyslu. Na FVTM je pět kateder:
technologií a materiálového inženýrství, matematiky a fyziky, strojů a mechaniky, managementu a ekonomiky podniku a energetiky a elektrotechniky. Věda
a výzkum se na fakultě zaměřují na výrobní technologie, průmyslové inženýrství a management, mechaniku těles, materiálové inženýrství a povrchové inženýrství. Stejně jako studenti ostatních součástí UJEP, také na naší fakultě se využívá možností zahraničních výinzerce

Tel.: +420 417 576 006

Typ programu

Forma

Strojírenská technologie

Řízení výroby Bakalářské studium

PS

Strojírenská technologie

Řízení výroby Bakalářské studium

KS

Energetika
Strojírenství

Energetika-teplárenství Bakalářské studium

PS, KS

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

měnných pobytů v rámci programu Erasmus. Fakulta
má partnery na univerzitách ve Švédsku, Německu, na
Slovensku, v Rakousku, Slovinsku, Turecku, Španělsku,
Maďarsku a dalších zemích.

Termín pro podání přihlášky:
» 31. 3. 2014 bakalářské a navazující
magisterské studium
» 31. 5. 2014 doktorské studium
Termín přijímacích zkoušek:
» 24. 6. 2014 bakalářské studium
(datum ověření podmínek pro přijetí)
» 24. 6. 2014 navazující
magisterské studium
» 19. 6. 2014 doktorské studium

Doktorské studium

PS, KS

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
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V O Š a S O Š Roudnice n. L.

Různé druhy učebnic anglického jazyka, na jejichž sbírce se podílelo lovosické gymnázium ve spolupráci s oblastním zastoupením občanského sdružení ShineBean, byly oficiálně předány základní škole Kandiege v západní Keni.
Podle slov místní předsedkyně ShineBean Renaty Rokůskové měli tamní pedagogové i školáci z učebnic angličti-

Havlíčkova 57, 471 14 Kamenický Šenov, telefon 487 764 965
e-mail: supss@supss-ks.cz, www.czech-glass-school.com

Kontakt pro podnikatele a firmy: Věra Svobodová, tel. 739 751 697, svobodova@tydeniky.cz, inzerce@tydeniky.cz

Učebnice pro Keňu

STŘEDNÍ UMĚLECKOPRŮMYSLOVÁ ŠKOLA SKLÁŘSKÁ KAMENICKÝ ŠENOV

Vzdělávání

Rodina Metropolu se utěšeně rozrůstá.
Naší kolegyni Lucii Christianové, obchodní manažerce,
ienntům,
ie
jež se před mateřskou dovolenou intenzivně věnovala klientům,
kteří se prezentují v nabídce vzdělávání,
a.
se v neděli 19. ledna ve 21.07 hodin narodila dcera Ema.
Měřila 46 cm, vážila 2 750 g.
aV
íti
ít
Obě děvčata jsou už v pořádku doma u šťastného tatínka
Víti
a my s velikou radostí blahopřejeme!

Nabízí obor vzdělání 82-41-M/13
Výtvarné zpracování skla a světelných objektů
ŠVP:
• Design světelných objektů
• Broušení skla
• Rytí skla
• Malování skla

•
•
•
•
•

Restaurování osvětlovadel
Sklo v architektuře
Grafický design
Produktový design
Aplikace ICT

Škola byla zařazena mezi 50 elitních SŠ z ČR,
jako přidružený člen sítě škol ASPnet UNESCO.

Den otevřených dveří
4. února 2014 od 8 do 15 hodin
a každý další měsíc v rámci projektových dnů, případně i individuálně

Vyšší odborná škola a Střední odborná škola
Roudnice nad Labem, Špindlerova 690
ny obrovskou radost. „Žáci si učebnice
vzápětí po předání se zájmem prohlíželi, knihy byly následně zapsány do školní
knihovny,“ uvedla k tomu zástupkyně
uvedeného sdružení. A jak dále sdělila,
k faktickému předání daru došlo v závěru loňského roku, což je v Keni doba,
kdy právě končí školní rok. Zástupce
ředitele keňské školy vyjádřil upřímný
vděk i poděkování českému gymnáziu.
Uvedená zásilka knih však nebyla jediná, z logistických důvodů bude druhá várka potřebných učebnic na africký kontinent vypravena také v březnu
tohoto roku. Gymnázium v Lovosicích
potěšil zejména fakt, že uvedená spolupráce a pomoc byly takto adresné.
Marek Bušek, ředitel Gymnázia Lovosice

SOŠ - střední odborná škola
čtyřleté maturitní obory vzdělání:

Agropodnikání
41-41-M/01
zaměření Ekonomika a podnikání
Ekonomické lyceum
78-42-M/02
Dopravní prostředky 23-45-M/01
VOŠ - vyšší odborná škola
tříletý vzdělávací program:

Management firem
64-31-N/03
získání titulu „diplomovaný specialista“ DiS.
Fotbalová Farma hraje českou ligu dorostu.
Hráči mohou být ze všech oborů vzdělání SŠ.
Fotbalová příprava je zajištěna v rámci výuky.

kontakty:

tel.: 416 831 225

www.vosasos.cz, e-mail: škola@vosasos.cz

BMW X1

www.autogral.cz

Radost z jízdy

PRO ŽIVOT PLNÝ MOŽNOSTÍ.
Dokonale funkční, všestranné a dynamické SAV, které se dokonale přizpůsobí Vašemu charakteru. Takové je BMW X1. Jeho variabilní prostor
pro zavazadla i cestující si můžete upravit podle svých aktuálních potřeb. Inteligentní pohon všech kol BMW xDrive poskytuje maximální dynamiku
a trakci na každém povrchu. Technologie BMW Efﬁ cientDynamics zajišťují minimální spotřebu paliva a současně maximální výkon.
Využijte nabídku paketů JOY, které obsahují bohatou volitelnou výbavu zdarma. Více informací Vám podají naši prodejci.

BMW X1 S PAKETEM JOY OD 595 000 Kč (bez DPH).
Auto Grál s.r.o., Přístavní 837/85, 400 07 Ústí nad Labem, tel. 475 201 527, www.autogral.cz
Paket JOY není k dispozici pro BMW X1 sDrive18i, BMW X1 sDrive16d a BMW X1 sDrive20d Efﬁ cientDynamics. Vyobrazení vozu je ilustrativní. Další podrobné informace
o aktuální nabídce zvýhodněných paketů JOY, výbavách a dodacích podmínkách Vám poskytnou naši prodejci. Nabídka je platná pro vozy předané od 1. 1. 2014 do 31. 3. 2014.

Kombinovaná spotřeba a emise CO 2 BMW X1: 4,5–7,9 l/100 km; 119–185 g/km.

inzerce

Vážení a milí čtenáři
a příznivci Metropolu,
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Muzeum města Ústí nad Labem

noviny METROPOL

zdravím vás v novém roce a věřím, že
nám všem splní představy a očekávání – v pevném zdraví, přílivu pozitivní
energie, pověstném štěstí, radosti a zasloužených úspěších. Jak říká Srdcová
dáma, kartářka Dagmar Kludská v rozhovoru pro Metropol (celý si jej můžete přečíst na www.tydeniky.cz), je rok
2014 podle čínské astrologie ROK dřevěného koně a začíná 1. února. Je daleko
optimističtější a vstřícnější než přede-

šlé dva roky – vodního Draka a vodního
Hada. Podle Dagmar Kludské bychom si
letos měli zachovat rozumný náhled na
svět, usměrnit své emoce, nálady, kroky a postoje v duchu starého, moudrého přísloví: Dvakrát měř a jednou řež.
Zkusme se tedy těchto prověřených doporučení držet a uvidíme, jak dopadne.
Jedno vím určitě, že to, jak se nám bude
dařit, máme převážně ve svých rukou.
Ano, je kolem nás hodně nepravostí, ale
věřte, že ti, kteří je vědomě páchají, se
potrestají sami.

Metropol vstoupil do osmého roku života. Jsme vděčni za ekonomickou kondici našeho vydavatelství, protože podnikání na mediálním trhu vůbec není
lehké. Vloni se na něm odehrála řada událostí, některé tituly zanikly, velké vydavatelské domy změnily majitele, kterými se v převážné míře stali
byznysmeni. To svědčí o tom, že vlastnit sdělovací prostředky a jejich prostřednictvím ovlivňovat veřejné mínění a dění ve společnosti se stalo v poslední době velmi lákavým zbožím, ne

každý si ho ale může dovolit. Poptávka v tomto směru i tak daleko převyšuje nabídku. Na hodnocení, do jaké míry noví vlastníci prospějí nebo ohrozí
nezávislost a objektivitu žurnalistiky,
je ještě brzy.
Proto vám do letošního roku za celý tým
tvůrců dnešního vydání, vedle již shora
uvedeného, navrch přeji hojnost dobrých zpráv.
Ladislava Richterová
šéfredaktorka
richterova@tydeniky.cz

Stvořitel náčelníka Vinnetoua a jeho ústecké inspirace
Ve spolupráci s Náprstkovým muzeem v Praze připravilo Muzeum města Ústí nad Labem pro začátek roku 2014 výstavní projekt, který ojedinělým způsobem přibližuje dílo spisovatele Karla Maye a jeho vztah
k Čechám a k Ústecku především.

staň se fanouškem na www.facebook.com

V rámci výstavy se mohou návštěvníci seznámit s řadou témat především
cestopisných a dobrodružných děl
Karla Maye, která jsou ilustrována originálními původními předměty. A to
ať už se jedná o oblast Severní a Jižní
Ameriky, Balkánu a Blízkého Východu
nebo jiných oblastí světa, kde hrdinové románů a povídek Karla Maye prožívali svá dobrodružství.
Karel May žil v letech 1842 až 1912
v nedalekém Sasku. Až do doby než
se stal skutečně mezinárodně uznávaným spisovatelem, nepoznal jinou krajinu než právě rodné Sasko
a severozápadní Čechy. Krušné hory, Česko-Saské Švýcarsko, kaňon řeky Labe v České středohoří, to je ta
skutečná inspirace pro romantické
kulisy jeho příběhů, ať už se odehrávaly kdekoliv na světě.
Ústecko poznal již v roce 1869, kdy byl
ve Valkeřicích nedaleko Zubrnic zadržen rakouskými četníky. Byl totiž na
něj v Sasku vydán zatykač pro drobné

krádeže a podvody, za které si pak odseděl několik let ve vězení. Zde se napravil, ale první stálé zaměstnání po
návratu z vězení mu přátelé našli až
v Ústí nad Labe, kde pracoval pro časopis „Schacht und Hütte“. Teprve poté se začal věnovat literatuře a stal se
jedním z nejčtenějších autorů dobrodružné literatury. Do Ústí nad Labem
se vrátil v roce 1897, když během několika týdnů v dnešním penzionu
Srdíčko v Brné napsal román Vánoce.
Česky vyšel text Karla Maye poprvé
již v roce 1888 a byl to vůbec prv-

Dům knihkupce F. Krügera v Revoluční
ulici v Ústí nad Labem.

ní překlad díla Karla Maye z němčiny do jiného jazyka. Češi si jeho
příběhy oblíbili, staly se pro několik
generací základní dobrodružnou li-

teraturou pro mládež. Fenomén Karla Maye a jeho náčelníka Apačů Vinnetoua a dalších hrdinů zažil návrat
v šedesátých letech 20. století v sou-

vislosti se zfilmováním řady jeho
knih. Ústí nad Labem je dnes jediné
město v Česku, které má ulici Karla Maye a ve městě se nachází dvě
pamětní desky. V Brné na penzionu
Srdíčko a v Revoluční ulici na domě,
kde žil přítel Karla Maye knihkupec
Franz Krüger.
Výstava v Muzeu města Ústí nad Labem potrvá od 5. února do 8. června 2014. Pro téma původních obyvatel Severní Ameriky a jejich života ji
doprovodí paralelní výstava o současných aktivitách fanoušků historického období 1860-1900 a v měsíci únoru také menší výstava ilustrací k pověstem a pohádkám původních obyvatel Grónska.
Text: Václav Houfek, foto: Jiří Preclík

Uliční cedule v Brné.

Penzion Srdíčko,
Ústí nad Labem-Brná.

Krajina Českého středohoří
nedaleko Brné.

Blíží se vrchol společenské sezóny – Ples Severočeských Patriotů
A je to tady. Už 5. ročník hojně navštěvovaného Plesu Severočeských
Patriotů je za dveřmi. Bude v sobotu 15. února od 20 hodin v Domě
kultury v Ústí nad Labem. Předprodej vstupenek je v Informačním
centru na Mírovém náměstí.
Možná právě vám přijdou vhod
užitečné rady. Například: Jak se
obléknout? Odborník v oblasti
módy a konzultant pro dresscode
Plesu Severočeských Patriotů Pavel Štíma říká: „Existují události,
na které je kladen velký společenský
důraz. Takovou událostí je bezpochyby i Ples Severočeských Patriotů,
proto doporučujeme pro pány oblek zvaný smoking doprovázený černým motýlkem, pasem a lakovanými botami. Pokud dotyčný smoking
nevlastní, může přijít v tmavém obleku. Na co by však pánové zapome-

nout rozhodně neměli, je bílá košile
s dlouhými rukávy a puky na kalhotách. Důležitým doplňkem je kravata, letos – stejně jako vloni nejlépe
jednobarevná – a černé vysoce vyleštěné boty. Pro ženy doporučujeme dlouhé večerní šaty doprovázené stylovým psaníčkem. Ve výjimečných případech místo dlouhých šatů
mohou dámy zvolit krátké koktejlky,
ale pozor, délka šatů by neměla být
nad kolena“.
A kdo bude na pódiu? Již po třetí je hlavním hudebním tělesem
orchestr Golden Big Band Prague,

Umberto Tozzi

dvacetičlenný soubor převážně
mladých vynikajících hudebníků
a sólistů, které vede teprve 28 letý
dirigent Petr Sovič. Dále M. Žbirka s kapelou, D. Matioly a A. Andre rovněž s kapelou a sboristkami. Magnetem večera bude Umberto Tozzi a také hvězdy z televizního pořadu StarDance.
I letos má Ples Severočeských Patriotů charitativní nádech. Sbírka
bude věnována dvěma žákům Základní školy ve Vojnovičově ulici
v Ústí nad Labem. Desetileté Vanesce Gryčové, která trpí muskulární atrofií a dvanáctiletému Tomáši Holubovi se svalovou dystrofií.
Peníze pomohou jejich rodičům na
nákup zdravotních pomůcek, které nehradí pojišťovny.
(met)

První nabíjecí stanice
pro elektromobily
Ústí nad Labem | První nabíjecí
stanice pro elektromobily v Ústeckém kraji byla instalována automobilkou BMW v areálu autosalonu Auto Grál v Přístavní ulici v Ústí nad Labem.
Kapacita nabíjení je dvakrát
22 kW, stanice slouží nejen pro
napájení revolučního elektromobil BMW i3, ale i ostatních značek elektromobilů.
Díky konceptu 360 stupňů Elektric
si můžete dokonale užívat spolehlivou elektrickou mobilitu, která může být v blízké budoucnosti alternativou klasických pohoných hmot.
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