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Ing. Josef Matějka
• jednatel společnosti CS-BETON s.r.o. Velké Žernoseky
• předseda Hospodářské a sociální rady Litoměřicka
• člen předsednictva Hospodářské a sociální rady Ústeckého kraje
• předseda představenstva Dopravního podniku města Ústí nad Labem
• místopředseda ústecké organizace Politického hnutí ANO, bude líp
• zastupitel města Ústí nad Labem 

 

 

čtěte na str. 6

 Na stěně zasedací místnosti vaší 
společnosti visí portrét Tomáše Bati 
s jeho citací. Je zakladatel legendár-
ní obuvnické fi rmy vaším podnikatel-
ským vzorem?
Je pro mě naprostým idolem. Na za-
čátku podnikání neměl téměř nic, 
podobně jsme začínali i my. Je úžas-
né, jak komplexně uměl přemýšlet 
o problematice byznysu a tvorby fi r-
my. Byl velice moudrý fi lozof. Vyjad-
řoval se k celé řadě věcí, které s byz-
nysem nesouvisely. Citát se mi líbí, 
protože naprosto pregnantně vy-
jadřuje, jak se dívat na krizi. Politi-
ci velmi rádi krizi démonizují, jako 
že je něco, co odněkud přišlo a nikdo 
neví jak. Není to pravda. 

 A co je podle vás pravda?
Jakmile lidé začnou mít pocit, že mů-
žou dostávat peníze za nic, bez prá-
ce, společnost půjde k šípku. Platí to 
samozřejmě nejen o fi rmě, ale o spo-
lečnosti jako celku. Naprosto geniál-
ní je právě návod Tomáše Bati, jak ře-
šit krizi. Nemá jedinou chybičku. Jeho 
hodnoty považuji za stěžejní, neopa-

kovatelné. Kdo chce podnikat, měl by 
se zajímat, jak to dělal Baťa, a pak by 
měl možná méně trápení. 

 Jak to dělal Baťa?
Říkal například, že hospodářský úpadek 
nelze sanovat penězi. Cituji: Hrozím se 
důsledku toho omylu, že úpadek mů-
že někdo sanovat penězi. V postavení, 
v němž se nacházíme, nepotřebujeme 
žádných geniálních obratů a kombina-
cí. Potřebujeme mravní stanovisko k li-
dem, k práci a veřejnému majetku. Ne-
podporovat bankrotáře, nedělat dluhy, 
nevyhazovat hodnoty za nic. To je pro-
stě základ. V závěru citátu se ptá …co 
nás povzneslo z poválečné bídy? Pra-

covat, šetřit, učinit práci výnosnější, 
žádoucnější a čestnější než lenošení 
a mrhání. Co k tomu můžete říct víc? 
Neúspěšné podnikatelské subjekty si 
v tomhle zpravidla neumějí udělat po-
řádek. Úspěšní, nebo úspěšnější v tom-
to pořádek mají, nebo s tím alespoň ně-
jak bojují. Bez toho to fakt nejde. Dnes 
si bohužel celá řada lidí myslí, že si ně-
kde peníze půjčí a že už je nemusí vrá-
tit. To je šílená představa.

 Vím, že se zajímáte i o osudy dal-
ších osobností a rád o nich čtete.
Moje hobby jsou životopisy velkých 
a slavných lidí a rodů. Nádherná je kni-
ha o Rockefellerových, v níž se dočte-
te, proč se tak dlouho a tak dobře drží 
na výsluní podnikatelů. Zaujalo mě na-
příklad, jak se chovají ke svým dětem. 
Dbají, aby s nimi byli neustále v kon-
taktu, ale na druhé straně jim nedají 
nic zadarmo. Nikdy nepodlehli vášni, 
aby dětem koupili první poslední a mě-
li od nich klid. Starají se, aby jejich po-
tomci měli solidní životní názory.

 Úspěšně podnikáte v betonářství. 
CS-BETON je rodinná fi rma. 
Ano. Po privatizaci státního podniku 
PREFA, kde jsem od roku 1988 pracoval 
jako výrobní náměstek a v letech 1990 
až 1992 jako ředitel, jsem odešel do sou-
kromého podniku. Vedl jsem společnost 
CS-BETON, kterou založila moje man-
želka Eva. Byla jednatelkou a majitelkou 
stoprocentního obchodního podílu spo-
lečnosti. Naše společné podnikání pře-
kazila zákeřná nemoc Evy, v roce 2007 
s ní přestala bojovat. Zdědil jsem ob-
chodní podíl a stal se jediným vlastní-
kem společnosti. Ve fi rmě pracují i syn 
Marek a dcera Petra. Dcera je právnička 
a syn obchodním ředitelem a jeho žena 
má na starosti informatiku. 

 V úvodu povídání jste vzpomněl 
podnikatelské začátky s minimál-
ním kapitálem. Podobně jako Baťa. 
Tenkrát si fi rma vzala patnáctimilio-
nový úvěr a s použitými stroji dove-
zenými z Německa jsme začali vyrá-
bět zámkovou dlažbu. Tehdy měla 
společnost roční obrat kolem 18 mi-
lionů korun. Pak jsme se začali po-
ohlížet po dalších výrobcích, které 
by byly na trhu jediné, nebo ojedi-
nělé.  Přišli jsme s myšlenkou štěr-
binových žlabů, speciálním systé-
mem odvodnění pro dálnice, letiš-
tě, velké parkovací plochy a logistic-
ká centra. 

 Štěrbinové žlaby z Velkých Žer-
nosek si řidiči nejlépe představí na 
dálnicích a na parkovištích. 
Na dálnicích je tento systém odvod-
nění zcela dominantní. Díky štěrbi-
novým žlabům dochází ke konti-
nuálnímu odvodu vody, nikoli k je-
jímu shlukování. Jakmile by se na 
komunikaci vytvořila vrstva vody, 
hrozilo by nebezpečí. Mohl by na-
stat aquplaning, snížení ovladatel-
nosti vozidla. Protože je odvodová 
štěrbina podél komunikace, nemů-
že se vytvořit větší vodní fi lm. Ka-
pacita štěrbiny je obrovská a silni-
ce je tak relativně bezpečná, i když 
dojde k přívalovému dešti. Vů-
bec první štěrbinové žlaby v Čes-
ku jsme položili na benzince Petra 
v Průhonicích. 

 Připomněl jste začátky a vývoj 
fi rmy. Jak si stojí nyní?
Máme za sebou třiadvacet let tvrdé 
práce. Loni jsme měli roční obrat kolem 
510 milionů a zaměstnávali 270 lidí.

Text: Metropol
Foto: archiv Josefa Matějky

Josef Matějka čerpá od Bati
Začínal na zelené louce před třiadvaceti lety. S rodinou a týmem vybudoval betonářskou společnost CS-BETON 
Velké Žernoseky. Ústečan Ing. Josef Matějka.

KRÁSA POMÁHÁ
DĚTEM

věnován Dětským oddělením MNv

Generální partneři:

Mediální partneři:

Hlavní partneři:

Severočeská vodárenská společnost a.s.Výtěžek z akce 340.000 Kč

Pořadatel projektu: Lenka Kocmanová Taussigová

www.rufert.cz
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Certifikát ISO 14001 se týká envi-
ronmentálního managementu, te-
dy managementu životního pro-
středí a je určen výrobcům, do-
davatelům a poskytovatelům ve 
všech oborech podnikání. Zjedno-
dušeně řečeno, environmentální 
management snižuje dopady čin-
ností organizace na životní pro-
středí, což má za následek zlepše-
ní životního prostředí.

 Co vás vedlo k zavedení ISO 
14001?
ISO 14001 se zavádělo na zákla-
dě rozhodnutí vedení společnos-
ti, a to z toho důvodu, že jsme si-
ce moderní chemická výroba, kte-
rá životní prostředí zatěžuje mi-
nimálně, ale jisté riziko náš obor 
nese vždy. Byly dvě možnosti ře-
šení: Nechat se pojistit proti eko-
logické újmě nebo zavedení sys-
tému ISO 14001, což bylo sice ná-
kladné ale na druhou stranu dob-
ře čitelné jak pro naše obchodní 
partnery, dodavatele, zaměstnan-
ce, tak v neposlední řadě i pro 
obyvatele městské části Neštěmi-
ce kde se náš závod nachází.

 Zmiňujete obyvatele Neštěmic, 
vím, že v loňském roce se v míst-
ním tisku objevily články varují-
cí před hrozícím velkým nebez-
pečím z areálu Tonaso. Byl i toto 
jeden z důvodů?
Ano, byl to jeden z důvodů. Zmi-
ňovaným nebezpečím bylo myš-
leno používání chrómu v jednom 

Akciová společnost Vodní sklo, výrobce silikátové chemie v průmyslové zóně Tonaso, získala certifikát ISO 14 001. Za co konkrétně, to vysvět-
luje ředitel společnosti Vodní sklo, a. s.  Ing. Mgr. Zdeněk Vosátka

z našich výrobků. Byli jsme mno-
hokrát kontrolováni inspekcí ži-
votního prostředí, ekology apod. 
a všichni shledali, že místo výro-
by, kde je chrom používán, je ma-
ximálně bezpečné a naše opatření 
jsou nad rámec zákonných povin-
ností. Přesto jsme se po dohodě 
s renomovanou certifikační spo-
lečností SGS CZ zaměřili při cer-
tifikaci ISO 14001 právě na tento 
provoz. Výsledkem je jeho získání 
na I. úrovni.

 Tento certifikát je vydaný na 
dobu neurčitou, nebo je třeba jej 
pravidelně obnovovat?
Certifikát ISO 14001 je platný tři 
roky, každý rok však probíhá tzv. 
dozorový audit a jednou za tři ro-
ky audit recertifikační, který ově-
řuje, zda dodržujeme všechny po-
stupy, technologické podmínky 
a zda i nějakým jiným způsobem 
nezatěžujeme životní prostředí.

 Z toho, co říkáte, je možné vy-
vodit, že pro průmyslovou zónu 
Tonaso je ochrana životního pro-
středí stejně důležitá jako ob-
chodní stránka výroby?
Za celé vedení i zaměstnance 
všech našich společností mohu 
říci jednoznačně ano. V minulos-
ti již v areálu proběhlo odstraňo-
vání starých ekologických zátěží 
(rok 1996 - 2004). Cílem je pro nás 
ekologicky čistá průmyslová zóna 
Tonaso, která žádným způsobem 
nezatěžuje životní prostředí.

certifikát ISO 14001

 Ve vedení města jsou samí noví 
lidé. Jak „šlape“ koalice?
Je třeba říci, že pro mne a náměstky 
primátora je tato role rolí zcela novou. 
Oproti kolegům mám tu výhodu, že 
jsem byl čtyři roky řadovým zastupi-
telem a mohl alespoň nahlédnout do 
systému řízení města. Jsem toho ná-
zoru, že koalice funguje velmi dobře. 
Jsme kompaktní při rozhodovací čin-
nosti týkající se řízení města a komu-
nikace je na velmi dobré úrovni. 

 Od vašeho zvolení primátorem 
stále ještě uplynula poměrně krát-
ká doba. Přesto se zeptám, zda jste 
se už zorientoval ve všech oblas-
tech řízení a co pokládáte za nej-
důležitější k řešení?
Práce komunálního politika je pra-
cí velmi náročnou, což si mnozí li-
dé neuvědomují. V prvních týdnech 
jsme se samozřejmě seznamova-
li s vnitřními procesy a zvyklostmi. 
Nyní mohu říci, že pravidelné úko-
ny byly již vstřebány a soustředíme 
se na revize určitých neduhů, které 
jsme převzali a především na kroky, 
které nám umožní realizovat náš vo-
lební program. 

 Jak moc se liší realita řízení tako-
vého kolosu, jakým druhé největší 
město kraje je, od vašich představ, 
s kterými jste do úřadu vstupoval?
Byl jsem přesvědčen o tom, že mne 
nic nepřekvapí. Toto přesvědčení 
ovšem nebylo zcela správné. Každý 
den je potřeba řešit nové a nové vě-
ci, které si běžný občan města Mos-

tu neuvědomuje, a přijdou mu zcela 
samozřejmé. K tomu je potřeba kon-
cepčně pracovat na naplnění cílů, 
které jsme si vytyčili. 

 Ve volebním programu měli Se-
veročeši.cz řadu bodů, jak zlepšit 
život Mostečanů. Jak jste vykročili 
k jejich naplňování?
Z našeho volebního programu jsme 
dále zachovali benefi ty pro naše ob-
čany týkající se poplatků za svoz ko-
munálního odpadu a jízdného pro 
studenty a další vybrané skupiny 
obyvatel zdarma. Dále se nám poda-
řilo v rámci zastupitelstva prosadit 
pověření zastupitele, kterému bu-
dou moci občané příměstských částí 
města Mostu předávat své podněty 
související s jejich problémy či po-
střehy pro rozvoj. Intenzivně pracu-
jeme na tom, abychom byli připra-

veni na nové programovací obdo-
bí a byli schopni čerpat prostředky 
z připravovaných dotačních titulů 
a realizovat tak větší investice, kte-
ré navazují na náš volební program. 
Věřím, že ještě v tomto roce splní-
me další z cílů, které jsme si vytyči-
li, a pro které nám občané Mostu da-
li svou důvěru. 

 A na závěr poněkud osobní otáz-
ka: Co vám pozice primátora dává 
a co naopak bere? 
Je to spousta životních zkušeností, 
které mne zcela jistě posouvají smě-
rem kupředu. Jak jsem ovšem na-
značil ve své předchozí odpovědi, 
jde o post, který je časově velmi ná-
ročný. V této souvislosti trávím mé-
ně času se svou rodinou, což si vyčí-
tám. Nicméně jde o práci, která mne 
velmi naplňuje a baví.  (met)

Zdeňek Vosátka: Získali jsme
certifi kát životního prostředí

„Cesta k nové rehabilitační ambulan-
ci byla dlouhá a jsme rádi, že nako-
nec k vytyčenému cíli došla a my nyní 
můžeme pacientům nabídnout služ-
by v těchto moderních prostorách,“ 
zhodnotil v úvodu slavnostního za-
hájení provozu předseda Správní 
rady Radek Lončák, který zároveň 
poděkoval zástupcům rehabilitační-
ho oddělení za energii vloženou jak 
do zařizování nových prostor oddě-
lení, tak do samotného stěhování. 
Vybavení nových prostor si vyžáda-
lo investici ve výši 600 tisíc korun 
z vlastních zdrojů nemocnice. 
„Přeji vám, aby se vám zde příjemně 
pracovalo a pacienti odsud chodili spo-

kojení, tak jako jsem vždy já. Zdejší lé-
kaři i fyzioterapeuti mají opravdu zla-
té ruce,“ přidal se s přáním starosta 
Chlupáč a v žertu doplnil, že na am-
bulantní rehabilitaci je častým hos-
tem a do nových prostor se již těší. 
Radost nad novou podobou ambu-
lantní rehabilitace vyjádřili ve svých 
projevech také předseda dozorčí rady 
Miroslav Jiránek a primář rehabilitač-
ního oddělení litoměřické nemocnice 
Zoran Nerazdžič, který navíc podě-
koval všem fyzioterapeutům pod ve-
dením Evy Smetanové za úsilí vlože-
né do příprav a náročného stěhování, 
které proběhlo během pouhých dvou 
dní. Foto a text: Naděžda Křečková

Slavnostního přestřižení pásky se ujali (zleva) Miroslav Jiránek (předseda dozorčí 
rady nemocnice), Ladislav Chlupáč (starosta města), Zoran Nerandžič (primář re-
habilitačního oddělení) a Radek Lončák (předseda Správní rady nemocnice).

Litoměřická nemocnice má novou 
rehabilitační ambulanci 

Litoměřice | Ve zcela nových prostorách funguje od poloviny dubna 
2015 ambulantní rehabilitace Městské nemocnice v Litoměřicích. Do pa-
vilonu B, kde nyní sídlí, byla přestěhována ze svých původních a dispo-
zičně nevyhovujících prostor ve vstupní hale nemocnice.

Jan Paparega: Každý den
je třeba řešit nové věci

Takzvanou dobu hájení, tedy víc než sto pracovních dní, má za sebou v úřadě primátora Mostu, druhého největ-
šího města v Ústeckém kraji, Jan Paparega (hnutí Severočeši.cz). Proto se Metropol s primátorem krátce setkal 
a požádal jej o zhodnocení uplynulého funkčního období a položil mu následující otázky.

Prof. Tomáš Zima 
v Ústeckém kraji

Ústecký kraj | Rektor Univerzity 
Karlovy prof. Tomáš Zima navští-
vil 8. dubna Ústecký kraj za úče-
lem jednání o budoucí spolupráci 
v oblasti vzdělávání studentů lékař-
ských fakult v nemocnicích Krajské 
zdravotní, a. s. 
Rektor Univerzity Karlovy zahá-
jil návštěvu jednáním s hejtma-
nem Oldřichem Bubeníčkem a prv-
ním náměstkem Stanislavem Rybá-
kem na hejtmanství, odkud násled-
ně společně pokračovali návštěvou 
Masarykovy nemocnice v Ústí nad 
Labem, o. z., největší z pěti nemoc-
nic Krajské zdravotní, a. s., kde jed-
nání pokračovala se zástupci vede-
ní společnosti, Petrem Fialou, gene-
rálním ředitelem a Jiřím Mrázkem, 
náměstkem pro řízení zdravotní pé-
če, a kde v osobě přítomného rekto-
ra Univerzity Jana Evangelisty Pur-
kyně (UJEP) v Ústí nad Labem Mar-
tina Baleje, účastníci schůzky na-
vázali na lednové setkání na půdě 
Univerzity Karlovy. 
„V lednu jsme pana rektora Zimu oslo-
vili s tím, že Krajská zdravotní a Ús-
tecký kraj mají velký zájem o to, aby 
v našich nemocnicích opět vykonáva-
li praxi studenti lékařských fakult. Vi-
díme v tom jeden ze způsobů jak zís-
kat pro naše nemocnice nové lékaře,“ 
uvedl Oldřich Bubeníček, hejtman 
Ústeckého kraje. „Krajská zdravotní 
se stejně jako řada dalších zdravotnic-
kých zařízení v České republice, potý-
ká s nedostatkem lékařů a praxe me-
diků v krajských nemocnicích by nám 
v budoucnu mohly pomoci jako jedno 
z možných řešení,“ dodal Stanislav 
Rybák, první náměstek hejtmana, 
v jehož gesci je také oblast krajské-
ho zdravotnictví. (met)
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MĚSTO CHABAŘOVICE POŘÁDÁ

KOLOTOČE, ATRAKCE, STÁNKY, OBČERSTVENÍ

Country kapela - DESPERÁDI
v sobotu 16.5. od 15 do 20 hodin pod kaštany u KD Zátiší

Motoareál CHABAŘOVICE
v sobotu 16.5. od 12 hodin Autocross

v neděli 17.5. od 10 hodin Motopitbikecross
Hřiště FK SLOVAN

v sobotu 16.5. od 10 hodin turnaj žáků přípravky, 
od 14 hodin fotbal žen 2. liga Uragán UL - Karlovy Vary 

od 16:30 hodin fotbal Chaba B - Malé Březno
v neděli 17.5. od 14 hodin fotbal Chaba B - Brná B

Pouťová zábava 
v sobotu 16.5. od 20 hodin na hřišti FK Slovan

Ohňostroj a ohnivý muž
v sobotu 16.5. ve 22 hodin na kruhovém objezdu

Otevřené Muzeum Chabařovice 
rozšířené o expozici zbouraných obcí 

Vstupné na pouť zdarma
Zesílená doprava BusLine z Ústí nad Labem a zpět

Již posedmé zavítá do ústeckého Clarionu talk-show

Setkání s… 
herce a moderátora Antonína Moravce. 

Jedno pondělí v měsíci vždy patří jeho zábavnému pořadu, kam si zve 
své kolegy ze světa showbusinessu. Do horkého křesla již usedli například 
bavič a moderátor Aleš Háma, zpěvačka Monika Absolonová, šarmantní 
herečka Jana Švandová nebo stříbrný slavík s nezapomenutelným hla-
sem Petr Kolář. V příjemném prostředí Clarion Congress Hotelu na Špitál-
ském náměstí  si návštěvníci mohou se sklenkou něčeho dobrého vychut-
nat téměř dvouhodinové povídání se zajímavými osobnostmi, které dobře znají z televizní obrazovky. 

Hostem dalšího dílu bude zpěvák, člen legendárního Pražského výběru a muzikálový herec, 

Vilém „Vilda“ Čok. 
Hosté se mohou těšit na historky z divokých 90. let a hudební vystoupení z muzikálů Ex-
calibur, Obraz Doriana Graye nebo novinky z dílny skupiny ByPass.

Dokončeny již byly rozsáhlé stavební 
úpravy prvního nadzemního podla-
ží (přízemí) onkologického oddělení 
v hodnotě 5 777 782  Kč, které zahr-
novaly přemístění ambulancí, úpra-
vy vstupu, vestibulu, sociálních zaří-
zení, čekáren a další dispoziční úpra-
vy, které přispějí k celkové kultivaci 
daného pracoviště, a to ve prospěch 
pacientů i zaměstnanců. Kromě to-
ho proběhly další rekonstrukční prá-
ce, a to celková výměna oken v ceně 
3 518 922  Kč včetně okenních žaluzií, 
rekonstrukce sociálních zařízení lůž-
kové části a přilehlých prostor, rekon-
strukcí také prošly pacientské poko-
je, vše v ceně 1 853 835  Kč. Nyní ještě 
probíhají dokončovací práce a obmě-
na vybavení vybraných interiérů.
Další úpravy v celkové ceně 4 510 763 Kč 
proběhly v oddělení nukleární medicíny 
v souvislosti s instalací nových přístro-
jů SPECT a SPECT/CT a širokopásmové-

ho stabilního spektrometru. Úpravy se 
týkaly nejen prostor pro přístroje, ale 
také čekáren, komunikačních a dalších 
obslužných prostor a celé pracoviště 
tak doslova zazářilo novotou. 
Tři nové přístroje za 21 708 878  Kč by-
ly pořízeny v rámci projektu „Inovace 
a obnova zobrazovací techniky Krajské 

zdravotní, a. s.“ z fi nančních prostředků 
Regionálního operačního programu Se-
verozápad. Další dva přístroje, pořízené 
v rámci tohoto projektu, byly umístěny 
v rekonstruovaných prostorách praco-
viště nukleární medicíny v Nemocnici 
Chomutov, o. z. Jednalo se o SPECT/CT 
a univerzální digitální RTG skiagrafi c-
ký přístroj za 17 936 471  Kč, které byly, 
stejně jako přístroje v Masarykově ne-
mocnici v Ústí nad Labem, fi nancová-
ny z 85 % z dotačních a z 15 % z vlast-
ních prostředků. Součástí projektu byla 
také stavební připravenost pro instalaci 
SPECT/CT na chomutovském pracovišti 
nukleární medicíny za 6 199 112  Kč. 
Spoluúčasti k dotacím jsou kryty díky 
fi nančním prostředkům, kterými Ús-
tecký kraj navýšil základní jmění Kraj-
ské zdravotní, a. s., která tímto způso-
bem zhodnocuje majetek svého jediné-
ho akcionáře. Jiří Vondra,

vedoucí Úseku ředitele KZ, a. s.

Rekonstrukce onkologie pokračuje
V areálu onkologického oddělení V Podhájí v Ústí nad Labem byly ukončeny hlavní stavební práce uvnitř budov 
a jediným staveništěm v pravém slova smyslu zůstává nově budovaný objekt stínicí kobky pro druhý lineární 
urychlovač v ceně 41 987 000 Kč z vlastních zdrojů Krajské zdravotní, a. s. Samotný lineární urychlovač, poříze-
ný s přispěním dotačních prostředků Integrovaného operačního programu MZ ČR, byl již vysoutěžen ve veřejné 
soutěži za cenu 77 803 000 Kč a bude instalován v červnu 2015.

Oční klinika Masarykovy nemocnice 
se specializuje na operace glaukomu 
(zeleného zákalu) a byla vybrána jako 
první pracoviště v ČR k provedení té-
to operace, kterou povedla za velké-
ho zájmu médií přednostka oční kli-
niky MUDr. Ivana Liehneová, PhD. 
Jednalo se o miniinvazivní operač-
ní zákrok, který sníží nitrooční tlak 
zavedením glaukomového implan-

tátu do prostoru oka, kterým při-
rozeně nitrooční tekutina odtéká 
a pomocí voperovaného implantá-
tu se zvýší drenáž tekutiny z oka.
Zelený zákal zahrnuje široké spekt-
rum onemocnění, u kterého dochá-
zí k postupnému odumírání ner-
vových buněk a nervových vláken 
zrakového nervu. Významným rizi-
kovým faktorem pro poškození zra-
kového nervu je zvýšený nitrooční 
tlak, anebo jeho nepřiměřené ko-
lísání. Filtrující operace je jedním 
z možných léčebných postupů, kte-
rý nitrooční tlak sníží a zabrání tak 
dalšímu možnému poškození.

Převzato z Infolistů 
Krajské zdravotní, a. s.

Unikátní oční operace
V návaznosti na Světový týden glaukomu, který proběhl od 8. do 14. 3., 
byl proveden na Oční klinice Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. 
E. Purkyně v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a. s. - Masarykovy ne-
mocnice o. z., nový typ fi ltrující operace u pacientů s glaukomovým one-
mocněním. 

Lístkky za 1500 KKč (přřeedprroodej)) čči 190 Kč nna místěěě nna bízí reeceepcee  hotteelu, reezzervaacee jee na 
e-mailu: cooorrdinattoor.ccchu@@ccllarion-hohootels.cz nneebo teleffoonickyy 27700  004 22224 ((2000)).

Lidické námestí 
v Ústí nad Labem

Pátek 15. kvetna 2015
14.00 - 18.00 hodin

Akcí provede moderátor 
RICHARD SAMKO

Z programu: 

Vás zve na 1. rocník festivalu
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V Libouchci se v dubnu sešel pětičlenný vyjednávací tým, který tvoří tři 
členové obecní rady a po jednom zástupci v něm mají občané Knínice 
a Žďárku, společně s investorem CPI Park Žďárek.

CPI Park Žďárek: Vyjednávací tým se sešel s investorem

Připomeňme, že zamýšlená stav-
ba areálu nedaleko dálnice D8 by 
znamenala přes 1 000 nových pra-
covních míst pro Ústecko, Děčínsko 
a Teplicko, kde je dlouhodobě vyso-
ká míra nezaměstnanosti. Z toho-

to důvodu stavbu areálu podporu-
je Jiří Cienciala, vládní zmocněnec 
pro Moravskoslezský a Ústecký kraj 
a také hejtmanství našeho regionu. 
Předmětem společného jednání byla 
analýza stávající situace kolem pro-
jektu CPI Park Žďárek ze strany Li-
bouchce a sousedních osad s inves-
torem, který je nadále připraven 
fi nančně pomoci obci a jejím ob-
čanům ke zlepšení životních pod-
mínek. Obec by například potřebo-
vala dobudovat infrastrukturu k vy-
tvoření podmínek pro rozvoj služeb 
a obchodního centra, revitalizovat 
náměstí, opravit obecní budovy, re-
konstruovat zdravotní středisko pe-
diatra a gynekologa, zvýšit bezpeč-
nost provozu na hlavní silnici I/13 
v Libouchci a na křižovatce Knínice 
a Žďárek, opravit chodníky a obecní 
komunikace, a tak by se dalo ve vý-
čtu potřeb a přání pokračovat.

Následné projednání požadavků 
a možností v představenstvu akci-
ové společnosti CPI Park Žďárek vy-
ústí v návrh smlouvy mezi dotčený-

mi obcemi a investorem, která bu-
de obsahovat konkrétní dohodnutá 
kompenzační opatření pro Libou-
chec, Knínice a Žďárek. Další spo-

lečné setkání vyjednávacího týmu 
s investorem nad návrhem smlou-
vy je naplánováno na přelom dub-
na a května.

Libouchec náměstíLibouchec náměstí

Dominantou Libouchce Dominantou Libouchce 
je kostel Sv. Mikulášeje kostel Sv. Mikuláše

Stále svěží informace

K vidění bude spousta zajímavého, na-
příklad exhibice jachet, připraveny bu-
dou netradiční sporty jako discgolf ne-
bo závod koloběžek. Bude také možné 
prohlédnout si kostel v Roudníkách, za-
stavit se v Předlicích na Školním náměs-
tí na koncertě, nebo se zúčastnit Dne 
otevřených dveří společnosti Jacer.

 Lidé se nejvíce těší na koupání v je-
zeře. Bude na vlastní nebezpečí. Je 
vstup z pláže do vody bezpečný? 
Ano, vstup do vody je na vlastní ne-
bezpečí, neboť oblast jezera Milada 
není klasickým koupalištěm, na vstu-
pech do oblasti budou na informač-
ních tabulích v návštěvním řádu území 
vyjmenována pravidla pro využívání 
a pohyb v oblasti. Hlavní pláž a něko-
lik dalších vstupů do vody bude upra-
veno maximálně přívětivě pro veřej-
nost (průběžně se vstupy budou upra-
vovat v průběhu letní sezóny), návštěv-
ník však vždy musí dbát na to, že na 
řadě míst se nachází pod hladinou vl-
nolamy, také to bude vyznačeno na in-
formačních tabulích. O podrobnostech 
budeme ještě informovat.

 Najdou výletníci u pláže posekaný 
trávník, na němž si budou moci rozlo-
žit deku? Počítáte s rozmístěním ná-
dob na odpad, případně s mobilními 
WC? Bude někdo pláž uklízet, anebo 

zatím musíme vystačit s apely na ná-
vštěvníky, aby novou rekreační plo-
chu neznečišťovali?
Zázemí pro pláž a taktéž další místa 
v okolí jezera bude vybaveno uvede-
ným mobiliářem, v průběhu sezóny 
budeme vyhodnocovat, zda bude třeba 
navyšovat kapacitu těchto zařízení či 
frekvenci úklidů atd. Samozřejmě stej-
ně jako jsme rádi, pokud se lidé chovají 
šetrně k prostředí na území města Ús-
tí nad Labem, budeme rádi, pokud oko-
lí jezera bude příjemným místem pro 
odpočinek obyvatel okolních obcí. Po-
kud uvidíte někoho, že se nechová pod-
le pravidel, upozorněte prosím měst-
skou policii či přítomného pracovníka 
Palivového kombinátu Ústí, s. p.

 Plánujete, že v letní sezóně budou 
na kvalitu vody v jezeře Milada dohlí-
žet hygienici? 
Kvalita vody je a bude v sezóně průběž-
ně sledována v souladu s rozhodnutím 

Vodoprávního úřadu (KÚÚK), informa-
ce budou zveřejňovány na www.jeze-
romilada.cz, na FB Jezero Milada a na 
www.pku.cz. Podmínky monitorování 
kvality vody jsou přísnější, než obvykle 
používané na jiných vodních nádrží.

 Dohodly se obce ze svazku Jeze-
ro Milada na spolupráci svých měst-
ských policistů?  Jak budou pořádek 
kontrolovat? Mohou vykázat auta, 
jež nemají do blízkosti jezera přístup, 
anebo rybáře?
V oblasti budou provádět městské poli-
cie Ústí, Chabařovic a Trmic preventiv-
ní hlídky a budou zasahovat u konkrét-
ních případů na přivolání stálé služby 
PKÚ, s. p., nebo veřejnosti. V areálu bu-
de omezen pohyb motorových vozidel. 
Po dobu zkušebního provozu jezera ne-
bude zatím umožněno rybaření. V pří-
padě větších prohřešků bude přivolána 
Policie ČR.

 Co všechno mohou výletníci vidět, 
pokud se vydají na naučnou stezku 
v blízkosti jezera Milada?
Od počátku sledování bylo v okolí je-
zera Milada zaznamenáno 190 ptačích 
druhů. Mezi nejpočetnější patří polák 
velký, polák chocholatý a lyska černá.

Oddělení strategického rozvoje 
Magistrátu města Ústí nad Labem

 Foto: Alois Jarolímek

Otevření jezera Milada se blíží
V sobotu 30. května se uskuteční Den otevřených dveří na jezeře Milada. Návštěvníci zde budou moci relaxovat, 
vykoupat se a udělat si piknik, ti aktivnější si mohou zazávodit na cyklozávodech v Roudníkách. 

OBORY STŘEDNÍ ŠKOLY PRO ŠK. ROK 2015/2016
 Zdravotnické lyceum
 Zdravotnický asistent
 Laboratorní asistent
 Asistent zubního technika
 Masér sportovní a rekondiční
 Ošetřovatel

OBORY VYŠŠÍ ŠKOLY PRO ŠK. ROK 2015/2016
 Diplomovaná dentální hygienistka
 Diplomovaný farmaceutický asistent
 Diplomovaná všeobecná sestra
 Diplomovaný zdravotní laborant
 Diplomovaný zubní technik

Vyšší odborná škola zdravotnická 
a Střední škola zdravotnická, 
Ústí nad Labem, Palachova 35, 

příspěvková organizace

www.szsvzs.cz   •   tel. 475 211 276

K 2015/22001666K 2015/201166

Czech Property Investm
ents, a. s. 
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Udělala tak další významný krok na 
cestě k výstavbě nové továrny ve Stra-
tegické průmyslové zóně Triangle. Ta 
je v majetku Ústeckého kraje. Zároveň 
zahájila přípravu dílčích projektů pro 
územní rozhodnutí.
„Předběžné výsledky ukazují, že reali-
zace továrny Nexen Tire je v dané loka-

litě přijatelná a výroba pneu-
matik nezpůsobí význam-
né změny životního prostředí 
v okolí,“ uvedl prezident spo-
lečnosti Nexen Tire Corpora-
tion Czech s.r.o. Kyu - Uk Kim.
Továrna má stát v dostatečné vzdále-
nosti od citlivých ekosystémů i obyt-

né zástavby, hodnoty hluku 
v okolních obcích budou výraz-
ně podlimitní, stejně tak pa-
chové látky budou u nejbližší 
zástavby v koncentracích o ně-

kolik řádů nižší, než je čichový práh. 
V Žatci se budou vyrábět pneumatiky 
pro osobní a lehká nákladní vozidla. Do 

poloviny roku 2020 by zde mělo praco-
vat nejméně 1000 zaměstnanců. Korej-
ská Nexen Tire Corporation zvažovala 
pro umístění investice více než 50 lo-
kalit v Maďarsku, Polsku, na Slovensku 
nebo jinde v České republice. Průmys-
lovou zónu Triangle v Ústeckém kraji 
nakonec vybrala především kvůli dob-
ré dopravní a technické infrastruktu-
ře, příznivé pořizovací ceně pozemků 
a kvalifi kované pracovní síle.

Krajský ples: 
FINANČNÍ DAR 
A TŘI MEDAILE

Stovky lidí z celého kraje zakoupe-
ním vstupenky na XII. Reprezentač-
ní ples Ústeckého kraje (27. března) 
podpořily dobrou věc. Výtěžek ze 
vstupného tradičně putoval na dob-
ročinné účely - částku 175 100 korun 
získala krajská příspěvková organi-
zace Domovy pro seniory Šluknov 
v Krásné Lípě. Během večera předal 
hejtman i medaile Ústeckého kra-
je v oblasti kultury. Získali je Tomáš 
Hlaváček, předseda sdružení Spo-
lečnost pro obnovu památek Úštěc-
ka, a to především za péči o kultur-
ní a historické památky na Úštěcku 
a v širokém okolí, Roman Dietz, ře-
ditel příspěvkové organizace Severo-
česká fi lharmonie Teplice, za pravi-
delnou a úspěšnou reprezentaci Ús-
teckého kraje nejen doma, ale i v za-
hraničí a Petr Semelka, organizační 
vedoucí Folklórního spolku Lužičan 
za rozvoj a uchování tradiční lidové 
kultury v našem kraji. 

Nejlepší policisté 
Ústeckého kraje

Nedávno proběhlo slavnostní 
předávání ocenění Policisty roku 
2014 jednotlivým příslušníkům 
policie, kteří se v uplynulém ro-
ce vyznamenali při plnění slu-
žebních povinností, či vykona-
li mimořádné činy ve službě, ale 
i mimo ni v civilu a beze zbra-
ně.  Akce se konala pod zášti-
tou hejtmana Ústeckého kraje 
Oldřicha Bubeníčka, který spo-
lu s ředitelem krajského ředitel-
ství policie plukovníkem Tomá-
šem Landsfeldem také předal ce-
ny v hlavní kategorii. 
„Jsou to právě policisté, kteří mají 
nenahraditelnou úlohu při ochraně 
pořádku, majetku i životů v našem 
kraji,“ ocenil policisty hejtman. 
Ceny byly uděleny v kategoriích 
Zaměstnanec roku, Tým roku, Čin 
roku a hlavní kategorie Policista 
roku. Nechybělo ani uvedení do 
policejní síně slávy. 
V hlavní kategorii Policista roku 
2014 byli oceněni tito policisté, 
kteří také za své zásluhy obdrže-
li věcné dary.
1. místo nadporučík Josef Šejbl 
V roce 1973 nastoupil do služeb-
ního poměru příslušníka Poli-
cie ČR. Vykonával několik funk-
cí na základních útvarech poli-
cie a v současnosti jako vedoucí 
dopravního inspektorátu územ-
ního odboru Teplice, v jehož čele 
působí od roku 1992.
2. poručík Dagmar Zieglerová 
Je komisařkou 1. Oddělení obec-
né kriminality služby kriminál-
ní policie a vyšetřování (SKPV), 
územního odboru Most. Je po-
licistkou vysokých morálních 
i etických zásad. Do služebního 
poměru k SKPV nastoupila v ro-
ce 1991.
3. kapitán Veronika Balíková
Působí jako vrchní komisařka 
odboru kriminalistické techni-
ky a expertíz. V roce 2008 by-
la jmenována manažerem kva-
lity a tím započal dlouhodo-
bý proces přípravy pro získání 
akreditace pro zapsaný znalec-
ký ústav – odbor kriminalistic-
ké techniky a expertíz. Řadí se 
k nejlepším pracovníkům v od-
větví biologie.

Hejtman Ústeckého kraje spolu s Krajskou radou seniorů ÚK
vyhlašují výtvarnou soutěž pro seniory z Ústeckého kraje:

Senior Art 2015Senior Art 2015
Začátek soutěže: 1. května, ukončení soutěže: 15. června 2015. 
Soutěž je určena pro seniory ve věku nad 60 let s trvalým pobytem 
v Ústeckém kraji, včetně uživatelů služby domovů pro seniory v Ústeckém kraji, 
a je vyhlášena ve třech kategoriích:

1. ruční práce, 2. kresba, malba, grafi ka a 3. fotografi e

Soutěžící mohou zaslat maximálně jednu práci v každé kategorii.
Práce musí být označena jménem a příjmením, věkem a kontaktními údaji 
(adresa, telefonní číslo).

Martin Balej se jako nový rektor 
UJEP představil Oldřichu Bubeníč-
kovi a zároveň představil i nové-
ho kvestora UJEP Leoše Nergla. Oba 
muži vyhodnotili kvalitu vzájem-

ných vztahů a hovořili rovněž o sou-
časném stavu konkrétních oblastí 
spolupráce.
Rektor rekapituloval společné akti-
vity univerzity a kraje z uplynulého 

období v oblasti rozvoje, vědy, vý-
zkumu a další spolupráce. „Univer-
zitu považuji za jednoho ze stěžejních 
partnerů Ústeckého kraje. Věřím, že 
se spolupráce v rámci přírodovědných 
a technických oborů ještě více prohlou-
bí,“ řekl hejtman Ústeckého kraje 
Oldřich Bubeníček.

Na našem snímku jsou rektor Balej (vlevo) a hejtman Bubeníček.

Plán stanovuje počet a rozmístě-
ní výjezdových základen v závis-
losti na demografických, topogra-
fických a rizikových parametrech 
území jednotlivých obcí tak, aby 
místo události na území jednot-
livých obcí a městských částí by-
lo dosažitelné z nejbližší výjezdo-
vé základny v dojezdové době do 
20 minut. 
V současné době probíhají jedná-
ní o uzavření Ujednání o příhraniční 
spolupráci zdravotnických záchran-

ných služeb se Svobodným státem 
Sasko, a to obzvláště pro zohlednění 
potřeb v příhraničních oblastech okre-
sů Chomutov, Most, Teplice a Děčín. 
Zdravotnická záchranná služba Ús-
teckého kraje nyní disponuje jeden-
advaceti výjezdovými základnami, 
kde jsou k dispozici pozemní vý-
jezdové skupiny RLP (rychlé lékař-
ské pomoci) či RZP (rychlé zdravot-
nické pomoci) a jednou výjezdovou 
základnou, kde je k dispozici letecká 
výjezdová skupina RLP. 

Slavnostní vernisáží na Praž-
ském hradě odstartovala počát-
kem dubna unikátní výstava 
s názvem Země znovuzrozená. 

Autorem je nestor české rekultivační 
školy Stanislav Štýs. Na zahájení vý-
stavy byli i prezident republiky Miloš 
Zeman spolu s hejtmanem Ústeckého 
kraje Oldřichem Bubeníčkem a předse-
dou Hospodářské a sociální rady Ústec-
kého kraje Richardem Falbrem. Všichni 
pánové výstavě udělili i svou záštitu. 
Ústecký kraj je jedním z hlavních 
partnerů této výstavy. Vernisáže se 

zúčastnila i náměstkyně hejtmana 
Ústeckého kraje Jana Vaňhová a ře-
ditel krajského úřadu Milan Zema-

ník. Návštěvníci si velkoformátové 
fotografi e, které zachycují drama-
tickou proměnu krajiny na Mostec-
ku, mohou prohlédnout do konce 
června ve Starém královském palá-
ci Pražského hradu.
Výstava je tvořena asi 250 velkofor-
mátovými dokumentárními fotoob-
razy, které unikátním způsobem za-
chycují krajinu před těžbou a po její 
rekultivaci. Fotografi e jsou snímány 
ze stejného místa s odstupem desí-
tek let, takže každý účastník může 
posoudit výsledky dlouhodobé rekul-
tivační činnosti v daných regionech.

Setkání rektora s hejtmanem
Na hejtmanství v krajském městě se uskutečnilo první ofi ciální setkání 
nového rektora Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem s hejtmanem. 

Síť výjezdových základen záchranářů

Jihokorejský Nexen bude na Triangle
Společnost Nexen Tire Corporation Czech s.r.o., která chce u Žatce vyrábět pneumatiky, odevzdala Ministerstvu 
životního prostředí ČR dokumentaci pro posouzení vlivů na životní prostředí (takzvanou EIA). 

Země znovuzrozená Stanislava Štýse 

Ing. Stanislav Štýs, DrSc. (*1930), 
mostecký ekolog, známý tvůrce re-
kultivací a dokumentarista. 

Radní Ústeckého kraje schválili plán pokrytí území Ústeckého kraje výjez-
dovými základnami Zdravotnické záchranné služby ÚK pro rok 2015. 

Na snímku je slavnostní okamžik otevření výjezdové základny ZZS v Děčíně letos 
v únoru. Ta byla umístěna do výhodnějšího místa v městě na Labi. 

Na obálku viditelně napište: Výtvarná soutěž pro seniory z Ústeckého kraje.
Podrobnosti  k soutěži naleznete na www.kr-ustecky.cz.

Díla zasílejte na následující adresy, 
dle okresních měst:

•  Teplice: Alžběta Fialová, Klub dů-
chodců 1, 418 01 Bílina - Pražské 
předměstí 

•  Ústí  nad Labem: Alena Vlková, Do-
běti cká 2332/8, 400 01 Ústí  n, L.

•  Děčín: Alois Bělota, Lidická 197, 
407 21 Česká Kamenice

•  Chomutov: Kamila Lazarčíková, 
Domov seniorů, Bezručova 4512, 
430 01 Chomutov

•  Litoměřice: Vladimír Kožíšek, Rvačov 
124, 413 01 Roudnice nad Labem 
(nebo Krejčová Helena, DPS - Klub 
důchodců, Školní 700, 411 08 Štětí )

•  Louny, Most:  Vilma Svobodová, 
Krátká 1427, 440 01 Louny
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 Ústecký kraj byl jedním z prv-
ních regionů, který podepsal s Kan-
celáří generálního komisaře smlou-
vu. Co si od účasti slibujete?

V rámci výstavy se zaměříme na 
prezentaci turistického a kulturní-
ho potenciálu našeho kraje, ale i na 
hospodářskou a obchodní výměnu. 
Návštěvníky seznámíme s krajový-
mi specialitami a řemesly, přírodní-
mi a architektonickými unikáty. Pre-
zentovat budeme rovněž vědecký 
a ekonomický potenciál našeho kra-
je. Vzhledem k blízkosti konání ex-
pozice a očekávané vysoké návštěv-
nosti – odhaduje se, že Všeobecnou 
světovou výstavu EXPO 2015 zhléd-
ne v období květen až říjen na 20 
milionů lidí – očekáváme zvýšený 
zájem nejen italských, ale i dalších 
evropských turistů o naši zemi.  

 Jak bude vypadat celková expo-
zice České republiky?
Kancelář generálního komisaře bude 
prezentovat Českou republiku jako 
zemi ve středu Evropy, kde se voda 
promítá do povah regionů, jejich kul-
tury a způsobu života. Je pramenem 
inspirace pro vědu (čištění a využívá-

ní vody), kulturu (hudbu, design, ar-
chitekturu) i základní ingrediencí pro 
přípravu národních produktů (pivo, 
likéry, krajové speciality). Expozice 
ČR bude rozdělena do čtyř logických 
celků, odpovídajících antické před-
stavě základních prvků vesmíru – ze-
mě, voda, vzduch a oheň.  

 Jaké téma jste zvolili pro prezen-
taci Ústeckého kraje a co všechno 
v Miláně návštěvníci uvidí?
Ústředním tématem expozice Ús-
teckého kraje je Láska a příroda. Ná-
vštěvníci mimo jiné uvidí živý chmel, 
vypěstovaný ve spolupráci s Chme-

lařským institutem, dále světový 
unikát – chmelovou skleněnou šiš-
ku z Chrámu chmele a piva v Žatci, 
originální vitráž se zobrazením brá-
ny do Čech z dílny v Lubenci, šperky 
z českého granátu z Muzea Třebeni-
ce, odlitky rukou významných svě-
tových osobností z Muzea křišťálo-
vý dotek Terezín, výrobky Českého 
porcelánu v Dubí a repliku křesla G. 
Casanovy ze zámku v Duchcově. He-
rec v kostýmu známého knihovníka 
a svůdce žen bude také návštěvníky 
celou expozicí provázet.  Návštěvní-
ci si navíc budou moci zakoupit por-

celánové výrobky, moderní šperky 
z českého granátu, regionální pro-
dukty z Českého Švýcarska a tradič-
ní krušnohorské hračky. 

 Součástí výstavy EXPO 2015 jsou 
regionální dny. Kdy připadnou na 
náš region?
Prezentace Ústeckého kraje se usku-
teční od 17. do 30. srpna. Regionální 
dny budou o víkendu 22. a 23. srp-
na. Jejich součástí budou ochutnáv-
ky regionálních produktů a kultur-
ní vystoupení. Na Všeobecnou svě-
tovou výstavu EXPO 2015 do Milána 
jste zváni i vy.

Začíná EXPO 2015. Prezentovat se bude i Ústecký kraj
V první květnový den začíná v italském Miláně Všeobecná světová výsta-
va EXPO 2015. Mezi prvními, kdo se na ni z českých regionů přihlásil, byl 
Ústecký kraj. Radního pro oblast zahraničních vztahů, cestovního ruchu 
a regionálního rozvoje Jana Szántó, který má prezentaci v gesci, jsme po-
žádali o pozvání k návštěvě tohoto velkého svátku cestovního ruchu.

Chrám chmele 
a piva Žatec
Jako středobod krajské expozice 
v Miláně bude umístěna chmelová 
šiška od novoborských sklářů. Je 
svého druhu světovým unikátem, 
složená je z mnoha jednotlivě od-
litých lístků chmelové šišky. Jinak 
ji a mnoho dalších ojedinělých ex-
ponátů najdete v Chrámu chmele 
a piva v Žatci. Komplex původně 
chátrajících budov pro historické 
účely výroby piva zachránila par-
ta nadšenců, která si říká Chme-
lobrana. 
Více na www.chchp.cz

Skutečným skvostem na výsta-
vě v Miláně bude vitráž z dílny 
manželů Kantových. Představu-
je kousek malebné krajiny podél 
Labe známé jako Brána do Čech. 
Rozměr má dva krát dva metry, 
váží 200 kilogramů a její výroba 
dá tři měsíce práce. V Itálii ji ješ-
tě doplní socha – pocta Leonar-
du da Vinci – Dáma s hranosta-
jem, vytvořená kombinací moř-
ského kamene s vitráží a mozai-
kou.
Více na www.skloart.cz

Oblastní muzeum 
Litoměřice
Zapůjčí pro Všeobecnou světovou 
výstavu EXPO 2015 šperky z české-
ho granátu. Své milence Ulrice von 
Lewetzov je při návštěvě lázní a Čes-
kého středohoří věnoval J. W. Goe-
the. Originály šperků jsou uloženy 
v depozitáři Muzea v Třebenicích. 
Návštěvníci krajské expozice v Milá-
ně si budou moci šperky z českého 
granátu také zakoupit. 
Více na www.muzeumlitomerice.cz

Na Všeobecné světové výstavě EXPO 
2015 nebude chybět replika křesla Ca-
sanovy, který byl knihovníkem na du-
chcovském zámku. Výroby se pod vde-
ním učitle Jaroslava Smetáka ujali žáci 
Středního odborné školy Litvínov – Ha-
mr a dílo se jim mimořádně daří včet-
ně patiny čalounění i kostry z bukové-
ho dřeva. O křeslu se traduje, že muž, 
který se do něj posadí, bude pro ženy 
tak neodolatelný, jako sám Casanova. 
Více na www.skolahamr.cz

Jedna z prvních akciových společnos-
tí, vzniklá po roce 1989, patří k čes-
kému rodinnému stříbru. V Miláně se 
představí průřezem rokoka, baroka 
i moderního designu. „Každý výtvar-
ný směr má svoji minulost, nese znaky 
období, ve kterém vznikl a z hlediska 
historie je pro majitele zajímavý“, říká 
dlouholetý předseda představenstva 
a generální ředitel Ing. Vladimír Feix. 
Prodejní výstava na expu dokumen-
tuje, že v Dubí dokáží vyrobit prak-
ticky vše, o co mají klienti zájem. 
Více na www.cesky.porcelan.cz

Český porcelán, a.s. Dubí

Skloart Richard a Jitka Kantovi, Lubenec

Harmonikas s. r. o. 
Louny
Mezi partnery Ústeckého kraje na 
Všeobecné světové výstavě EXPO 
2015 patří i fi rma Harmonikas s. r. 
o. Louny, kterou řídí otec a syn Titl-
bachovi. Jako jedna z pěti fi rem na 
světě (další čtyři jsou právě v Itálii), 
vyrábí hlasy a díly do harmonik. 
O tom se budou moci návštěvníci 
přesvědčit na regionálních dnech 
Ústeckého kraje v srpnu, kdy hla-
sy a díly akordeonu rozezvučí har-
monikář. 
Více na www.harmonikas.cz

Střední odborná škola 
Litvínov – Hamr

Jan Szántó,
radní pro oblast zahraničních vztahů, 
cestovního ruchu a regionálního rozvoje

Přijďte si podat ruku se známými 
osobnostmi. Muzeum Křišťálový do-
tek je světově ojedinělý unikát otisků 
dlaní českých i světově významných 
osobností v křišťálovém skle. Založil 
je český sklář Jan Huňát spolu se svým 
otcem Alexandrem. Muzeum Křišťálo-
vý dotek Litoměřice má ambice stát se 
místem národní hrdosti. V Miláně bu-
de součástí expozice Ústeckého kraje. 
Více na www.hunat.eu

Muzeum křišťálový dotek Litoměřice
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9:00 VÝROČÍ POSLEDNÍ POPRAVY V MALÉ PEVNOSTI
 položení věnců na bývalém popravišti v Malé pevnosti u příležitosti výročí poslední 
                       a zároveň největší popravy, která proběhla 2.5.1945

10:00 T E R E Z Í N S K Á   T R Y Z N A   2015
 na Národním hřbitově před Malou pevností
 Vzpomínková akce k uctění obětí nacistické perzekuce
 hlavní projev:  Miloš Zeman, prezident ČR
 pod záštitou ministra kultury ČR Daniela Hermana 
 pořadatelé: 
                      Ústřední výbor Českého svazu bojovníků za svobodu, Památník Terezín
 spolupořadatelé: 
                      Ústecký kraj, Město Terezín, Federace Židovských  obcí v ČR a Terezínská iniciativa
 Po dobu konání Terezínské tryzny (cca do 12 hod.) je Malá pevnost pro veřejnost 
                         uzavřena. Po celý den se nevybírá vstupné v žádném objektu Památníku Terezín.

13:00 SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ NOVÉ STÁLÉ VÝTVARNÉ EXPOZICE 
                  „ČESKÉ UMĚNÍ PROTI FAŠISMU A VÁLCE“ v Muzeu Malé Pevnosti
 komentovaná prohlídka pod vedením autorky scénáře expozice 
                      PhDr. Blanky Stehlíkové

14:30 KONCERT   „HODINY SVOBODY: TEREZÍNSKÝ SKLADATEL“
                                             ”HOURS OF FREEDOM: THE TEREZÍN COMPOSER“ 
                 uvádí Murry Sidlin - Nadace Defiant Requiem  v objektu bývalé jízdárny v Terezíně 
                      v podání souboru Prague Modern

Památník Terezín, Principova alej 304, 411 55  Terezín * tel.: 416 782 225 * e-mail: press@pamatnik-terezin.cz
www.pamatnik-terezin.cz * www.facebook.com/TerezinMemorial

VZPOMÍNKOVÉ AKCE PAMÁTNÍKU TEREZÍN K 70. VÝROČÍ OSVOBOZENÍ

Jak jsme se dozvěděli od starosty 
města Josefa Kusebaucha, revitaliza-
cí projde postupně park „U Mlýna“ 
a také park T. G. Masaryka. Ukonče-

no je výběrové řízení na sadbu dva-
advaceti nových odolných stromů, 
které ještě do květnové Chabařovické 
pouti nahradí duté a vyžilé, je vybrá-
na fi rma na opravu chodníků a ob-
rubníků a připravují se dětské prvky 
pro zahradu mateřské školy. Po skon-
čení výběrového řízení projde kom-
pletní proměnou park T. G. Masary-
ka. Za pomníkem bude kovová treláž 
s popínavými růžemi a kolem bohatá 
květinová výzdoba, podobně jako to-
mu bylo za první republiky. (met)

V Chabařovicích se pustili 
do revitalizace zeleně

Jaro se probudilo do plné krásy. Na tento okamžik čekali v Chabařovi-
cích a pustili se do revitalizace místní zeleně. 

budoucnostbudoucnost

minulostminulost
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Autosalon
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auto-moto, veteráni, RC a další
15. - 17. 5. 2015

www.zahrada-cech.cz
Po adatel: Partne i:

• Prezentace nových model  aut
• Nákladní vozy
• Vysokozdvižná technika
• Skútry
• Karavany

Sobota
• Mezinárodní sraz Veterán
Ned le
• Sraz motorká

Program:

Auto 2015 90x120 mm.indd   1 17. 4. 2015   13:21:20
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BMW OPEN DAYS

Radost z jízdywww.autogral.cz

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

Jaro je opět tady a s ním i spousta radosti, kterou si můžete užít během BMW Open Days. Testovací jízdy 
s modely BMW, nabídka zvýhodněných paketů JOY, ojetých vozů BMW Premium Selection, finančních služeb 
BMW Financial Services a jarní servisní prohlídka Vašeho BMW. Navíc 18. 4. 2015 proběhlo představení 
BMW řady 2 Grand Tourer a 26. 5. 2015 představení BMW X5M. To vše, spolu s prodlouženou otevírací dobou 
i o víkendech a spoustou dalších aktivit, na Vás čeká na našem BMW showroomu. Tak s radostí do toho! Více 
informací o programu BMW Open Days najdete na www.autogral.cz nebo kontaktujte naše prodejce.

BMWEFFICIENTDYNAMICS.
NIŽŠÍ SPOTŘEBA. VÍCE RADOSTI Z JÍZDY.

BMW OPEN DAYS.
PŘIJĎTE SI UŽÍT DNY RADOSTI 
SE ŠPIČKOVÝMI MODELY BMW 
VE DNECH 10. AŽ 26. DUBNA.

BMW OPEN DAYS.
R

adost z jízdy

B
M

W
 O

PEN
 D

AYS
 

w
w

w
.autogral.cz

A
uto G

rál s.r.o., Přístavní ul. 837/85, 400 07 Ústí nad Labem
, tel. 475 201 527, w

w
w.autogral.cz


