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 Jak změnilo finále České Miss 2015 váš život?
Můj život se změnil radikálně, mám plno práce,
povinností, méně osobního života, ale užívám si
to, je to vše příjemné.
 Co děláte o prázdninách?
Spíše pracuji, nějaký čas se také najde, ale je ho
méně, takže mé prázdniny jsou spíše pracovní.
 Vypravíte se s přítelem někam na letní dovolenou?
Bohužel na dovolenou není letos čas, snad v zimě, uvidíme.
 Jaká byla Nikol jako dítě?
Vždy jsem chtěla být středem pozornosti, bavilo mě
zkoušet nové věci, byla jsem tvrdohlavá a už od malička jsem měla své sny a šla jsem si za nimi.
 Co vás vedlo k tomu, přihlásit se do soutěže?
Jak jsem řekla, byl to odmalička můj sen a já
jsem si šla za tím si ho splnit.

 Krása se většinou snoubí s pomocí potřebným. Jak je to ve vašem případě?
Samozřejmě když to jde, ráda pomohu a pomáhám. Myslím si, že když má člověk možnost tohoto všeho využít, měl by to dělat naplno.
 Nedávno jste si pádem z kola způsobila úraz.
Už bolesti ustoupily?
Stále mě pobolívají záda a zápěstí, ale jinak už
jsem naprosto v pořádku.
 Metropol je mediálním partnerem celostátní
soutěže krásy Miss Czech Press 2015, která právě probíhá na www.misspress.cz. Co byste poradila soutěžícím?
Aby hlavně byly své, nesnažily se za každou cenu zapůsobit, ono to z nich vyzařuje samo, když jsou přirozené. A hlavně, aby si to celé užily, ať to vyjde nebo
ne, vše přináší nové příležitosti a přátele, a to je nejdůležitější.
Text: METROPOL, foto: Matúš Tóth

Nikol Švantnerová
Narozena ve znamení Vah v Šumperku, žije v Českých Budějovicích. Mezi její koníčky paří čtení, fittness, snowboarding. Má ráda upřímnost a lidi, kteří si umějí stát za svým názorem. Její vášeň je cestování, v plánu má Maledivy nebo nějakou zemi v Africe. Aby se na cestách domluvila, učí se cizí jazyky, po angličtině se pustila do francouzštiny a španělštiny. Když zbyde čas, připravuje různé pokrmy v kuchyni. Umí uvařit třeba svíčkovou a pravé slovenské halušky. Její oblíbenou osobností je Jan
Hus, životním krédem „Nikdy to nevzdávej!“.
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zpravodajství y zábava y sport y ankety y glosy

Soutěže krásy vždycky přilákají spoustu diváků a fanoušků. Letošní Českou Miss se v březnu stala
22 letá Nikol Švantnerová z Českých Budějovic. Metropol jí položil následující otázky.
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Noviny Metropol sledují události v regionu | bezplatná distribuce do domácností a stojanů

Primátorka Věra Nechybová:
Magistrát musí být otevřenou institucí
Novou primátorkou Statutárního města Ústí nad Labem se stala Věra Nehybová z hnutí ANO.
Metropol ji požádal o odpovědi
na následující otázky.

 Byla jste připravena na převzetí tak důležité role, jakou je pozice
primátora?
Nabídka pro mě byla osobní výzvou
pracovat pro svoje město a jeho občany. Stala jsem se první ženou - primátorkou města, které má za sebou dlouhou a bohatou historii, výbornou univerzitu, kulturní bohatství, jednu z nejlepších nemocnic a spoustu míst, kde
se můžeme jak pobavit, tak si odpočinout. Máme tu ale i problémy a já je
chci se svým týmem řešit. Chci otevřít
magistrát veřejnosti, potřebuju slyšet
připomínky a podněty našich občanů,
budu připravená je řešit a reagovat na
ně. Post primátorky vnímám jako službu veřejnosti, primátor je někdo, kdo
má být lidem blízko, s kým mohou
mluvit. Budu se snažit předcházet jakýmkoliv přenicím, které mohou ohrožovat chod města, tzn., že budu jednat

Ing. Věra Nechybová (1971) pochází z Klášterce nad Ohří. Vystudovala Českou zemědělskou univerzitu v Praze, obor veřejná správa, regionální rozvoj. Třináct let působila
v neziskové organizaci Fokus, kde se vypracovala z místa asistentky na pozici finanční manažerky. Poslední více než tři roky působila na Městském úřadě v Lovosicích, kde
se zabývala dotacemi a veřejnými zakázkami. Je vdaná, má dvě dospělé děti.
napříč politickým spektrem. Jsem totiž
přesvědčena, že komunální politika není o politických stranách, ale je to spolupráce slušných lidí. Mou prioritou je

právě slušnost a rovnost v komunikaci, transparentnost a prezentace magistrátu jako otevřené instituce, která
slouží především veřejnosti.

 Jaké jsou priority nového vedení města?
Velice mě zneklidňuje situace v našem městě, a to zejména hospodaření s městskými prostředky. Čeká nás
nové programovací období, a proto
na něj musíme být mimořádně velmi dobře připraveni. Dotace jsou
v současné finanční kondici města
jedinou možností, jak relativně za
malé peníze zajistit velké investice.
 Co očekáváte od koaličního partnera?
Musíme společně zastavit nárůst sociálního napětí, vrátíme se k politice nulové tolerance. Ti, kteří nedodržují pravidla a zákony, musí být potrestáni. Nechceme žít v nebezpečném městě. Zahájíme spolupráci s místním úřadem
práce, Krajskou hygienickou stanicí
Ústeckého kraje a dalšími subjekty ve
městě a zaměříme se investice do veřejného prostoru, aby to pocítili občané města. Chceme zapojit obyvatele do
dění ve městě, otevřít jim dveře, protože dostávám od spoluobčanů negativní
zpětnou vazbu. Text: Český Metropol
Foto: Archiv města Ústí nad Labem

Zvítězily Bžany
Bžany | Letošní vítězství v soutěži
Vesnice roku Ústeckého kraje míří na
Teplicko. Zlatou stuhu pro absolutního vítěze získala obec Bžany. V letošním roce se do soutěže v Ústeckém
kraji přihlásilo celkem 22 obcí.
Odborná komise zvolila vítězem Bžany za komplexní přístup k celkovému rozvoji obce v oblasti vzdělávání,
mládeže, spolkového života a životního prostředí. Kromě toho, že obec
dostane finanční odměnu, postoupí
do celostátního finále a také má právo uspořádat oficiální celokrajské vyhlášení výsledků letošního ročníku.
To by se mělo uskutečnit 26. srpna.
Kromě nejvyššího ocenění budou
předány další stuhy vítězům dílčích
kategorií - Oranžová stuha za spolupráci obce a zemědělského subjektu
Vražkovu (okres Litoměřice), Zelená
stuha za péči o zeleň a životní prostředí obci Lipová (Děčínsko), Modrá
stuha za společenský život obci Nové
Sedlo (Louny) a Bílá stuha za činnost
mládeže obci Mšené - Lázně (Litoměřice). Uděleny budou rovněž diplomy
a čestná uznání. Celostátně probíhá
tato soutěž v rámci Programu obnova venkova již od roku 1995, letošní
ročník je tedy jednadvacátý. (od dop.)

Elektromobily Ústeckého kraje Operační sály jsou připraveny pro pacienty
Litoměřice | Slavnostním otevřením byl ukončen projekt „Modernizace centrálních operačních sálů Městské nejezdí v dresu ČEZ
Ústí nad Labem | Elektromobily zdomácní na ulicích a silnicích v kraji pod Krušnými horami. Hejtman Oldřich Bubeníček převzal od člena
představenstva ČEZ Pavla Cyraniho dvojici vozů na elektrický pohon zapůjčenou Krajskému úřadu Ústeckého kraje od projektu Elektromobilita
ČEZ. Obě strany již dříve podepsaly memorandum o spolupráci při rozvoji elektromobility v Ústeckém kraji.
Běžným dopravním prostředkem
na silnicích v kraji pod Krušnými horami by se měly stát elektromobily. Zapojením do projektu
Elektromobilita Skupiny ČEZ získal Krajský úřad Ústeckého kraje
na 3leté vyzkoušení dvojici vozů
na elektrický pohon – Nissan LEAF
a Volkswagen e-UP! Současně došlo k představení nejbližšího programu výstavby dobíjecích stanic
v regionu. (od dop, foto: Metropol)

mocnice v Litoměřicích“, na která získala litoměřická nemocnice dotaci z Regionálního operačního programu
Severozápad (ROP). V rámci tohoto projektu se uskutečnila jak stavební modernizace prostor centrálních operačních sálů, tak i dodávka nových přístrojů.

Všechny přítomné přivítal Ing. Radek
Lončák, MBA, předseda správní rady,
který představil rozsah projektu modernizace operačních sálů a seznámil
s jeho finanční stránkou. Starosta Litoměřic Ladislav Chlupáč poté ve svém
proslovu vyzdvihl objem investic nemocnice v posledním roce a jeho přínos pro obyvatele města a okolí. „Váš
projekt je jedním z těch, u kterých nelze
zpochybnit potřebnost a u kterých je již
nyní garantována udržitelnost. Zde můžeme na vlastní oči vidět, že na konci velkého množství administrativních úkonů, které dotace provázejí, je konkrétní
výstup, který někomu poslouží,“ navázala ředitelka ROP Bc. Jana Havlicová,

METROPOL

V diskusi s kolegy v klubu seniorů jsme se dostali na téma dědické smlouvy.
Můžete tento problém objasnit? J. P., Krupka
(Došlo na odpovědna@akad.cz)

Nový občanský zákoník přinesl do
našeho života dědickou smlouvu. Ta
je dalším takzvaných dědickým titulem (vedle závěti či zákona), tedy nástrojem, na jehož základě je možné
dědit. Tato smlouva je posílením vůle budoucího zůstavitele (zemřelého), protože mu umožňuje uzavřít ji
s dědici ještě za života a domluvit se
s nimi, jaký konkrétní majetek které-

mu dědici připadne. Dědická smlouva je zřejmě nejsilnějším dědickým
titulem, rozhodně silnějším než závěť. Má přednost před zákonnými dědickými posloupnostmi a zůstavitel ji
nemůže jednostranně zrušit, jako třeba závěť. To dává dědicům právní jistotu. Dědickou smlouvu nelze uzavřít
na celou pozůstalost. Alespoň jedna čtvrtina musí zůstat volná, aby

právní poradna

s ní zůstavitel mohl dále volně nakládat. Dědickou smlouvu lze uzavřít
jak s dědicem, tak i s odkazovníkem
(např. s přítelem, kterému má připadnout nějaká věc jako odkaz). V případě, že se rozhodnete uzavřít takovou
smlouvu, doporučujeme navštívit notáře, který jí sepíše formou notářského zápisu, a ten se po smrti stane veřejnou listinou.
(met)

která zároveň přidala poděkování za
bezproblémovou spolupráci nemocnice s úřadem v průběhu projektu. Vrchní sestra centrálních operačních sálů
Marta Ševicová poté vyjádřila velké
poděkování personálu operačních sálů, který po celou dobu modernizace
podával plný výkon, i když v omezených pracovních podmínkách. „Přeji všem, aby se jim v těchto modernizovaných prostorách a s novými přístroji dobře pracovalo,“ dodala závěrem.
Předseda dozorčí rady nemocnice
MUDr. Miroslav Jiránek vyzdvihl důle-

Zveme vás na Aquadrom, Benedikt a Matyldu

inzerce

Aquadrom Most - po celé prázdniny
otevřeny letní bazény s vodními
atrakcemi a skluzavkami.
K dispozici travnaté plochy, dětské hřiště,
minigolf, plážový volejbal.
V provozu je víceúčelové hřiště
s umělým povrchem na tenis
a ostatní míčové sporty.
Otevřeno denně od 9 – 20 hod.
Ve sportovních areálech
Benedikt a Matylda jsou
od začátku června na vodních
plochách instalovány sestavy vodních
atrakcí (trampolíny, houpací banány,
skluzavky, horolezecké stěny),
navíc na Matyldě jsou pro jízdu
po vodní hladině k dispozici
oblíbená šlapadla.

žitost pracoviště operačních sálů pro
celou nemocnici a potřebnost všech,
kteří se na jejich chodu podílí. Po poděkování všem zúčastněným za vložené úsilí do úspěšné realizace projektu
dodal, že po téměř dvaceti letech provozu si tyto sály modernizaci rozhodně zasloužily.
Konečná celková hodnota projektu
dosáhla výše téměř 46 miliónů korun uznatelných nákladů, z čehož
39 miliónů představuje dotace ROP
a 7 miliónu korun činí spoluúčast
nemocnice.
(nk, foto: Metropol)

jede k nám, kde mu na jednom místě
uděláme všechna laboratorní vyšetření, často včetně sonografického a CT.

Neuvědomují si, nebo si nechtějí uvědomit, že vedle čeká na ošetření pacient, jehož stav nesnese odkladu. Mí-

www.kzcr.eu

BMW řady 2

www.autogral.cz

Masarykova nemocnice v Ústí n.L., o.z.

Gran Tourer

Radost z jízdy

VÍTEJTE DO RODINY.
ZÍSKEJTE NOVÉ BMW ŘADY 2 GRAN TOURER
S VÝHODNOU NABÍDKOU BMW FINANCIAL SERVICES.

OD 7

555 Kč BEZ DPH/MĚSÍC*

Pořiďte si BMW řady 2 Gran Tourer s měsíční splátkou operativního leasingu od 7 555 Kč
bez DPH při 0% akontaci a s BMW Service Inclusive. Více informací Vám podají naši prodejci.

Auto Grál s.r.o., Přístavní 837/85, 400 07 Ústí nad Labem, tel. 475 201 527, www.autogral.cz
* Nabídka operativního leasingu je kalkulovaná na vůz BMW 218i Gran Tourer za podmínek 0% akontace, 48 měsíců, 15 000 km/rok, obsahuje povinné ručení, havarijní pojištění,
GAP, pojištění skel, balíček servisních služeb BMW Service Inclusive obsahující servisní prohlídky po dobu 5 let nebo do najetí 100 000 km, přihlášení/odhlášení vozu, silniční daň
a koncesionářský poplatek. Splátka s DPH činí 9 142 Kč. Nabídka je určena pro plátce DPH. Kalkulace pro neplátce bude připravena na požádání. Nabídka platí do 30. 9. 2015.

Kombinovaná spotřeba paliva a emise CO 2 nového BMW řady 2 Gran Tourer: 3,9–6,2 l/100 km, 104–144 g/km.

Kontaktní adresa: Krajská zdravotní, a.s., Sociální péče 3316/12A, 401 13 Ústí nad Labem

MUDr. Jana Bednářová
Má za sebou jedenadvacetiletou praxi v urgentní medicíně. Publikuje v odborných lékařských časopisech. Už 6 let je odborným garantem celostátní konference Emergency. Kromě práce na oddělení slouží na kardiologii Masarykovy
nemocnice v Ústí nad Labem a má soukromou ambulanci pro kardiologii a internu. MUDr. Janě Bednářové blahopřál k ocenění také generální ředitel Krajské zdravotní, a. s. Ing. Petr Fiala: „Paní primářce děkuji za práci, péči i úsilí, s kterým oddělení vede. Je to náročná práce, která vyžaduje uznání, a jsem
rád, že doktorka Bednářová je již třetím lékařem Krajské zdravotní, který Cenu hejtmana Ústeckého kraje obdržel“. (Poznámka redakce: Prvním byl přednosta Neurochirurgické kliniky prof. MUDr. Martin Sameš, CSc., druhým přednosta Kliniky urologie a robotické chirurgie MUDr. Jan Schraml, Ph.D.).

Nemocnice Teplice, o.z.

Nejen lékaři, ale i sestry na Emergency
jsou lidé, kteří musí mít pro svoji práci odborné předpoklady, ale také jistou
míru nadšení, pokory a chuť se neustále vzdělávat. Práce s pacientem je týmová, proto je třeba, aby na oddělení
panovala přátelská atmosféra, kterou
by nemělo nic narušit. Často si totiž
musíme umět poradit s narkomany,
alkoholiky a agresivními pacienty, kteří si, namísto vděčnosti, vybíjejí stres
a zlost na ošetřujícím personálu. To klade poměrně vysoké nároky na psychiku zdravotníků.
 Máte pro tyto případy psychologa
a ochranku?
Psychologa nemáme, za to na naše oddělení dochází nemocniční kaplan Zbyšek Jonczy, a jeho přístupu si vážíme. Sama jsem se účastnila celostátní konference kaplanů a podkládám jejich práci
za obrovské pozitivum. Ochranku k dispozici máme, voláme ji na pomoc jen
opravdu v nutných případech. Všichni
zdravotníci Emergency jsou pravidelně
proškolováni, jak s takovými pacienty
jednat a vedou si velmi dobře.
 Jak je to se zneužíváním vašich služeb?
I k tomu dochází. Stává se běžnou praxí, že někdy suplujeme praktické lékaře či chronická odborná pracoviště. Pacient se rozhodne, že nebude čekat, po-

Nemocnice Most, o.z.

 Nejprve upřímné blahopřání. Jak
cenu vnímáte?
Je to moje první lékařské ocenění v životě. Moc si ho vážím. Beru ho jako výraz uznání náročné práce, kterou Emergency nepřetržitě odvádí.
 Představte nám, prosím, stručně
vaše oddělení…
Pacienti k nám buď přicházejí sami,
nebo je přiváží Zdravotnická záchranná služba. V některých případech o zachování života rozhodují vteřiny, a tak
musí všechno fungovat na sto procent.
Oddělení se skládá ze vstupní haly, recepce, čekárny a pěti ambulancí – interní, neurologické, urologické, traumatologické a chirurgické. Ve všech
případech jsou k dispozici také konziliáři – lékaři z jednotlivých oddělení Masarykovy nemocnice. Proti ambulancím se nachází lůžková část, kam přemísťujeme pacienty při zhoršení jeho
stavu z čekárny nebo z ambulance na
expektační, plně vybavená, monitorovaná lůžka. Těch máme šest a k tomu
ještě tři vysokoprahová, akutní, resuscitační lůžka. Lůžková část má stejné personální zázemí jako ambulance.
Oddělením Emergency projde 700 až
800 pacientů týdně.
 Pojďme nyní k personálu. Jaké
nároky klade práce na Emergency na lékaře?

váme vedle sebe případy, kdy na jedné straně ošetříme zadřenou třísku,
na druhé zachraňujeme životní funkce motoristy po vážné dopravní nehodě. S tím ale mnoho nenaděláme, každý člověk by si však měl uvědomit, kdy
je akutní pomoc lékaře opravdu nutná.
 Co vám učarovalo na urgentní medicíně?
Původně jsem medicínu studovat nechtěla. Názor jsem změnila po přečtení knihy Arthura Haileyho „Konečná
diagnóza“ a přihlásila jsem se na Lékařskou fakultu UK do Hradce Králové. Zaujala mne především kardiologie
a také neurochirurgie, prošla jsem internou, 15 let jsem pracovala současně i na Zdravotnické záchranné službě.
Pro lékaře na Emergency je dobré, aby
poznal co nejvíce oborů.
 Jak si po časově, fyzicky i psychicky
náročné práci nejlépe odpočinete?
Ve volném čase, kterého opravdu mnoho nemám, se snažím aktivně sportovat. Hraji tenis, dokonce se mohu pochlubit vítězstvím na turnaji Světové tenisové lékařské federace v Karlových
Varech, jezdím na kolečkových bruslích, běhám maratony a půlmaratony, chodím cvičit do fitka. A když mám
celý volný den, vyjedeme s partnerem
třeba na výlet do Litoměřic a zpátky do
Ústí jdeme krásnou krajinou pěšky.
 Chtěla byste něco vzkázat potenciálním pacientům?
Snad aby, pokud to alespoň některý
den v týdnu jde, zapomněli na obchodní centra, auta, internet a mobilní telefony, a užívali pobyt s rodinou někde v přírodě, což je člověku odjakživa vlastní.

Nemocnice Děčín, o.z.

Emergency, neboli akutní příjem pacientů, funguje jako samostatné
oddělení multioborové medicíny Krajské zdravotní, a. s. - Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z. už osmým rokem. Po celou
dobu vede padesátičlenný tým zdravotníků a pomocného personálu
žena – primářka MUDr. Jana Bednářová, která také ocenění za rok
2014 v kategorii Sociální a zdravotní oblast včetně záchrany lidského života z rukou hejtmana převezme.

Nemocnice Chomutov, o.z.

Primářka Emergency Masarykovy nemocnice
získala Cenu hejtmana Ústeckého kraje
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Hornickou kulturní krajinu Erzgebirge/Krušnohoří za českou část reprezentovaly historické oblasti: hornické
město Krupka se štolou Starý Martin,
důl Mauritius v Hřebečné u Abertam,
vrch Mědník v Měděnci, město Horní Blatná s Blatenským vodním příkopem, historické hornické město Jáchymov a sejpoviště u Božího Daru.
Nominaci projektu podpořil workshop
na téma „Přeshraniční světové dědictví – posilování mezinárodní spolupráce“ a zahájení výstavy s názvem „Perspektivy nadnárodních kulturních krajin v kontextu světového dědictví“.
Tyto akce se konaly ve World Conference Center Bonn a na základě pozvání

Nejnavštěvovanějším
v Ústeckém kraji je
Památník Terezín
Podle agentury CzechTourism,
která každoročně sestavuje žebříček návštěvnosti turistických
míst, se v loňském roce stal nejvíce navštěvovaným Památník
Terezín. Zavítalo sem přes čtvrt

milionu turistů. Na druhém
místě se umístnil chomutovský
zoopark a třetí Edmudova soutěska v Hřensku.
Zoologická zahrada v Ústí nad
Labem skončila stejně jako loni
na čtvrtém místě a pátou příčku
obsadila Pravčická brána, která
zaznamenala dokonce o 40 tisíc návštěvníků více než v roce 2013.
Rok od roku návštěvnost Ústeckého kraje stoupá. Letos navštívilo proti loňskému roku kraj
více turistů a v ubytovacích zařízeních se zvýšil počet hostů i počet přenocování o jednadvacet procent. To je dokladem
toho, že Ústecký kraj má turistům co nabídnout a míří jich
sem rok od roku stále víc.

Saského státního ministra vnitra Marcuse Ulbiga se jich zúčastnili také zástupci Ústeckého kraje Jitka Sachetová, radní Ústeckého kraje pro kulturu
a památkovou péči, Radek Spála, vedoucí odboru kultury a památkové péče a Adam Šrejber, vedoucí oddělení
kultury, kteří jsou členy mezinárodní
pracovní skupiny k nominaci Hornické kulturní krajiny Erzgebirge/Krušnohoří k zápisu na Seznam světového přírodního a kulturního dědictví.
Při příležitosti podpořit zájem členů
výboru o nominaci Hornické kulturní krajiny Erzgebirge/Krušnohoří pořádal saský předseda vlády Stanislaw
Tillich večerní recepci v Kunstmuzeu,

na níž byli kromě představitelů saské
strany pozváni i představitelé Ústeckého kraje včetně hejtmana Oldřicha
Bubeníčka, Karlovarského kraje, představitelé města Krupka a také polská
strana, jejíž spolupráce s Německem
vyústila v zápis „Muskauer Park/Park
Muzakowski“ na Seznam světového
dědictví UNESCO již v roce 2004.
O tom, zda se Hornická kulturní krajina Erzgebirge/Krušnohoří dostane na Seznam světového přírodního
a kulturního dědictví, rozhodne Výbor UNESCO pro světové dědictví na
svém 40. zasedání, které se bude konat v příštím roce v tureckém Istanbulu.

Memorandum o spolupráci podepsal hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček spolu s předsedou Mogilevského oblastního výkonného výboru
a gubernátorem této běloruské oblasti Vladimirem Domanevskij.

Hejtman tak učinil u příležitosti osobní návštěvy Běloruské republiky. Spolupráce má mimo jiné
rozvíjet hlavně společné investiční projekty. U podpisu memoranda
byl i velvyslanec České republiky
v Bělorusku J. E. Milan Ekert.
„Memorandum je zaměřeno především
na rozvoj spolupráce v oblasti ekonomiky, kultury, školství a cestovního ruchu. Je
to základ pro bližší partnerství našich národů a dobrých sousedských vztahů,“ řekl v rozhovoru s místními běloruskými
novináři hejtman Oldřich Bubeníček.
Podle Vladimira Domanevskij má rozvoj meziregionální spolupráce v Mo-

Světoví operatéři v neurochirurgii předvedli své umění
Neurochirurgická klinika Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy
nemocnice v Ústí nad Labem, o.
z. pořádala již třetí interaktivní
workshop s Live Surgery s mikroanatomickým kurzem.
Do ústecké nemocnice přijelo padesát neurochirurgů z osmi zemí světa
a z většiny neurochirurgických klinik České republiky, kteří měli možnost sledovat uznávané světové operatéry při práci v přímém přenosu.
Hlavním hostem workshopu s Live Surgery byl profesor Rokuya Tanikawa ze Sapporo Stroke Center
v Japonsku. Tento odborník je špičkovým specialistou na mozkové bypassy, které se indikují u gigantických mozkových aneurysmat a aterosklerotickém uzávěru mozkových
tepen. Obvyklý čas sešití cév je kolem 30 minut, profesor Rokuya Tanikawa je schopen bypass provést za
čas kratší než polovinu.
Na workshopu s Live Surgery na
neurochirurgické klinice ústecké nemocnice odoperoval pacienta s aterosklerotickým uzávěrem střední
mozkové tepny, který potřeboval zesílit tok krve postiženou částí mozkové kůry.
„Pacientovi jsem provedl dvojitý bypass. Složitost operace byla v tom, že
mozek po vypuštění mozkomíšního
moku byl hodně hluboko. Musel jsem
dělat mikrostehy stehy jemných cévek
ve velké hloubce. Naštěstí mám s takovýmito operacemi velké zkušenosti, takže to nebyl velký problém. Vše
probíhalo standardně, tok se poved-

Psychiatrická léčebna v Petrohradě na Lounsku
opět po roce ožila kulturou

z nejlepších odborníků ve svém oboru v přímém přenosu. „Na jiných konferencích lékaři vidí pouze sestřihaná
videa. Když sledují minutu po minutě,
jak operuje Rokuya Tanikawa, který je
uznávaným světovým odborníkem na
mozkové bypassy, tak je to pro ně velký přínos a mohou se poučit z mnoha
detailů,“ doplnil profesor Martin Sameš.

Tepličtí studenti byli
nejlepší v celostátní
soutěži
Studenti Gymnázia Teplice zazářili v celostátním kole přehlídky Studentské odborné činnosti, které se
konalo v prostorách Vysoké školy
ekonomické Praha. Škola měla letos
na soutěži dvě želízka v ohni.
V oboru Matematika to byli Jakub
Havlíček a Jan Tóth s prací Zajímavé číselné konfigurace, v oboru Biologie pak Barbora Jelínková a Marek
Kasner s prací Biodiverzita a ekologie prvoků vybraných vodních
ploch Teplic a okolí.
V náročném klání se nakonec Havlíčkovi a Tóthovi podařilo vybojovat
skvělé 1. místo a s ním kromě jiného i širší nominaci na účast v mezinárodní soutěži. Jelínková a Kasner
obsadili celkově 10. příčku, ale jako
jediní získali Cenu proděkana biologické sekce Přírodovědecké fakulty
Univerzity Karlovy.
Náročná práce ve volném čase se studentům vyplatila, v matematice se
zúročila i spolupráce s UJEP, konkrétně s Cihlářem. Dík za tento úspěch
samozřejmě patří i konzultantkám
Ševčíkové, Bergmanové a Dvořákové,
všechny jsou z Gymnázia Teplice.
Zdroj: D. Žbánková, Gymnázium Teplice

Holešovické výstaviště hostilo čínské Expo 2015
Pracovníci Odboru strategie, přípravy a realizace
projektů, oddělení podpory průmyslu a podnikání
z Krajského úřadu Ústeckého kraje navštívili veletrh China Expo Czech republic 2015. Jednalo se o první veletrh čínských firem v České republice, který se
uskutečnil ve dnech 27. a 28. června 2015 na výstavišti v Praze-Holešovicích.
Organizátorem veletrhu bylo Asiacenter Budapešť ve spolupráci s China Center a Governance Institute. Přibližně 60 čínských společností, zástupců nejrůznějších průmyslových odvětví, přijelo do Prahy prezentovat produkty z oblasti textilu,
potravinářství, zemědělství, chemie, automobilového nebo
stavebního průmyslu či vystavovat elektroniku, interiérové
zboží a doplňky, čaje, LED svítidla a další komodity.
Vystavující firmy jsou známé nejenom v Číně, ale i na globálních trzích. Všechny pocházely z provincie Fujian na
jihovýchodě Číny, která je proslulá především díky svým
ceněným značkám a vysoce kvalitním druhům čajů.
Významnými hosty veletrhu byli Petr Hladík (Technolo-

gické centrum AV ČR), Martin Vaic (komise Rady hlavníhoměsta Prahy pro ICT), Marian Piecha (Ministerstvo
průmyslu a obchodu ČR), Lukáš Martin (Svaz průmyslu a dopravy ČR), Rudolf Riedl (Asiacenter Budapešť), zástupci CHINA COUNCIL FOR THE PROMOTION OF INTERNATIONAL TRADE Lai Minsheng, He Yong a Chen Lida
a zástupce prefektury Nanping Ma Bigang.

inzerce

Areál Psychiatrické léčebny v Petrohradě po roce ožil rozmanitým kulturním
programem. V krásném prostředí se konaly již XXIII. Zahradní slavnosti. Prostory nádvoří a zámecké zahrady přivítaly přes 1 500 návštěvníků, což je
mnohem více než vloni.
K vyšší návštěvnosti bezesporu přispěl kvalitní program, v rámci něhož vystoupily známé hvězdy české hudební scény (Petra Janů, Věra Martinová, Jakub
Smolík a Petr Rezek) a dlouholetá tradice této akce s charitativním podtextem.
Peníze získané z dobrovolného vstupného budou letos, podle slov ředitele léčebny Ladislava Henlína, použity na nákup materiálu pro terapeutické dílny.

lo zesílit. Operace trvala čtyři hodiny
včetně příprav pacienta, což je běžná délka,“ řekl profesor Rokuya Tanikawa.
Profesor MUDr. Martin Sameš, CSc.,
primář Neurochirurgické kliniky
uvedl, že třetí interaktivní workshop
s Live Surgery byl výjimečný v tom,
že lékaři z České republiky a okolních států měli možnost vidět jedny

gilevské oblasti a Ústeckém kraji velký
potenciál v realizaci společných investičních projektů a průmyslové spolupráci. Právě proto spolu s hejtmanem
navštívili Mogilevskou oblast i zástupci komerční sféry, konkrétně zástupce Lázní Teplice v Čechách.
Zájem Bělorusů o lázeňské služby
v České republice totiž stále stoupá.
Delegace Ústeckého kraje navštívila i oblastní dětskou nemocnici. Právě o specializaci na rehabilitaci dětského pohybového ústrojí běloruské zástupce při jednání informovala
obchodní ředitelka teplických lázní
Ing. Iveta Slišková, MBA.

www.kr-ustecky.cz

V německém Bonnu se konalo 39. zasedání Výboru UNESCO pro světové dědictví. V rámci této významné události
uspořádal Svobodný stát Sasko řadu aktivit na podporu nominace přeshraničního česko-německého projektu „Hornická kulturní krajina Erzgebirge/Krušnohoří“ k zápisu na Seznam světového přírodního a kulturního dědictví.

Webová televize Ústeckého kraje www.u-tv.cz

Hornické Krušnohoří se může stát Spolupráce s Běloruskem
se prohlubuje
přírodním a kulturním dědictvím
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V Krupce bude vybudována linka na recyklaci PET lahví
PET lahve – cenná surovina
Z plastů je od roku 2011 bílé zlato. V roce 2011 vyletěla cena recyklátu
z PET lahví prudce vzhůru. V Česku se cena recyklátu z těchto lahví zvedla meziročně o 300%.
Výkupní cena recyklátu z PET lahví
z dřívějších pěti korun vyletěla až na
dnešních 18 za kilogram. Z použitých
PET lahví se tak stala cenná surovina,
někteří zpracovatelé proto v případě
PET lahví začínají mluvit o bílém zlatu.
Několikanásobně se tak zvedly marže
a ziskovost recyklace PET lahví.
Třídící linka PET lahví
v Krupce u Teplic
Předmětem podnikatelského záměru
je v první etapě vybudování automatizovaného závodu na třídění odpadních směsných plastů s dokonalou separací chlorovaných plastů určených
pro materiálovou (v tomto záměru externí) a energetickou (interní) recyklaci s výrobní kapacitou přesahující 6000
tun za rok. Při separaci jsou užity nejmodernější špičkové technologie duální optické aktivní zóny druhové a barevné klasifikace (NRT SpydIR®-R 36
dual a NRT ColorPlus® 36 Imaging System). Obě tyto aktivní optické zóny vy-

Zhodnocení úspor:
úrokový výnos 7,2%

užívají unikátního principu IN-FLIGHT
SORTINGTM, tzn., že plastový předmět
je s vysokou přesností klasifikován až po
opuštění vysokorychlostního pásového
dopravníku, tedy za letu, a to metodou
propustné, nebo reflexní detekce.
Ziskovost projektu
Díky vysoké kapacitě plně automatizovaného procesu a zvýšeným výkupním
cenám meziproduktu tříděných PET
lahví na průměrných 8,48 korun za kilogram dosáhne výroba objemu tržeb
v řádu 50 - 60 miliónů korun ročně. Při
nákupní ceně vstupní suroviny 4,20
Kč/kg pak marže činí min. 25 mil. Kč
ročně a zisk 8-9 mil. Kč v první etapě.
Na dodávku surovin a odbyt má firma
předjednané dodavatele a odběratele
a podepsané rámcové smlouvy. V druhé etapě bude třídící linka rozšířena
o vlastní recyklační linku, jejímž výstupem je PET regranulát s ještě vyšší odbytovou cenou a přidanou hodnotou.
Třídící linku vybuduje firma ENREI

Hala závodu v Krupce u Teplic.
s.r.o. se sídlem v Teplicích ve spolupráci s partnerskou firmou ACERCHEMIE
s.r.o. se sídlem v Krupce, která je dlouhodobě úspěšnou zavedenou firmou
na trhu s produkty z oblasti chemie.
Linka bude vybudována během následujícího roku a po zkušebním provozu proběhne spuštění plného provozu
v červnu 2016. Linka bude insta-ována v hale závodu v Krupce u Teplic.
Financování
Výstavba linky bude financová-na
předjednaným bankovním úvěrem

a částečně úpisem dluhopisů a veřejnost tak má možnost podílet se
na výnosnosti projektu.
Úpis dluhopisů
Společnost ENREI s.r.o. vyhlašuje veřejnou nabídku tříletých Dluhopisů „ENREI 7,20/18“,s úrokovou mírou 7,2 %
ročně a splatností 22. června 2018. Úroky jsou vypláceny jedenkrát ročně. Celková předpokládaná jmenovitá hodnota upsaných Dluhopisů je 18 mil. Kč.
Společnost ACERCHEMIE s.r.o. je ručitelem v rámci Ručitelského prohlášení,

které je spolu s emisními podmínkami,
harmonogramem náběhu výroby, podnikatelským záměrem a dalšími kalkulacemi a materiály k dispozici v sídle
společnosti ENREI v Teplicích a na stránkách www.enrei.cz. Dluhopisy v listinné formě na jméno budou vydány proti podpisu smlouvy o úpisu a převedení částky na bankovní účet. Smlouvu lze
podepsat v sídle společnosti v Teplicích,
anebo i mimo sídlo formou návštěvy
pracovníka společnosti ENREI. K sjednání schůzky, získání dalších informací,
objednání a rezervaci dluhopisů volejte
na tel. číslo: 417 539 394.

ENREI s.r.o.
Masarykova třída 538/16
Teplice
www.enrei.cz

Tel.: 417 539 394

Jaroslav Doubrava:
Jak výhodně zhodnotit peníze? Senátor
Stop nelegální migraci!

celostátní projekt souteže krásy

Roční úroková sazba 7,2 %
Vaše úspory můžete výhodně zúročit nákupem tříletého dluhopisu
„ENREI 7,20/18“ s výnosem 7,20 %
p.a. a podílet se tak na realizaci našeho projektu.

Sídlo společnosti v Teplicích.

Specifikace dluhopisu:
Jméno: „ENREI 7,2/18“
ISIN: CZ0003512659
Datum emise: 22.6.2015
Datum splatnosti: 22.6.2018
Výnos dluhopisu: 7,2 % ročně
Dluhopisy jsou vydány podle zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech a řídí se Emisními podmínkami, které jsou dostupné v sídle
společnosti ENREI s.r.o. a na webových stránkách společnosti.

Dluhopisy můžete zakoupit přímo v sídle firmy ENREI s.r.o., nebo si sjednat telefonicky schůzku s naším pracovníkem,
který s Vámi vše vyřídí u Vás. Dluhopisy lze koupit od 22. června 2015 (data emise) do vyprodání celkové předpokládané hodnoty emise 18 mil. Kč.
Investovat lze od 1,- Kč. Úroky jsou vypláceny ročně vždy k 22. červnu.
Jedná se o několik let připravovaný
projekt výstavby moderní automatizované linky na třídění plastů, který
nyní společnost ENREI realizuje. Tento projekt plně splňuje podmínky pro
přidělení státní dotace, což urychlí návratnost projektu.

Další informace na Infolince:

417 539 394

• ENREI s.r.o. • Masarykova třída 538/16 • Teplice • www.enrei.cz •

Solidarita a pomoc bližnímu v nouzi jsou jistě věci ušlechtilé a potřebné. Vycházejí
z principů křesťanství a prostého lidství. Jak se ale stavět k uprchlíkům, kteří se rozhodli pro nelegální vpád do Evropy? Zeptali jsme se senátora Jaroslava Doubravy.

Pokud se nelegální uprchlictví včas nezastaví, bude to podle mého názoru za pár
let konec křesťanství, kultury a celé Evropy.
Naše vláda sice odmítla kvóty uprchlíků,
populisticky slíbila, že jich přijme 1 500,
ale nevytvořila pro to žádný právní rámec.
Shengenský prostor navíc umožňuje volný pohyb pro všechny, tedy i uprchlíky. Nevím, zda si kolegové zákonodárci tuto skutečnost dostatečně uvědomují, výroky poslanců Jany Černochové, Pavla Bělobrádka nebo ochránkyně lidských práv Anny
Šabatové, že bychom například měli přijímat i lidi s falešnými doklady, mne utvrzují v tom, že ne. Kdo nám zaručí, že nepřijde pátá kolona radikálního islámu? A kdo
nám zaručí, že na pobytu běženců nebude
někdo profitovat? Hloupost a nebojím se
říct nehoráznost, se promítá i do regionů.
Bývalá Rada města Ústí nad Labem například souhlasila s návrhem náměstkyně Jany Bohuňkové (PROÚstí!), že nelegální migranty ubytuje v blízkosti kolejí UJEP na
Klíši a tento fakt se snažila před občany zatajit! To je opravdu silná káva.

Na jedné straně
sbíráme víčka od
PET lahví pro postižené děti, na
druhé budeme
dávat peníze nelegálním uprchlíkům! Myslím,
že by to mělo
být právě obráceně. Všímám si dobře,
jací lidé do Evropy přijíždějí. Většinou
mladí, dobře oblečení muži s mobilními telefony v rukou. Jestliže chci pro
rodinu to nejlepší, pošlu přece v první
řadě do bezpečí matku a děti! Co budou nově příchozí cizinci celé dny dělat? Nemáme dost vlastních nezaměstnaných, pro které se snažíme sehnat
práci? Otázek je mnoho, odpovědí poskrovnu. Usnesení vlády ČR jasně stanoví, jak se chovat k nelegálním uprchlíkům u nás i v Evropě - poslat je zpátky domů. My v ústeckém regionu máme svých problémů k řešení opravdu
dost.
(met)

SOUTĚŽTE S ROPEM A VYHRAJTE CENY V HODNOTĚ AŽ 10 000 KČ
Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad pro Vás připravil

LETNÍ FOTOGRAFICKOU SOUTĚŽ
Baví Vás cestování? Máte rádi fotografování a poznávání nových míst?
Pak je naše soutěž JÁ A PROJEKT to pravé pro Vás!

Soutěž byla zahájena 12. a 19. června na ROPské pouti na hoře Říp
a ROPiádě v chebském areálu Krajinka, které jsme pořádali pro veřejnost a děti ze základních škol Ústeckého a Karlovarského kraje.

Stačí zasla
zaslat minimálně jednu soutěžní
Vás s projektem financovaným
fotografii V
z ROP Severozápad.
Této soutěže se může zúčastnit
T
každý,
fotografii stačí zaslat
k
na e-mailovou adresu:

fotosoutez@nuts2severozapad.cz.

inzerce
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Jak soutěžit? Je to jednoduché!

www.nuts2severozapad.cz

www.europa.eu

Pokud si nejste jistí, které projekty ROP Severozápad
ápad
podpořil, podívejte se na naše webové stránky
www.nuts2severozapad.cz nebo na facebookový profil
našeho maskota Koblížka Projektníčka.
Na webových stránkách a facebooku najdete také kompletní
podmínky soutěže.

„B“

6 900 Kč

I

BLINKR

Tel.: 739 029 878
www.autoskola-efler.cz

KUCHYNĚ A INTERIÉR
Vaše přání,
náš úkol...

731 408 851

Certifikát na 20 000 korun předal
v závěru školního roku ředitelce ZŠ Vojnovičova Mgr. Janě Linhartové a předsedovi občanského
sdružení Paprsek Josefu Zítkovi
zástupce společnosti CPI Property
Group Mgr. Josef Štolba. Děti tak
získají venkovní učebnu podobnou té, jako mají jejich vrstevníci v protější škole.
Je na místě podotknout, že Josefa
Štolbu děti neviděly poprvé. Vloni Paprsek díky CPI Property Group
získal 20 000 korun, které pouJ
žil na pobyt ve škole v p
přírodě. „Je

to tak, díky finančnímu příspěvku
od CPI Property Group vloni odjelo
všech 62 žáků z pěti speciálních tříd

noryno@seznam.cz

Ústecký kraj požádá o kotlíkové dotace
Ústecký kraj | Ministerstvo životního
prostředí ve středu 15. července zveřejnilo podmínky pro nové „kotlíkové dotace“. Na výměnu starého kotle stát přispěje žadatelům částkou až
127 500 korun, celkem na dotace bude
věnováno devět miliard korun od Evropské unie. Ministerstvo dnes vyhlásilo první výzvu v objemu tří miliard.

Ústecký kraj na základě této výzvy
zpracuje vlastní upřesňující podmínky „kotlíkové dotace“, které musí
schválit příslušné orgány kraje. O dotaci pro občany mohou ode dneška
žádat všechny kraje do 30. září.
Informace pro žadatele bude Ústecký
kraj postupně uveřejňovat na svém
webu.
(od dop.)

www.astrodom.cz

iny
ŘO skup

Ačkoli žáci speciálních tříd
Parsek ZŠ Vojnovičova v Ústí
nad Labem tráví nyní prázdniny, na začátek nového školního roku se už těší. Až se v září vrátí do školních lavic, budou mít díky daru od CPI Property Group novou venkovní
učebnu.

I. stupně základní školy, ve kterých
se vzdělávají děti s postižením, i jejich početný, nicméně nutný doprovod – učitelka, asistentky, lékař – na
týdenní ozdravný pobyt do Opárenského údolí. Pro žáky to byla vítaná změna. Pobyt v přírodě, jiná výuka než ve škole, a tak to pro ně byla
svým způsobem opravdu dovolená,“
říká ředitelka Jana Linhartová.
Sám Josef Štolba skromně dodává: „Je
to skvělý pocit, když vidíte, jak se děti
do přírody těší. Jsem rád, že díky našim
příspěvkům si ji budou moci, pokud počasí dovolí, dopřát do sytosti.“ Skupina
CPI Property Group dlouhodobě pomáhá těm, kteří neměli při startu do
života štěstí, anebo je osud příliš nešetřil. Děti na oplátku věnovaly Josefu Štolbovi vlastní obrázek.

volejte 906 608 708

Roudnice nad Labem
Špindlerova tř. 696, 2. patro

Společnost CPI Property Group pomáhá
dětem z Paprsku ZŠ Vojnovičova

07
CPI Property Group
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Ocenění firmě VÝTAHY HELGOS
Dne 18.6. 2015 byl předán firmě VÝTAHY HELGOS
ve Španělském sále Pražského hradu certifikát
CZECH STABILITY AWARD.
Ocenění bylo předáno při vyhlašování výsledků
CZECH TOP 100 pro sto nejvýznamnějších firem
České republiky.

inzerce

tip na výlet
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Jezero MILADA – historie, současnost, budoucnost
Jeho vodní plocha o rozloze 254 hektary je jen o málo menší, než Máchovo jezero. Rozkládá se v místě bývalých obcí Hrbovice, Tuchomyšl a Vyklice. Vzniklo jako rekultivace po těžební jámě Lomu Chabařovice pro rekreační účely obyvatel Ústecka i okolních regionů včetně sousedního Německa, odkud je dobré dopravní spojení po dálnici D8.

čerpací stanice v areálu OC Všebořice Ústí nad Labem

HISTORIE
Těžba nízkosirnatého hnědého uhlí v Lomu Chabařovice byla zahájena v roce 1977 a sloužila především
k zásobování Tlakové plynárny Úžín
a Teplárny Trmice. Dobývání pokračovalo do roku 1991, kdy bylo usnesením vlády ČR rozhodnuto o ukončení těžby hnědého uhlí v Lomu
Chabařovice. Pro likvidaci zbytkové
jámy byla připravena hydrická rekultivace s ohledem na vybudování
chybějící rekreační oblasti pro obyvatele Ústí nad Labem a okolní obce
v území zdevastovaném dlouhodobou hornickou činností. Napouštění jezera začalo v roce 2001 a od samotného počátku spolupracoval Palivový kombinát Ústí, s. p. s výzkumnými ústavy a vysokými školami na
zajištění nejvyšší kvality vody v jezeře. Počátkem roku 2006 byl založen Dobrovolný svazek měst a obcí
Jezero Milada, jehož členy jsou Statutární město Ústí nad Labem, dále
města Chabařovice a Trmice a obec
Řehlovice. Při vzniku ve spolupráci
s PKÚ si kladl za cíl vybudovat infra-

strukturu pro cestovní ruch a rekreaci na revitalizovaném území a vytvářet společné marketingové aktivity, směřující k rozvoji zájmových
volnočasových aktivit kolem Jezera
Milada.
SOUČASNOST
Letos 30. května byl na území Jezera Milada zrušen dobývací prostor
a vodní plocha a její okolí jsou přístupné veřejnosti. Přístup pro motorizované návštěvníky je v současné době celkem z pěti odstavných
parkovišť – dvakrát od Chabařovic,
dále Roudníků, Trmic a Ústí nad Labem. Na jezeře je povoleno koupání
na vlastní nebezpečí a vodní bezmotorové sporty. Na první výzvy, které vypsaly PKÚ a Dobrovolný svazek
obcí Jezero Milada pro podnikatele k zajištění občerstvení a volnočasových aktivit, se již přihlásili první
zájemci a testují možnosti v gastronomii, ve vodních sportech a dalších
zájmových činnostech. V blízkosti
jezera, po obvodě cca 10 kilometrů,
jsou upravené cesty pro cyklisty.

Jezero Milada se stává oblíbenou destinací. Zejména v tropických vedrech nabízí návštěvníkům potřebné osvěžení.

V blízkosti Jezera Milada se již uskutečnilo několik ročníků běžeckých a cyklistických závodů.

BUDOUCNOST
Připraveny jsou i další výzvy a projekty. Na Jezeře Milada jsou špičkové podmínky pro bezmotorové vodní sporty – jachting, windsurfing,
paddleboarding, šlapadla, veslování a podobně. Pro ně je vytvořen
zvláštní koridor tak, aby nebyli ohroženi plavci a zároveň, aby nedošlo
k poškození lodí o vlnolamy. Ty jsou
nutné, aby zabránily poškození dna
a břehů jezera vzhledem k povětrnostním podmínkám. PKÚ vstoupil
do jednání s jachtařským klubem,
který by tu rád měl přístaviště, zájem
o školu projevil potápěčský klub (jezero dosahuje hloubky 15 až 25 metrů). Pro snadný vstup do vody se uvažuje na deseti místech s plovoucími

moly, která poslouží pro další vstup
přímo do vody a zároveň jako prostor pro slunění, zachováno zůstane hnízdiště pro ptáky. Na břehu se
nabízí k provozování discgolf, pétanque, plážový volejbal, trampolíny, nafukovací atrakce či tobogány. Zkrátka
pro každého něco.
• Sledujte www.jezeromilada.cz,
kde je návštěvní řád a aktuality.
• Další informace najdete také
na www.pku.cz.
V příštím vydání Metropolu přineseme informace o stavu dalšího severozápadního rekultivačního jezera Most.

Pohledy od severu na západ z roku 1989 a v současnosti.
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