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Simona Borzíková
Modrooká královna krásy Miss Czech Press 2015 žije v Praze. Absolvovala 
Univerzitu J. Á. Komenského, nyní pracuje jako manažerka v rodinném pod-
niku. Její míry jsou: 88-62-88, vysoká je 170 cm, váží 48 kg, obléká konfekci čís-
lo 36. Je registrovaná v agentuře Fashion Models.

HOTOVOSTNÍ PŮJČKY

Tel.: 775 777 441     www.helpfi nancial.cz

C E L O S T Á T N Í
P R O J E K T

S O U T Ě Ž E  K R Á S Y

www.misspress.cz

Dekujeme partnerum MISS CZECH PRESS 2015Dekujeme partnerum MISS CZECH PRESS 2015
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Auto Grál s.r.o.

P O D L A H Y  •  D V E Ř E  •  K U C H Y N Ě

www.tydeniky.cz

 Jaký je to pocit, být na rok královnou krásy?
Než začnu odpovídat na otázky, zdravím čtenáře 

novin Metropol. V první řadě bych chtěla po-
dotknout, že jsem moc šťast-
ná, že mohu reprezentovat 

Miss Czech Press jako královna 
krásy pro nový rok. Hrozně moc 

si toho vážím, protože konku-
rence byla opravdu velká. 

Zvítězit mezi tolika krás-
nými dívkami, to jsem 
rozhodně nečekala. 
Teď, když si to konečně 

naplno uvědomuji, jsem 
zvědavá, co mě čeká 

dál ve spoluprá-
ci s agenturou 
Fashion Models 

a dalšími partne-
ry soutěže. Moc se na 
to těším.
 Na co jste v prvním 

okamžiku pomyslela, když 
jste z úst úřadující Miss Czech 

Press 2014 Veroniky Dejové 
uslyšela svoje jméno v souvis-
losti s korunovací?

Popravdě, když bylo vyhlášeno třetí 
a druhé místo, mé naděje na umístění byly pryč. Tiše jsem 
doufala, že se umístím právě na jedné z těchto pozic. Mezi 
soutěžícími stála na pódiu ještě moje favoritka, a tak když 
vyhlásili mé jméno, chvíli jsem vůbec nevěřila, že slyším 
dobře. Hlavou mi proběhlo asi toto: Cože, já? To snad není 
pravda! A pak se dostavil pocit euforie a štěstí, ale i hrdost, 
že sem to dokázala. 

 Věřila jste, že zvítězíte?
Letošní ročník byl plný pěkných holek. Všechny jsme byly ji-
né, svým způsobem každá krásná. Bylo těžké usoudit, čemu 
dají porotci přednost při hodnocení. Jak už jsem tedy odpo-
věděla v předchozí otázce, nevěřila jsem si na první místo. 
Doufala jsem ale v nějaké ocenění, to ano. 

 Jak jste si fi nálový večer užívala?
Hrozně moc. Byl perfektní po všech stránkách, celá soutěž 
probíhala v klidu. Trochu jsem měla obavy z první disciplí-
ny - tančení, ale to se nakonec povedlo bez chyby. Po vyhlá-
šení jsme ještě zůstaly na fotografování s hosty a sponzory. 

To bylo trošku náročné, jelikož jsem před fi nálovým večerem 
toho moc nesnědla a pak to na mě padlo. Každopádně po fo-
cení jsem se přesunula za mamkou a přítelem, kteří mi přišli 
fandit a byl to příjemný zbytek večera.

 Byla to první vaše zkušenost v soutěži krásy?
Ne, nebyla. Od 18 do 23 let jsem se zúčastnila tří soutěží krá-
sy. Mým dosavadním největším úspěchem bylo prvenství 
v soutěži Miss Palladium 2009. Zkusila jsem i casting na Miss 
ČR, tehdy ještě u Zapletala, kam jsem se dostala do nejlepší 
25. Dál už jsem bohužel neprošla, kvůli mé výšce.

 Kdo vás do ní přihlásil a nejvíc vám fandil?
Přihlásila jsem se sama. Fandila mi spousta mých přátel. Ale 
nejvíc asi mamka a přítel. Všem za to ještě jednou děkuji, 
protože mě opravdu podporovali po celou dobu soutěže. 

 Jaká panovala atmosféra v zákulisí? Podporovaly jste 
se vzájemně?
Musím uznat, že tak skvělou partu holek jako na této miss, 
jsem ještě nezažila. Všechny jsme se navzájem podporovaly, 
pomáhaly si s oblékáním, radily jsme jedna druhé, co jí slu-
ší. Bylo to upřímné, žádná závist nebo rozdělení na skupin-
ky. Byly jsme tam jako tým.

 Z dotazníku fi nalistek víme, že vám přehlídková mola a fo-
cení nejsou cizí. Byly to vítané zdroje při absolvování vysoké 
školy a budete se modelingu dál věnovat i při zaměstnání?
Na vysoké škole s modelingem nebyl vůbec problém. Studo-
vala jsem mediální komunikaci, výuka nebyla náročná na do-
cházku, a tak jsem mohla pracovat podle potřeby. Teď, při prá-
ci manažerky v rodinném podniku, se moje práce coby mo-
delky dá spojit také. Proto určitě dokud můžu a vzhled mi to 
dovolí, budu ráda dál chodit přehlídky nebo fotit kampaně.

 Gratulantů v závěru večera bylo mnoho, stejně jako nádher-
ných darů od partnerů soutěže. Překvapila vás jejich štědrost?
Ano překvapila, ceny jsou opravdu velkolepé. Neznám žád-
nou podobnou neofi ciální soutěž krásy, kde by toho tolik 
partneři darovali vítězkám. 

 S krásou a oduševnělostí se obvykle pojí pomoc potřeb-
ným. Jak je tomu u vás?
Pomáhat těm, kteří to potřebují, je pro mne důležité. Snažím 
se přispívat na útulky pro opuštěné pejsky a ráda bych pomoh-
la i jinde. Doufám, že ve spolupráci s miss se mi to podaří.

 Na co budete v souvislosti s Miss Czech Press 2015 nej-
raději vzpomínat? 
Na fi nálový večer, tu krásnou atmosféru, na pocit štěstí ve 
chvíli, kdy jsem zvítězila. Ale hlavně na skvělou partu holek, 
se kterými jsem se díky miss seznámila. 

Text: Metropol, foto: Daniel Šeiner

ctete na str. 7

Sedmadvacetiletá fi nalistka celostátní soutěže krásy Simona Borzíková z Prahy se v sobotu 10. října stala Miss 
Czech Press 2015. Pojďme novou královnu krásy čtenářům představit.

Vítězství jsem nečekala
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K aktuálně vyčerpaným prostředkům 
by měly přibýt ještě více než 3 mili-
ardy korun. ROP Severozápad by se 
tak zařadil mezi regionální programy 
s nejvyšší vyčerpanou částkou dota-
ce. Jak je na tom program v současné 
době a co ho čeká do budoucna? Na 
to jsme se zeptali ředitelky Úřadu Re-
gionální rady Bc. Jany Havlicové.

 Programové období 2007 – 2013 
se blíží k závěru. Kolik peněz jsme 
na severozápadě stihli vyčerpat 
a které akce považujete za nejzda-
řilejší?
Program od počátku svého půso-
bení rozdělil přes 16,3 miliardy ko-
run, přičemž jen Ústí nad Labem na 
projekty získalo přes 1 miliardu. Ne-
být evropských dotací, neprojede-
me se v Ústí novými trolejbusy, ne-
stojíme na zrekonstruovaných za-
stávkách a na Větruši stále chodí-
me pěšky. Ústečané také jistě ocení 
možnost využití Labské stezky nebo 

výrazné zlepšení zdravotnické péče 
v krajské nemocnici. Obecně čerpání 
prostředků z programového obdo-
bí 2007-2013 podle pravidel Evrop-
ské unie končí 31. 12. 2015. Zatím 
nemůžeme bilancovat, protože nej-
větší nápor proplácení přijde s kon-
cem roku a v prvním kvartálu roku 
2016, kdy předpokládáme proplatit 
cca 3,4 miliardy korun.

 Některé z projektů jsou stále 
v realizaci, Výbor Regionální rady 
nedávno schválil možnost posunu 
termínů dokončení u těchto pro-
jektů…
Faktem je, že naším největším nepří-
telem je čas. Řada projektů z posled-
ních výzev se nyní musí stihnout ve 
zkrácených termínech. Příjemcům, 
kteří nestihnou projekty dokončit 
do 31. 12. 2015, nemůžeme dotace 
proplatit. Abychom pomohli těm, co 
se dostali do časové tísně ne vlast-
ní vinou, ale z objektivních příčin, 
schválili členové výboru podmínky 

posunutí termínu za termíny uvede-
né v jednotlivých výzvách. 

 Dá se říci, nakolik se žadatelé 
o dotace z minulosti poučili? Neo-
pakují se stejné chyby jako v před-
chozích letech?
Dotační pravidla jsou přísná a po-
měrně komplikovaná. Je pochopitel-
né, že to s sebou přináší chyby. Jejich 
největší množství se vyskytuje dlou-
hodobě ve veřejných zakázkách. Pří-
jemcům mohu pouze doporučit, aby 
i teď, v závěru programu, konzul-
tovali nejasnosti v projektech s na-
šimi pracovníky dopředu, abychom 

zvládli včas reagovat a zabránit pro-
blémům. Tam, kde příjemce s ÚRR 
řádně spolupracoval a konzultoval 
v průběhu projektu, se to většinou 
povedlo. Některé věci nelze zpětně 
napravit, proto je třeba konkrétní 
problémy řešit okamžitě.

 V loňském roce začalo nové pro-
gramové období 2014 – 2020. Ja-
ká je v něm úloha Regionální rady 
a Regionálního operačního progra-
mu Severozápad? 
Regionální rada není pro toto obdo-
bí řídicím orgánem a nebude se na-
dále podílet na rozdělování dotací 
v regionu. To ale neznamená, že úlo-
ha úřadu končí. Je potřeba dokon-
čit kontroly zbývajících projektů, do 
poloviny roku 2016 proplatit žádos-
ti o platbu, do března 2017 ukončit 
program jako takový a s tím je spo-
jena řada administrativních úkonů. 
Projektům po ukončení realizace bě-
ží tzv. doba udržitelnosti, během níž 
jsou projekty i nadále monitorovány, 
zda slouží svému účelu  a to po dobu 
až 5 let. Činnost úřadu se plánuje do 
roku 2021 s tím, že počet pracovní-
ků bude postupně klesat.
 Text: Metropol, foto: archiv

Jana Havlicová: Naším největším nepřítelem je čas
Na rozdělování evropských peněz v období 2007 – 2013 se v Ústeckém 
a Karlovarském kraji podílel také Regionální operační program Severozá-
pad. I přes jeho pozastavení v letech 2012 – 2013 se program řadí mezi ty 
úspěšné a v porovnání s ostatními regionálními programy nezaostává. 

Spolupráce s Kapkou 
naděje přinesla dětem 

přes 14 tisíc korun
Litoměřice | Velkým úspěchem 
skončil první půlrok spolupráce 
litoměřické nemocnice s Nadač-
ním fondem Kapka naděje. Ten 
v rámci celorepublikového pro-
jektu Dárky naděje umístil do 
nemocniční lékárny a prodejny 
zdravotnických potřeb průhled-
né kasičky, do kterých mohli lidé 
házet libovolné částky, příp. si za 
20 Kč zakoupit dvě barevné va-
rianty připínacích buttonů (pla-
cek) s logem nadace.

Po půlročním období byl posled-
ní zářijový den obsah kasiček vy-
brán a sečten. „Podařilo se vybrat 
více než 14 tisíc korun. Tento výsle-
dek nás velmi potěšil,“ zhodnotila 
Lenka Kalábová, manažerka pro 
nelékařské zdravotnické obory li-
toměřické nemocnice.
„Vybraná částka bude odeslána do 
Kapky naděje, která po dohodě s ne-
mocnicí zakoupí konkrétní přístroj 
nebo zařízení pro naše dětské oddě-
lení a následně ho naší nemocnici 
daruje,“ uvedl již v minulosti Le-
oš Vysoudil, ředitel pro zdravotní 
péči litoměřické nemocnice. 
Pro zájemce, kteří chtějí přispět 
dětskému oddělení, jsou kasičky 
v lékárně i prodejně zdravotnic-
kých potřeb k dispozici i nadále. 
Jejich další vybrání se předpoklá-
dá za půl roku. (nk)

AQUADROM MOST
ZÁBAVA A RELAXACE
PRO CELOU RODINULOOOOUUU RRROOODDDIIINNNUUU

CELOROČNÍ PROVOZ  BAZÉNŮ A VODNÍCH ATRAKCÍ

AQUADROM Most, Topolová 801AQUADROM Most, Topolová 801

PŘIJĎTE S NÁMI PŘÍJEMNĚ A AKTIVNĚ 
PŘIJĎTE S NÁMI PŘÍJEMNĚ A AKTIVNĚ 

STRÁVIT VOLNÝ ČASSTRÁVIT VOLNÝ ČAS

Vedoucí lékárnice Eva Holubová 
s manažerkou pro nelékařské zdra-
votnické obory Lenkou Kalábovou 
sečetly poslední zářijový den obsah 
obou kasiček. Foto: N. Křečková

Poslání obou parků na trhu prá-
ce je přitom velmi podobné. 
Kampus Nupharo i CPI Park Žďá-
rek chtějí vytvořit nová pracov-
ní místa v Ústeckém kraji, dlou-
hodobě sužovaném vysokou ne-
zaměstnaností, která je podhou-
bím pro šířící se negativní jevy 
ve společnosti, jakými jsou ma-
jetkové trestné činy, vandalství, 
narkomanie či alkoholismus. Ta-
ké varianta CPI Parku Žďárek po-
čítá řádově s osmi sty novými 
pracovními příležitostmi, kde 
by uplatnění našli i mladí lidé 
se základním vzděláním z okre-
sů Ústí nad Labem, Děčín a Tep-
lice, odkud je do Libouchce dob-

ré spojení jak hromadnou dopra-
vou, tak i po dálnici D8.
Podnikatelský zdar popřál na-
ším prostřednictvím investorovi 
Czech Property Investmens, kte-
rý nežádal stát ani EU o finanč-
ní pobídky a úlevy, hejtman Ol-
dřich Bubeníček, senátor Jaro-
slav Doubrava, Komise pro re-
gionální rozvoj Zastupitelstva 
Ústeckého kraje vedená předse-
dou Martinem Strakošem a roz-
šířenou nabídku volných míst by 
jistě uvítaly i úřady práce v Ústí 
nad Labem a okolí. Bylo by tedy 
nanejvýš žádoucí, aby se „úřed-
nický šiml“ co nejdříve rozhýbal 
a potřebné se stalo skutkem.

CPI Park Žďárek je stále
ve schvalovacím procesu
Zatímco ofi ciální otevření technologického a inovačního parku Nupharo 
nedaleko Libouchce na Ústecku se blíží (viz 6. strana dnešního vydání), 
stavba areálu CPI Park Žďárek v těsném sousedství, jen přes silnici (viz fo-
to pohledem z parcely CPI Park Žďárek), je stále ve schvalovacím procesu. 

vizualizace CPI Park Žďárek

FÓRUM
Zdravého města Ústí nad Labem
Veřejná diskuze a určení priorit řešení z pohledu občanů

Dům kultury Ústí nad LabemDům kultury Ústí nad Labem
přísálí velkého sálu

středa 11. listopadu od 17 hodin

Koncept mentálních map v rámci realizace 
Strategie rozvoje města Ústí  nad Labem 
na období 2015-2020

• Určení priorit řešení v oblastech • životní prostředí 
• doprava a cyklodoprava • rozvoj města • sociálně zdravotní oblast 
• školství, sport, kultura a cestovní ruch • úřad a občan, Městská policie 
• místní ekonomika a podnikání • stůl mladýchPR
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•  občerstvení • losování o ceny 
• bezplatné měření BMI a krevního tlaku - VZP 
• Dobrý Fokus Ústí  nad Labem • Dobrovolnické centrum
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věštkyně a kartářka SANDRA
jsem tu jen a jen pro Vás

Jsem profesionální kartářka a věštkyně SANDRA.
Pracuji s kyvadlem a věšteckou koulí. 

Vykládám z tarotových karet a provádím 
i čarodějnické rituály, jsem také čarodějka

906 55 99 25volejte NONSTOPNONSTOP linku
cena hovoru za minutu je 55 Kč

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

2525

www.sandra-vestirna.webnode.czwww.sandra-vestirna.webnode.cz

Krajská zdravotní, a. s., která sdružuje pět nemocnic v Děčíně, Chomuto-
vě, Mostě, Teplicích a v Ústí nad Labem funguje již osm let. Kromě znač-
ných investic do rekonstrukcí objektů a přístrojového vybavení pečuje 
její vedení také o odborný růst zdravotnického personálu. Důkazem jsou 
dvě akce, které se uskutečnily letos na podzim.

Krajská zdravotní pečuje o odborný růst zdravotnického personálu

Účastníky přivítala ředitelka zdra-
votní péče Krajské zdravotní, a.s. - 
Nemocnice Děčín, o. z. MUDr. Anna 
Briestenská (na fotografi i): „Jsem potě-
šena, že konání této konference se stává 
v Děčíně tradicí. V tomto ročníku se má-
me možnost seznámit také s příspěvky 
zahraničních přednášejících. Setkávání 
lékařů a sester vítám také z pohledu pře-
dávání si vzájemných profesních zkuše-
ností na poli medicíny,“ řekla v úvodu.
Témata přednášek byla zaměřena na 
problematiku léčby krvácení do gast-
rointestinálního ústrojí, ischemické ne-
moci periferních tepen, účinnou hypo-
lipidemickou léčbu, laboratorní mar-
kery v interním lékařství, na znalecké 
posudky nejen v sexuologii, srdeční sla-

bost. „Původní práci, retrospektivní stu-
dii otrav v suicidálním úmyslu přednes-
la MUDr. Krollová z interního oddělení 
děčínské nemocnice. Profesor Králinský 
z Bánské Bystrice ve své druhé přednášce 
seznámil s osobními zkušenostmi neleh-
ké zdravotní péče při hromadných neštěs-
tích. Děčínský zámek nabídl opět tomuto 
setkání krásnou kulisu a na závěr i pozvá-
ní na prohlídku zámeckých komnat. Záro-
veň bych chtěl poděkovat Organizačnímu 
a tiskovému oddělení a multimediální-
mu týmu OVVDV Krajské zdravotní, a. s.
za dobře odvedenou práci,“ zhodnotil ak-
ci MUDr. Antonín Novák, primář Inter-
ního oddělení Krajské zdravotní, a. s. – 
Nemocnice Děčín, o. z., který byl odbor-
ným garantem konference.

Most | Učebna přírodovědných 
předmětů se stala prvním do-
končeným projektem letošního 
6. ročníku grantového progra-
mu Chytré hlavy pro Sever. 

Ve Vyšší odborné škole ekonomické, 
sociální a zdravotnické, Obchodní 
akademii, Střední pedagogické škole 
a Střední zdravotnické škole v Mos-
tě (VOŠ, OA, SPŠ a SZŠ) vznikla díky 
400tisícovému grantu od Vršanské 
uhelné, která je garantem progra-
mu. Na podporu základních, střed-
ních i vysokých škol v regionu těžeb-
ní společnost, spojená se jménem fi -
nančníka Pavla Tykače, věnovala již 
10 milionů korun.
„Tento projekt vznikl proto, že jsme 
si vědomi nedostatku fi nančních pro-
středků v rozpočtech obcí i Ústecké-
ho kraje, který je zřizovatelem střed-
ních škol. Dary nejsou určeny na pro-
voz či vzdělávací a podobné akce. Pod-
mínkou pro udělení grantu je, že bude 
využit na nákup vybavení či celkovou 

modernizaci učeben. Přednost dává-
me přírodovědným oborům,“ řekl Vla-
dimír Rouček, generální ředitel Vr-
šanské uhelné.
Díky uhelným penězům vznikly 
nebo byly modernizovány v mi-
nulých letech jen ve VOŠ, OA, SPŠ 

a SZŠ učebny pro zdravotnické 
obory, informační a komunikační 
technologie a laboratoř fyziky za 
téměř 1,75 milionu korun. „Letos 
jsme se do Chytrých hlav přihlásili 
s projektem na modernizaci učebny 
přírodovědných předmětů ve zdra-
votnické škole, kde s nimi studenti 
přicházejí do styku nejčastěji a pro 
mnohé z nich jsou i předměty matu-
ritními. Učebnu jsme chtěli vybavit 
moderními pomůckami, které vylep-
šují a usnadňují výuku pedagogům 
a zároveň ji dělají zajímavou pro 
studenty. Nakonec prošla komplet-
ní rekonstrukcí a pořídili jsme i nové 
vybavení včetně nábytku a lavic, aby 
se tu studenti i učitelé cítili co nej-
lépe,“ uvedla Jana Adamcová, ředi-
telka VOŠ, OA, SPŠ a SZŠ.
V letošním ročníku Chytrých hlav 
uspělo sedm projektů dvou střed-
ních a pěti základních škol z Mos-
tecka. Po jejich dokončení počet no-
vých učeben podpořených z Chyt-
rých hlav dosáhne 33. Sedmý ročník 
grantového programu Chytré hla-
vy pro Sever bude vyhlášen na ja-
ře 2016.

Chytré hlavy budou mít na kontě již 33 učeben

Jana Adamcová a Vladimír Rouček.

Hned v úvodu profesor MUDr. Jan 
Betka, DrSc., FCMA přivítal do Čes-
ké společnosti otorinolaryngologie 
a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP no-
vého čestného člena MUDr. Františka 
Plhoně (na snímku vlevo). „Bylo to pro 
mě velkým překvapením. Jde o mimo-
řádné ocenění, ze kterého jsem o to ví-
ce dojat. Od roku 1963 se v severních Če-
chách věnuji otorinolaryngologii. Vždy 
jsem pracoval tak, aby to bylo ve pro-
spěch pacientů,“ řekl k čestnému člen-
ství MUDr. František Plhoň, dlouhole-
tý primář a současný lékař děčínské 
nemocnice, který pomohl několikrát 
udržet oddělení ORL v nemocnici.

Účastníky nadregionální konferen-
ce přivítal Ing. Petr Fiala, generální 
ředitel Krajské zdravotní, a. s. „Jsem 
velice rád, že zdravotnické pracoviště 
Krajské zdravotní respektive Masary-
kovy nemocnice v Ústí nad Labem, nej-
větší a nejvýznamnější z pěti nemoc-
nic, které Krajská zdravotní sdružu-
je, pořádá konferenci s celorepubliko-
vou i mezinárodní účastí špičkových 
lékařů v oboru ORL. Současně si ce-
ním, že pan primář Sláma junior pře-
vzal pomyslnou štafetu po svém otci, 
a to nejen v oboru a vedení primariá-
tu, ale i pokračováním tradice odbor-
ných akcí, které na návrh předsedy od-
borné ORL společnosti nově nesou jeho 
jméno. U lékařů ústecké ORL navíc oce-
ňuji, že využívají nejmodernějších chi-
rurgických metod v daném oboru,“ ře-

kl Ing. Petr Fiala. Současně generální 
ředitel Krajské zdravotní, a.s. pobla-
hopřál k čerstvě udělenému čestné-
mu členství MUDr. Františku Plho-
ňovi a poděkoval mu za dlouholetou 
obětavou práci v oboru.
Tradičním přednášejícím na Slá-
mových dnech ORL je profesor 
MUDr. Jan Betka, DrSc., FCMA dlou-
holetý předseda České společnosti 
otorinolaryngologie a chirurgie hla-
vy a krku ČLS JEP. „Jedná se o význam-
nou regionální konferencí podporova-
nou Českou společností otorinolaryn-
gologie a chirurgie hlavy a krku ČLS 
JEP. Letos se konference účastnili kole-
gové ze zahraničí. Tato konference má 
vždy dobrou úroveň, jak po lékařské 
tak po společenské stránce,“ uvedl pro-
fesor MUDr. Jan Betka, DrSc., FCMA.

Otorinolaryngologické oddělení (ORL) Krajské zdravotní, a. s. - Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z. ve 
spolupráci s Okresním sdružením České lékařské komory (OS ČLK) a Profesní a odborovou unií zdravotnických 
pracovníků (POUZP) uspořádalo pod hlavičkou České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku 
ČLS JEP 22. odbornou nadregionální ORL konferenci s mezinárodní účastí „Slámův den ORL - Novinky ve FES“. 
Akce se zúčastnila více než stovka zdravotníků nejen z České republiky, ale také ze zahraničí.

Krajská zdravotní, a. s. – Nemocnice Děčín, o. z. ve spolupráci s Okres-
ním sdružením České lékařské komory (ČLK) a Profesní a odborovou 
unií (POUZ) uspořádala na děčínském zámku odbornou konferenci 
s mezinárodní účastí „3. Děčínský den komplexní interní péče“. Akce 
se zúčastnilo na dvě stě zdravotníků z celé České republiky.
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Voda je pro člověka jednou ze základ-
ních životních podmínek a potřeb, je 
nutným předpokladem udržitelného 
rozvoje a dokonce samotného přeži-
tí lidstva. Zemský povrch tvoří ze 70 % 
voda, z toho cca 2,5 % je voda sladká 
a 97,5 % voda slaná, pro člověka té-
měř nepoužitelná. V mnoha zemích 
je však voda považována za samozřej-
most a často se jí plýtvá, na druhé stra-
ně velká část světové populace strádá 
fatálním nedostatkem pitné vody. Pod-
le studie OSN bude lidstvo v roce 2025 
využívat již 90 % všech vodních zdrojů 
a celkem 3,5 miliardy lidí na celém svě-
tě začne pociťovat jejich nedostatek – 
což může být důvodem nepokojů i no-
vé migrační krize. 
Doma jednoduše otočíme kohoutkem 
a přiteče nám dostatek kvalitní pitné 
vody, kterou použijeme, a o jejíž odve-
dení a náležité vyčištění se nemusíme 
starat. Pro nás jde o zcela běžné věci: 
napuštění si libovolného množství vo-
dy k přípravě čaje a kávy, sprcha nebo 
koupel ve vaně… Máme štěstí, že žije-
me v regionu s dostatkem vody, kde je 
vybudovaná a funkční vodohospodář-
ská infrastruktura, takže nemusíme ře-
šit donášku vody na vzdálenost něko-
lika kilometrů, recyklaci vody nebo je-
jí přídělový systém. To vše je totiž na 
mnoha místech planety zcela běžné. 
V České republice se průměrná spotře-
ba vody na osobu a den pohybuje na 
úrovni cca 100 litrů (v severních Če-
chách je to 80 litrů), v zemích třetího 
světa třeba jen 10 litrů.
Je nutné zdůraznit, že letošní horké 
a suché léto bezpochyby není ojedinělé 
– se změnou klimatu musíme být při-
praveni na opakování takových obdo-
bí i v budoucnu. Krajina zasažená vý-
stavbou a intenzivním zemědělstvím 
totiž není schopna dostatečně zadržo-
vat vody. Je žádoucí intenzivně praco-
vat na přípravě krizových plánů a na-
vazující legislativě. Iniciativu vyvinulo 
Sdružení oboru vodovodů a kanaliza-
cí ČR (SOVAK), které zpracovalo sou-
bor opatření pro zásobování obyvatel-

Letošní téma vodohospodářů: Jak na sucho
Je za námi mimořádně suché jaro a léto, kdy teplota řadu dní atakovala 
dříve nepředstavitelnou hranici 40 stupňů, vysychaly potoky a výrazně 
se snížil i průtok v řekách, takže na některých místech museli vodohos-
podáři přistoupit k omezení odběru vody z nich. Podle Českého hydrome-
teorologického ústavu šlo o nejhorší sucho za posledních 12 let.

stva pitnou vodou. Základem musí být 
dlouhodobá (nejméně na 50 let) a uce-
lená vodohospodářská koncepce státu, 
která v souladu se strategií EU vytvoří 
předpoklady pro zásobování obyvatel 
pitnou vodou při respektování klima-
tických změn. Musíme respektovat, že 
drtivá většina srážek z území ČR odte-
če řekami a hlavním zdrojem podzem-
ních vod je tání sněhu. Žádoucí je pod-
le SOVAKu budování retenčních nádr-
ží, které kromě protipovodňové funkce 
budou shromažďovat vodu a v případě 
jejího přebytku dotovat vody podzem-
ní vsakováním nebo čerpáním do pod-
zemí. Dotace do obnovy infrastruktu-
ry SOVAK navrhuje směrovat do efek-
tivních technologií a do propojených 
vodovodních řadů a systémů umož-
ňujících zásobování velkých aglomera-
cí pitnou vodou. Hlavní vodovodní řa-
dy by měly být budovány a obnovová-
ny jako součást páteřní infrastruktury, 
stejně jako silnice a železnice. A v ne-
poslední řadě je nutné respektovat po-
žadavky na dostatečnou obnovu vodá-
renské infrastruktury, aby byla i do bu-
doucna v provozuschopném stavu. Po-
kud by vlastníci dávali ročně do obnovy 
prostředky ve výši 2 % hodnoty majet-
ku, do obnovy sítí by se vracelo téměř 
50 % prostředků získaných z vodného 
a stočného. 
Ministerstva zemědělství a životního 
prostředí již připravují materiál, který 
počítá se vznikem koncepce státu pro 
boj se suchem. Potřebné budou hloub-
kové vrty pro umělé zasakování povr-
chové vody do spodní, přečerpávání ze 
spodních toků řek do toků horních ne-
bo vysávání starých zatopených dolů. 
Žádoucí je rovněž obnova mezí, remíz-
ků, mokřadů a malých vodních nádrží, 
tedy i starých rybníků. Zmíněná opat-
ření si do budoucna vyžádají obrovské 
investice.
Na území působnosti Severočeské vo-
dárenské společnosti (SVS), tzn. v Ús-
teckém a větší části Libereckého kra-
je, tvoří cca 46 % zdroje podzemní (pra-
meniště, zářezy, vrty) a 54 % zdroje 

povrchové (nádrže, údolní přehrady). 
Surovou vodu je třeba upravit na vodu 
pitnou, k čemuž slouží celkem 54 úpra-
ven vody. Transport probíhá ať už gra-
vitačně vodovodním potrubím v celko-
vé délce 8 949 km (bez přípojek), či za 
pomoci 293 čerpacích stanic pitné vo-
dy. Rovnoměrnost dodávky vody na 
trase pomáhá zajistit 998 vodojemů. 
Vodu následně použijí obyvatelé v do-
mácnostech, průmyslové podniky aj., 
čímž ji znečistí. Kanalizační sítí v cel-
kové délce 3 916 km (bez přípojek) ta-
to odpadní voda odtéká na celkem 196 
čistíren odpadních vod a po přečištění 
je vracena do potoků a řek. 
Co do rozsahu sítí je tak SVS největ-
ší vlastnickou vodárenskou společnos-
tí v České republice, která zásobuje pit-
nou vodou téměř 1,1 milionu obyvatel 
severních Čech. Výhoda velké společ-
nosti, která působí na rozsáhlém úze-
mí, se projevila i v letošní suché sezó-
ně. Stav zásobování obyvatel pitnou 
vodou byl stabilizovaný a nevyžádal si 
žádná nestandardní opatření. Kapaci-
ty všech rozhodujících zdrojů se ukáza-
ly jako dostatečné a jejich provozová-
ní rovněž probíhalo s potřebnou mírou 
zabezpečenosti. 
Co se týče množství dodávané pitné 
vody, stabilita v zásobování byla i v le-

tošním létě zajištěna především díky 
unikátnímu konceptu Severočeské vo-
dárenské soustavy, oblastních vodo-
vodů a jejich vzájemnému propojení, 
strukturou zdrojů a způsobem hospo-
daření s nimi. Většina okresních měst 
a obě krajská města mají díky propo-
jenému vodárenskému a zdrojové-
mu systému prakticky 100% zajiště-
nost dodávek vody i v případě výpad-
ku některého z rozhodujících zdrojů. 
Přehradní nádrže v Krušných a Jizer-
ských horách, které jsou zdrojem více 
než 50 % potřebné surové vody, jsou 
koncipovány jako několikaleté nádr-
že tak, že garantují dostatečné kapa-
city vody i při dlouhodobých srážko-
vých defi citech. Velké podzemní zdro-
je v regionu SVS, které tvoří druhou 
rozhodující část potřebné vody, jsou 
také velmi stabilní. K ochraně kapa-
cit vodních zdrojů přispívá rovněž vý-
razné snížení ztrát v trubních sítích 
v předchozích letech.
Co se týče kvality pitné vody, v minu-
lých letech při dlouhodobém suchu 
způsobil pokles hladiny nádrží zhor-
šení kvality surové vody, což mělo ne-
gativní dopad na kvalitu vyráběné pit-
né vody. Od roku 2003 však proběhly 
na většině úpraven vody rekonstrukce, 
které s doplněním dalšího technologic-

kého stupně umožnily lépe reagovat na 
sezónně zhoršenou kvalitu surové vody. 
Dvoustupňové hygienické zabezpečení 
(UV zářením a chloraminací) na většině 
úpraven převyšuje běžně využívané po-
stupy. V příštích letech se dají v případě 
sucha očekávat problémy s kvalitou vo-
dy již jen u některých mělkých podzem-
ních zdrojů, které jsou pouze hygienic-
ky zabezpečené a citlivě reagují na změ-
nu klimatických podmínek. SVS proto 
do příštího období jako prioritní připra-
ví investiční záměry na přepojení těch-
to zdrojů na skupinové vodovody záso-
bované z úpraven vod. 
Ing. Bronislav Špičák, generální ředi-
tel SVS, doplňuje: „Severočeská vodá-
renská společnost nese odpovědnost za 
zásobování obyvatelstva v našem regi-
onu pitnou vodou a za odvádění a likvi-
daci komunálních odpadních vod. Chce-
me ubezpečit naše akcionáře, severočes-
ká města a obce a jejich obyvatele, že jsme 
kvalitně připraveni i na nepříznivá su-
chá období. Očekáváme, že v rámci stát-
ní koncepce pro boj se suchem bude zakot-
vena strategická role vodárenských sou-
stav a páteřních vodovodů a podpora je-
jich obnovy. Doufejme, že zainteresovaná 
ministerstva budou refl ektovat dlouholeté 
zkušenosti a z nich vycházející doporuče-
ní vodohospodářů.“

 Vodojem Česká Ves

 Úpravna vody Holedec  Úpravna vody Hradiště  Úpravna vody Souš

 Vodojem Hříškov  Vodojem Ročov
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V Krupce na Teplicku se uskutečnilo fi ná-
lové kolo hasičských soutěží Stimax Cup 
a Tohatsu Fire Cup. Při této příležitosti pře-
dal hejtman Oldřich Bubeníček dary od Ús-
teckého kraje za téměř 5 milionů korun 
obcím pro jednotky požární ochrany. Do-
šlo také k podpisu memoranda o spoluprá-
ci mezi Ústeckým krajem a Krajským sdru-
žením hasičů Čech, Moravy a Slezska.

 
Celkem 34 obcí a měst z Ústeckého kraje ob-
drželo z rukou hejtmana Oldřicha Bubeníč-
ka dary v podobě stříkaček, hadic a zásaho-
vých obleků za 4 698 127 korun. Slavnostní-
ho předávání se zúčastnil také 1. náměstek 
hejtmana Stanislav Rybák, jednatel firmy 
Tohatsu Radim Zábranský, Jiří Henc, staros-
ta Krajského sdružení hasičů Čech, Moravy 
a Slezska a další hosté. 
„Chtěl bych Ústeckému kraji poděkovat za pod-
poru, velmi si toho vážíme, a chtěl bych slíbit, že 

kdykoli bude potřeba, tak se na nás můžete spo-
lehnout,“ vyjádřil poděkování Jiří Henc po pod-
pisu memoranda o spolupráci, kterým se part-
nerské strany zavazují o prosazování společ-
ných zájmů v oblasti jak podpory sborů dob-
rovolných hasičů, tak pořádání sportovním 
a kulturních akcí a dalších projektů. 
„V rámci možností se Ústecký kraj snaží hasiče 
podporovat. Ať to jsou hasiči profesionální nebo 
dobrovolní, právě oni vykonávají nenahraditel-
nou práci pro společnost, což už nám mnohokrát 
dokázali. Moc bych si přál, abyste darované ob-
leky a stříkačky mohli používat jen při tréninku 
a ne při ostrém zásahu,“ řekl hejtman Oldřich 
Bubeníček při slavnostním předávání. 
Tohatsu Fire Cup je série požárních soutěží, kte-
ré se postupně konaly ve všech okresech našeho 
kraje. Finále proběhlo v sobotu 26. září v Krup-
ce. Soutěž je určena pro všechny sbory dobro-
volných hasičů. Stimax Cup v běhu na 60 a 100 
metrů je pro děti a mládež do 20 let.

Hejtman předal hasičům techniku za téměř pět milionů korun

Cibulové pivo, cibulačka, cibulo-
vé kroužky, plněné cibule a mno-
ho dalšího bylo k ochutnání na 
akci, kde měli návštěvníci mož-
nost si tradiční cibuli také za-
koupit, ovšem letos byla vypro-
dána v rekordním čase. To vše 
doprovázel bohatý doprovodný 
program, kde nechyběla hudební 
i taneční vystoupení a soutěžilo 
se opět v duchu cibule – v pytlo-
vání či stříhání cibule. K vidění 
byla výstava zemědělských stro-
jů a techniky. Pro odvážlivce byl 
připraven let vrtulníkem nebo 

jízda obrněným transportérem.  
Právě obec Račetice v okrese 
Chomutov je jednou z nejvyhlá-
šenějších cibulářských oblas-
tí. Cibule pana Ryšavého, který 
je zároveň hlavním organizáto-
rem akce, získala dokonce oce-
nění v soutěži Regionální potra-
vina Ústeckého kraje. V Račeti-
cích se cibule pěstuje od roku 
1970 a svůj věhlas si získala až 
za hranicemi nejen regionu, ale 
i republiky. 
Akce byla finančně podpořena 
z Fondu Ústeckého kraje. 

Od nadcházející zimy a nového 
jízdního řádu bude cesta rychlí-
kem mezi největšími městy Ústec-
kého kraje po „Podkrušnohorské 
železniční magistrále” o několik 
minut rychlejší. 

Zatímco dnes je možné dojet vlakem 
z Ústí nad Labem do Mostu nejdříve 
za 44 minut, nově to dokážou pravi-
delné vlaky už za 40 minut. To je mi-
mochodem take doba, která je dle 
vyhledavače na serveru mapy.cz, po-

třebná pro cestu osobním automobi-
lem mezi těmito dvěma, co se týká 
počtu přepravených osob, nejdůleži-
tějšími městy kraje. 
Časová úspora se projeví nejen při 
cestování uvnitř regionu, ale i při 

cestě do Karlovarského kraje. Důvo-
dem zrychlení je rekonstrukce a mo-
dernizace trati a rozhodnutí minis-
terstva dopravy o ukončení zastavo-
vání rychlíků v Duchcově. 
Zrychlování takzvaných „taktových 
rychlíků“ na páteřní železniční trase 
regionu U1 je jednou ze změn, které 
obyvatelům Ústeckého kraje od 13. 
prosince 2015 přinese nový vlakový 
jízdní řád.

Připravili: Pavel Matouš a Miroslav 
Müller, Odbor dopravy Ústeckého kraje

Letošní program městských oslav 
byl pestrý a každý si mohl najít to 
své. Pro děti i dospělé připravili or-
ganizátoři pestrý program soutěží 
a her, koncerty, divadelní předsta-
vení, výstavu spojenou s hornictvím 
a geologií okolí města.
Obyvatelé Bíliny se zapojili do slavnost-
ního průvodu v čele s hornickou kape-
lou a císařem Kamínkem, již v 9 hodin 
se konala mše za Svatou Barboru v kos-
tele na Mírovém náměstí. Na Mírovém 
náměstí se konaly městské slavnosti 
Dne horníků.
Dne horníků v Bílině se zúčastni-
li i představitelé partnerských měst, 
kterými jsou slovenský Stropkov, sas-
ký Dipoldiswalde, ukrajinské hornic-
ké město Novovolynsk a polská měs-
ta Bilgoraj a Jaroszewo.

O týden později lidé slavili Den 
horníků i v nedalekém Mostě na 
hipodromu. Hejtman se zde se-
tkal s vedením a majiteli společ-
ností Severní energetická a Vršan-

ská uhelná a s odborovými předá-
ky. Zábavný program pro stovky 
účastníků zpestřily svým hudeb-
ním vystoupením zpěvačky Leona 
Machálková a Ewa Farna.

V rámci Regionálního operačního 
programu Severozápad pro obdo-
bí 2007 – 2013 byl podpořen pro-
jekt zaměřený na rekonstrukci sil-
nice 2. třídy číslo 246, a to v úseku 
Budyně nad Ohří - Koštice.

Rekonstrukce komunikace, která pro-
pojuje významná centra osídlení a eko-
nomických aktivit v jižní a jihovýchod-
ní části Ústeckého kraje, zahrnuje nejen 
samotný povrch vozovky, ale také pro-
pustky a mosty, jejichž současný stav 
neodpovídá podmínkám pro bezpečný 
provoz na pozemních komunikacích.
Realizací projektu dojde ke zkvalitnění 
vnitřního propojení obcí a měst v okre-
sech Louny a Litoměřice, zvýšení do-
pravní dostupnosti a obslužnosti do-
tčeného regionu a zároveň bude za-
bezpečeno kvalitní napojení území na 
dálnici D8 prostřednictvím navazují-
cí silnice II/247 v Radovesicích a II/118 
v Budyni nad Ohří.
Z celkových nákladů ve výši 112,5 mili-
onu korun bude cca 81 milionů hraze-
no z dotace – rozpočtových prostředků 

Evropského fondu pro regionální rozvoj. 
Ukončení stavebních prací a slavnostní 
otevření rekonstruovaného úseku je plá-
nováno na začátek prosince tohoto roku.
Dále se dělají téměř fi nální práce na sil-
nici II/266 z Rumburku do Šluknova. Ze 
stejného fi nančního zdroje jde na pro-
jekt 62,5 milionu korun, 52,3 milionu 
pokryjí dotace z Evropské unie. Termín 
realizace je konec listopadu 2015. 
Do fi nále se chystá i další projekt, 
jenž se skládá ze dvou částí. Předmě-
tem první části je rekonstrukce silnice 

II. třídy II/240 vedoucí z Roudnice nad 
Labem do Velvar. Oprava umožní plynu-
lejší provoz, bude vést řidiče ke sníže-
ní rychlosti v obci, zajistí větší bezpeč-
nost pěších na přechodech pro chodce 
a umožní snazší orientaci na komunika-
ci. Druhá část projektu řeší rekonstruk-
ci úseku na silnici II/608 od okružní kři-
žovatky s II/240 přes obec Straškov. Dá-
le silnice II/24045 od obce Račiněves ke 
křižovatce se silnicí II/608, úsek silnice 
v obci Bříza III/24043 a III/23931 k hra-
nici Středočeského kraje.

Ivo Pěgřímek (vpravo) předal v Bílině Oldřichu Bubeníčkovi svatou Barboru, pa-
tronku všech horníků.

Dny horníků v Bílině a Mostě
připomněly tradice dobývání uhlí
V Bílině se uskutečnil Den horníků. Městské oslavy se vrátily zpět do centra města a program probíhal na Mírovém 
náměstí. Hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček, tentokrát v domácí roli bílinského starosty, převzal dar měs-
tu – sošku Svaté Barbory, patronky horníků – od generálního ředitele Severočeských dolů Ivo Pěgřímka.

Vybrány byly do projektu Fot-
balové asociace České republiky 
(FAČR) Měsíc náborů, který pořá-
dá společně s krajským a okres-
ním fotbalovým svazem. 
Na náborové akci, jež se usku-
tečnila za spolupráce s projek-
tem Můj první gól, Českou tele-
vizí, kluby Synot ligy, Fotbalové 
národní ligy, působili v roli po-
mocníků hráči FK Ústí nad La-
bem, FK Teplice a domovského 
klubu TV Vaňov.
Děti se postupně vystřídaly na 
několika disciplínách zaměře-
ných na pohyb, koordinaci, hbi-
tost a myšlení. Svou účastí nejen 

děti potěšil i hejtman Ústeckého 
kraje Oldřich Bubeníček. Rodiče 
tak opět mají šanci přihlásit své 
dítě do jakéhokoli fotbalového 
klubu ve svém okolí a zaregis-
trovat ho jako člena FAČR.

Tělesná výchova jinak. 
Děti měly pohyb v přírodě

Na vaňovském fotbalovém hřišti u Ústí nad Labem se sešlo téměř tři sta 
dětí z ústeckých mateřských a základních škol.

Slavnosti cibule v Račeticích 
přilákaly tisíce návštěvníků

Občanské sdružení přátelé Račetic uspořádalo 5. ročník Slavností cibule. 
Do obce na Chomutovsku dorazil s rodinou také hejtman Ústeckého kraje 
Oldřich Bubeníček, pod jehož záštitou se akce uskutečnila.

Rychlíky v Podkrušnohoří budou jezdit rychleji

Rekonstrukce komunikací usnadní řidičům jízdu

w w w. k r - u s t e c k y. c z
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SILNICE MEZI MERKLÍNEM 
A PSTRUŽÍM 

Modernější, širší a pro řidiče hlavně bezpečnější je 
po dokončené celkové rekonstrukci silnice II/221 
Merklín – Pstruží. Modernizace trvala od dubna 
loňského roku a její součástí byla i přeložka čás-
ti silnice do nové trasy, která si vyžádala výstavbu 
nového mostu přes říčku Bystřici. Stavbaři upravi-
li směr i šířkové uspořádání komunikace. Aby sil-
nice byla stabilní, vybudovali opěrné zdi na bře-
hu Bystřice a gabionové zdi na zářezové straně 
vozovky. Přeložili inženýrské sítě, upravili odvod-
ňovací systém, zřídili dva nové autobusové zálivy 
a instalovali dopravní značení. Rekonstrukce úse-

ku dlouhého 800 metrů stála 77,9 milionu korun 
a Karlovarský kraj na ni získal dotaci 66,2 milionu 
z Regionálního operačního programu ROP Severo-
západ. Zbývající náklady ve výši 11,7 milionu ko-
run uhradí kraj ze svého rozpočtu.

MULTIFUNKČNÍ HŘIŠTĚ 
V HROZNĚTÍNĚ 

Počátkem měsíce září bylo slavnostně otevřeno 
nové multifunkční veřejné sportoviště v Hrozně-
tíně. Projekt „Multifunkční veřejné sportoviště 
v Hroznětíně: Aktivním pohybem ke zdraví!“ byl 
spolufi nancován z Regionálního operačního pro-
gramu Severozápad. Původní hřiště, jehož tech-
nický stav ani parametry nevyhovovaly součas-
ným potřebám na kvalitní a bezpečné sportová-
ní, proměnila rekonstrukce k nepoznání! Nové 
moderní hřiště nabízí především atletické vyži-
tí, a to jak svou 300 metrovou drahou, tak i kla-
sickou stovkou. Nechybí ani skok do dálky nebo 

prostor pro vrh koulí. Sportoviště je otevřeno ne-
jen základní škole či klubu TJ Olympie Hrozně-
tín, ale i široké veřejnosti, a to zcela zdarma!

AUTOBUSOVÉ NÁDRAŽÍ 
V LITOMĚŘICÍCH 

Město Litoměřice se může pochlubit moderním 
autobusovým nádražím. Původní autobusové 
nádraží prošlo rozsáhlou rekonstrukcí, výsled-
kem jsou nová a zastřešená autobusová stá-

ní pro cestující, jimž nechybí ani digitální in-
formační systém, včetně orientačního systému 
pro nevidomé. Celý prostor má nové povrchy, 
je vybaven mobiliářem a zajímavě nasvětlen. 
Součástí jsou i sadové úpravy. Komfort cestu-
jících dále zvyšuje nové sociální zařízení. Sou-
částí projektu byla kromě výstavby třech pře-
chodů pro chodce i výstavba parkoviště.
V zadní části autobusového nádraží vzniklo osm 
desítek parkovacích míst, z nichž čtyři slouží po-
třebám zdravotně postižených. Realizace tohoto 
projektu si vyžádala 60,4 milionů korun. Celkem 
50 milionů korun činila dotace z Regionálního 
operačního programu Severozápad, 10,4 milio-
nu korun uvolnilo město z vlastního rozpočtu.

Nové projekty fi nancované z prostředků ROP Severozápad

 Jak hodnotíte tento vydavatel-
ský počin?
Myslím, že nelze konstatovat nic ji-
ného, nežli redakci poděkovat, pro-
tože každá prezentace a zviditelně-
ní zejména mládežnického sportu je 
pozitivním činem.

 Co by krajské, potažmo okres-
ním organizacím České unie spor-
tu nejvíce pomohlo? 

Jednoznačně fi nanční prostředky, ale 
po rozhodnutí paní ministryně škol-
ství mohu s velkým uspokojením kon-
statovat, že pro sportovní kluby bu-
de přímou cestou MŠMT – sportovní 
klub nasměrováno cca 750 Kč na jed-
no sportující dítě a rok. Pro mne vý-
borná zpráva, která vytváří pro spor-
tovní kluby první ekonomický základ. 
Rozhodnutí MŠMT přímo podpořit 

mládež je prvním základním obje-
mem, ale i významným deklarováním 
zájmu státu o pohybové aktivity mlá-
deže, na které určitě zareagují i obce 
a Ústecký kraj.

 Projekt si klade za cíl ocenit nej-
lepší sportovce v juniorských kate-
goriích, ale i neúnavnou práci tre-
nérů mládeže. Kolik jich v Ústeckém 
kraji působí a jak jsou motivováni? 
Smutná aktuální odpověď. Počet mlá-
deže po změně fi nancování po roce 
2011 docela dramaticky klesá, dnes 
registrujeme cca 250 tisíc mládež-
nických sportovců, pokles oproti ro-

ku 2010 je o jednu třetinu. A u dobro-
volných trenérů je situace ještě dra-
matičtější. Ale snad poslední rozhod-
nutí paní ministryně tento trendový 
vývoj zvrátí. (met, foto: archiv)

Každá prezentace je pozitivním činem
Čtenářská anketa Nejlepší sportovec junior Ústeckého kraje ukončila 
hlasování. Výsledky prozradíme na slavnostním večeru 24. listopadu 
v Clarion Congress Hotelu v Ústí nad Labem. Mgr. Zdeňka Kubce, předse-
dy Krajské organizace České unie sportu, jsme se zeptali….

V České republice se jedná o zcela 
nový typ obchodního parku a ino-
vačního centra, jehož cílem je na-
bídnout prostory pro podnikání 
nejrůznějším formám společností 
v oblasti chytrých technologií. 
Pro zájemce je již v sou-
časné době k dispozi-
ci až 50 000 m2 pro-
stor pronájmu včet-
ně zařízení pro leh-
kou výrobu a také 
podnikatelský inku-
bátor, který poskyt-
ne podporu začínajícím 
firmám při získávání gran-
tů z EU a obchodní poradenství, 
jež hraje klíčovou roli pro úspěšný 
vstup na trh. 

Jak uvádí Milan Gánik, zakladatel 
a předseda představenstva akcio-
vé společnosti Nupharo Park: „Zá-
leží nám na tom, abychom z kam-
pusu Nupharo vytvořili živoucí pří-
klad toho, jak může technologie 

zlepšit náš život a životní 
prostředí.“

Tým odborníků a stra-
tegická poloha kam-
pusu slibují pomoc fir-
mám a zároveň mohou 
jejich prostřednictvím 

zvýšit počet pracovních 
míst v Ústeckém kraji, kde 

bylo ke konci června evidováno 
53 678 uchazečů o zaměstnání. To 
by našemu regionu s dlouhodobě 
nejvyšší mírou nezaměstnanosti 

Kampus Nupharo je připraven pomoci podnikatelům
Nedaleko obce Libouchec na Ústecku, v těsné blízkosti dálnice D8, vyros-
tl za přispění evropských peněz technologický park Nupharo, který ofi -
ciálně zahájí provoz koncem listopadu. Pojďme si tento ojedinělý pro-
jekt blíže představit. 

v ČR  a s ní  souvisejících negativ-
ních jevů, mělo významně prospět. 
Uplatnění by zde mohli najít ab-
solventi středních a vysokých škol, 
kteří by neutíkali za prací a byzny-
sem do hlavního města. Popřejme 
tedy kampusu Nupharo podnika-
telský zdar. 

Rychlý kontakt pro podnikatele: 

     team@nupharo.com
     www.nupharo.com
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Milan Gánik se spoluzakladatelkou projektu Janou Ryšlinkovou.
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MAJESTÁTNÍ.
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 řady 7: 4,7–8,3 l/100 km, 124–193 g/km.

NOVÉ BMW ŘADY 7. LUXUSNÍ JÍZDA.

Radost z jízdy

Nové BMW řady 7

www.autogral.cz

BMWEFFICIENTDYNAMICS.
NIŽŠÍ SPOTŘEBA . VÍCE RADOSTI Z JÍZDY.
BMWEFFICIENTDYNAMICS.
NIŽŠÍ SPOTŘEBA . VÍCE RADOSTI Z JÍZDY.

Všech deset fi nalistek se postupně 150 divá-
kům představilo v taneční choreografi i Micha-
la Spišiaka, v rozhovoru s moderátorem Mi-
roslavem Šimůnkem, absolvovalo promenádu 
v plavkách di Angelo a svému půvabu a šar-
mu dalo vyniknout při přehlídce šatů ze Salo-
nu Petry Vyoralové. Všechny disciplíny dopro-
vázelo publikum bouřlivým potleskem. 
Nejvíce hlasů, celkem 1 900, v soutěži na face-
booku o titul Miss Sympatie získala Monika Vrá-
gová z Břeclavi, titul hlavního partnera Miss 

CPI si odvezla Markéta Lacina z Mladých Buků, 
2. vicemiss se stala Kateřina Pastyříková z Mos-
tu, 1. vicemiss se jmenuje Blanka Patricie Skálo-
vá z Prahy a korunku Miss Czech Press 2015 pře-
vzala Simona Borzíková, rovněž z Prahy. Všem 
dívkám srdečně blahopřejeme, děkujeme sená-
torovi Jiřímu Voseckému za záštitu nad projek-
tem a štědrým partnerům za nádherné dary pro 
oceněné fi nalistky, mezi které patří například 
pronájmy osobních vozidel luxusních značek, 
pobyt ve vile na Floridě nebo obří televizor.

Miss Czech Press 2015 se jmenuje Simona Borzíková
Praha | Skvělá, dynamická atmosféra panovala na fi nálovém večeru Miss Czech Press 2015, 
který se odehrál v sobotu 10. října v Klubu Lávka v Praze.

Zástupce vyhlašovatele celostátní soutěže krásy Miss Czech Press Ing. Jiří Morštadt:
„Jménem celého realizačního týmu Miss Czech Press děkuji všem partnerům za skutečně výbornou spolu-
práci a obrovské množství krásných cen pro fi nalistky, které nás mile překvapily svou vysokou úrovní a po-
zitivním přístupem k celému průběhu soutěže. Díky těmto dvěma faktorům byl letošní ročník velmi úspěšný 
a divácky zajímavý. Na sociálních sítích se jen za prvních deset dní do dění zapojilo více než 100 000 fanouš-
ků. Také atmosféra na závěrečném večeru byla uvolněná a do posledního místa zaplněný sál prestižního 
Klubu Lávka u Karlova mostu v Praze po celý večer vytvářel skvělou kulisu fi nále. Přejeme nejen vítězkám, 
ale všem deseti fi nalistkám hodně úspěchů v jejich další kariéře a těšíme se na setkávání se všemi na dalších 
projektech, které naše společnost pořádá. Věříme, že se znovu potkáme při další soutěži krásy Miss Czech 
Press 2016. Kdybych měl stručně srovnat 1. a 2. ročník tohoto projektu, byl ten letošní ještě o stupínek výš. 
Jsem rád, že jsme opět naplnili charitativní poslání, letos to byla pomoc českým dětským domovům. Přízeň 
všech účastníků nás těší a je hnacím motorem do další práce“.  

Miss hlavního partnera soutěže – společnosti CPI – se stala Markéta Lacina, která převzala oceně-
ní z rukou Davida Štýbra (fotografi e nahoře s vítězkami jednotlivých kategorií, hostem večera her-
cem Zdeňkem Podhůrským a zástupcem vyhlašovatele Ing. Jiřím Morštadtem). Titul Miss Sympatie si 
z Klubu Lávka odvezla Monika Vrágová (snímek dole s moderátorem večera Miroslavem Šimůnkem, 
Olgou Kopalovou Rynešovou z fi rmy Bijoux Šenýr, která navrhla a vyrobila korunky, Jiřím Moravcem 
ze stejnojmenného salonu, jenž na galavečeru předvedl autorskou módní přehlídku společenských ša-
tů a Janem Kramárem, kosmetikem ze Studia Věry Drančákové). 

, 
-
-
-

m 
-

avního pa t e p y

k
ro 
ad 
k, 

A hned úvod galavečera při-
nesl velikou radost. Ředitelka 
obecně prospěšné společnos-
ti Nadání a dovednosti Linda 
Hurdová převzala z rukou ge-
nerálního ředitele pořadatele 
– společnosti European Press 
Holding – Ing. Jiřího Morštadta 
šek na 10 000 korun, určené 
pro dětské domovy. Patron-
kou Nadace nadání a doved-
nosti je Veronika Kašáková, fi -
nalistka České Miss 2014 a tvář 
1. ročníku Miss Czech Press, 
která vyrostla v Dětském do-
mově ve Vysoké Peci. 
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Věštírna
a dýňodlabání

31. 10.
od 16h Přístav Vašich nákupů a setkání

www.centrumpivovar.cz

::
 VIP host Milan Gelnar - měření a focení aury 3D  
 přístrojem vyvinutým v NASA
 Zóny s věštci diskrétně a exkluzivně  
 (za účtenku 300,-Kč z Centra Pivovar)

:: Pro děti: dýňodlabání, workshopy  
 a soutěž o nejstrašidelnější dýni!
 Vstup rodiny do zóny ZDARMA v kostýmu  
 nebo za účtenku 100,- z Centra Pivovar.

OBORY STŘEDNÍ ŠKOLY PRO ŠK. ROK 2016/2017
 Zdravotnické lyceum
 Zdravotnický asistent
 Laboratorní asistent
 Asistent zubního technika
 Masér sportovní a rekondiční
 Ošetřovatel

OBORY VYŠŠÍ ŠKOLY PRO ŠK. ROK 2016/2017
 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 2016/201177

016/20177

Vážení a milí čtenáři 
a příznivci Metropolu,

všechny vás jménem tvůrců tohoto 
vydání zdravím, i když z poněkud 
omezené plochy. Chtěli jsme vyhovět 
všem klientům, a tak ráda ustupuji. 
Říjnové noviny jsou opravdu pest-
ré a věřím, že se vám líbí. Na titulní 
straně jste se seznámili s novou Miss 
Czech Press 2015, jejíž korunovace 
se konala v sobotu 10. října v Klubu 
Lávka v Praze. Soudě podle ohlasů 

partnerů i po-
četného pub-
lika to byl ve-
čer dynamický 
a přitom kou-
zelný. V Metro-
polu tedy má-
me za sebou 

další úspěšnou akci s charitativním 
podtextem – věnovali jsme 10 000 
korun Nadaci Veroniky Kašákové pro 
dětské domovy. Odpočinek nás ale 
nečeká. V běhu je právě anketa Nej-

lepší sportovec junior a chystáme se 
na Osobnost Ústeckého a následně 
i Libereckého kraje. Ruku v ruce s ni-
mi jde projekt Nejlepší středoškolský 
student. Zkrátka, snažíme se podpo-
rovat všechny dobré věci, které vi-
díme kolem sebe. Věřte, že to stojí 
za námahu. Z redakce přejeme krás-
ný podzim a těšíme se na setkává-
ní s vámi.
Ladislava Richterová
šéfredaktorka
richterova@tydeniky.cz


