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Martině Pártlové byly souzeny královny, v muzikálech hraje dokonce tři a každá 
je úplně jiná. Sama za sebe bude zpěvačka v létě vystupovat s Čechomorem 
na turné po celé republice. 

Tak levnou Expres půjčku 
nepamatuje ani slon. 

S úrokem od 5,9 % s RPSN 6,1 %.

S námi můžete počítat

od 
5,9 %

Naši historicky nejlevnější půjčku Vám navíc schválíme 
také online do 5 minut.
Navštivte nás – Mírové náměstí 3485/35B, tel.: 475 317 030, 
nebo Krušnohorská 3371/2, tel.: 475 309 090, Ústí nad Labem.

Výše úvěru 100 000 Kč, 96 splátek, měsíční splátka 1 358 Kč, roční úroková sazba 6,9 %, poplatek za poskytnutí úvěru 1 295 Kč, RPSN 7,5 %, celková částka splatná spotřebitelem 131 701,50 Kč. U částek 
vyšších než 300 000 Kč musí být doložen souhlas manžela/ky. U částek vyšších než 500 000 Kč musí být v žádosti uveden spolužadatel, a to manžel/ka nebo jiná osoba. Úroková sazba od 5,9 % p. a. 
s RPSN 6,1 % je platná pro úvěry od 200 000 Kč se splatností od 60 měsíců. Tato nabídka není závazná.
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 Martino, jaké ty vaše královny jsou?
V Kapce medu pro Verunku hraji králov-
nu přírodních sil Kapesku, která se zlo-
bí na lidi, protože jí dělají v jejím krá-
lovství nepořádek a potrestá je za to. 
Nejsem zlá, jen jsem přísná, spravedli-
vá a miluji své království, které musím 
chránit proti těm, jež si neváží příro-
dy. Ve Sněhové královně jsem Podzimní 
královna loupežnice, taková herdek ba-
ba, která se vlastně zlobí pořád. Na svo-
ji sestru Jaro, Léto, Zimu a nejvíc na své-
ho „starého“, který pořád spí a ona je 
na všechno sama. A do třetice je to Srd-
cová královna v Alence v kraji zázraků. 

 Jaká je Srdcová královna?  
Nádherná! Srdcová královna mě moc baví 
a troufám si říct, že z těch tří královen je 
nejlepší. Jsem tam strašně záporná a ty-
hle role se hrají vždycky nejlíp. Předsta-
vuji královnu namyšlenou, hysterickou, 
zlou, která srazí hlavu každému, kdo s ní 
nesouhlasí, nebo se jí nelíbí. Navíc mám 
na sobě  překrásný kostým, který si nále-
žitě užívám.

 Jak dlouho trvá, než ten kostým ob-
léknete, včetně líčení a účesu?
Naše kostymérka Zdenička mě má ob-
lečenou za pět minut, vlasy jsou paru-
ka a tu má maskér Pavel Pavlovský na-
sazenou i s korunkou taky za pár minut. 
Líčím se sama, což mi zabere deset mi-
nut. Celá příprava tedy netrvá ani půl 
hodinky.

 Zažila jste vy sama někdy zázrak?
Zázrak zažívám každý den kolem sebe, 
jsou to lidi, děti, zvířata, příroda. Prostě 
všechno, co všichni vnímáme jako samo-
zřejmost.

 Jak jste jako holka prožívala Veli-
konoce?  
Většinou jsem je trávila se ségrou Míšou 
u babičky v Doudlebech. Mamka vždyc-
ky pekla mazance, barvila vajíčka a s tá-
tou jsme vajíčka vyfukovali a pletli po-
mlázky. Jestli táta tu pomlázku použil to 
už ale nevím. 

 Vnímáte Velikonoce jako duchovní 
svátky? Jste věřící?
Duchovně je určitě neprožívám, babička 
byla věřící, ale nás to nějak nepostihlo. 
Věřím ve spoustu jiných věcí, ale ne v Bo-
ha. Věřím, že bychom se měli chovat tak, 
jak bychom chtěli, aby se chovali ostatní 
k nám. A řídím se heslem žij a nech žít.

 Na One.tv běží videa s vaší „holčičí“ 
trojicí 3v1, Štíbrová, Architeva, Pártlová, 
a ať už to je Prostřeno, příběh o zamilo-
vaných, či Čech v hotelu, každý tam tro-
chu najde sám sebe a musí se zasmát. 
Jak takové video vzniká?
Než Nikol otěhotněla, tak našimi scénáři 
bylo Rulandké šedé, což už nejde. Videa 
vznikají tak, že hodíme nějaké téma a po-
stupně každá přidá nápad, jak příběh po-
jmout. Pak natočíme půl hodinovou im-
provizaci, kterou sestříháme. Třeba Pro-
střeno bylo celé improvizace, holky ani 

nevěděly, že opravdu uvařím. Naše zá-
chvaty smíchu pak vznikají z překvapení, 
co to ta druhá zase plácla za blbost.

 Vaříte ráda? A co běžné domácí prá-
ce?
Běžné práce jako třeba žehlení? NE! J Je-
diné, co opravdu dělám ráda, je to vaření. 
Ostatní je jen povinnost, abych to doma 
neměla jak po výbuchu. V úklidu se nevy-
žívám, i když je pravda, že u něj celkem 
relaxuju. Jen mi do toho nesmí nikdo ke-
cat. Stejně tak je to v kuchyni, ráda vařím 
pro přítele, pokud zrovna „je“, ale nesmí 
mi do kuchyně. Nemám ráda ochutnáva-
če, kteří brousí okolo hrnců. Pak uvařím 
cokoliv, co má ten šťastlivec rád.

 Máte momentálně pro koho vařit?
Jestli se ptáte na partnera, tak toho teď 
nemám. 

 Co je podle vás láska?
Něco, co je krásný a zároveň strašně bo-
lestivý. Bez lásky se nedá žít, ať už je to 
láska k partnerovi, rodině, zvířatům.

 A co pro vás znamená milovat?
Láska k partnerovi je pro mě na celý život, 
nemohu říct, že jsem milovala víc jak dva-
krát. Milovat je posvátný slovo a rozhod-
ně jím neplýtvám. Když už ho jednou řek-
nu, tak má chlapec smůlu J Také rozlišuji 
milovat a zamilovat se. Zamilovaná jsem 
prakticky pořád, je to krásný stav, který 
buď přejde v milovat, nebo skončí.   

Připravila: Šárka Jansová

Foto: Kateřina Nováková
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Martina Pártlová
Narodila se 28. května 1979 v Českých Budějovicích. Před léty za-
ujala svým zpěvem v X Faktoru. S kamarádkami Nikol Štíbrovou 
a Veronikou Architeva natáčí vtipná videa 3v1 na One.tv. S Rudou 
z Ostravy nazpívala zakázanou píseň Ostrava .V roce 2009 jela 
turné jako vokalistka s Richardem Mullerem. Je patronkou Cent-
rum Bazalka, pro kterou každoročně pořádá Bechvolejbalové tur-
naje za účasti VIP hostu. V poslední době nazpívala hit Bolím, kte-
rou pro ní složil Marek Ztracený. Spolupracuje s kapelou Čecho-
mor, se kterou se chystá na koncertní turné a na novou desku  

Zázrak zažívám
kolem sebe každý den
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Rozhodnutím krajských zastupitelů 
tak Městská nemocnice v Litoměřicích 
v loňském roce získala více než 5 mili-
ónů korun na nákup nových lůžek a te-
lemetrie na kardiovaskulární JIP. 
„Za tyto prostředky jsme nakoupili výš-
kově nastavitelná a plně elektricky po-
lohovatelná lůžka včetně dalšího příslu-
šenství, jako jsou např. matrace, hraz-
dy, infuzní stojany a noční stolky. Tato 
lůžka jsme umístili na stanici D inter-
ního oddělení a na obě stanice dětské-
ho oddělení, kam byly dodány čtyři ve-
likosti lůžek pro různé věkové kategorie 
dětských pacientů,“ vyjmenoval Miro-
slav Janošík, vedoucí oddělení rozvo-
je, zdravotnické techniky a veřejných 
zakázek.
Ze stejného dotačního titulu byla na 
kardiovaskulární JIP fi rmou LHL dodána 

ještě telemetrie v hodnotě přes 900 ti-
síc korun, která nahradila stávající sys-
tém. Současně s tím proběhla na kardio-
vaskulárním JIPu instalace nového do-
rozumívacího zařízení mezi pacientem 
a sestrou v hodnotě 130 tisíc korun, kte-
ré nemocnice hradila ze svých zdrojů.
Tím ale snaha litoměřické nemocnice 
o další zvyšování komfortu pacientů ne-
končí. Začátkem března totiž vypsal Ús-
tecký kraj další stejně zaměřený dotační 
program na rok 2017. „My žádost určitě 
opět podáme. Prostředky, které takto má-
me možnost získat, představují význam-
nou pomoc při obnově vybavení naší ne-
mocnice,“ ujistil předseda Správní ra-
dy nemocnice Radek Lončák a dodal, že 
nemocnice má díky této dotaci pro dal-
ší období možnost získat opět přibližně 
5 miliónů korun.  (nk)

Za přispění krajské dotace
nová lůžka i technika
Litoměřice | Dodáním lůžek na interní a dětské oddělení by-
la v první polovině března naplněna další část úspěšné žádos-
ti litoměřické nemocnice o dotaci v rámci dotačního programu 
„Podpora zvýšení komfortu pacientů při poskytování akutní lůž-
kové péče na území Ústeckého kraje – 2016“. 

Výstavní projekt je zaměřen na feno-
mén českých korunovačních klenotů 
ve formě mistrovské repliky nejhod-
notnějšího českého pokladu. Hlavní 
exponáty ve speciální vitríně doplní 
zajímavosti a perličky z jejich mno-
hasetleté historie opředené různými 
legendami.
Autorem znamenitých replik koruno-
vačních klenotů je jeden z nejlepších 

českých a evropských zlatníků, legen-
da mezi šperkaři  Jiří Urban, který rea-
lizoval šperky např. pro anglickou krá-
lovnu Alžbětu II., pro papeže Jana Pav-
la II. nebo repliku císařské koruny Sva-
té říše římské, aktuálně také repliku 
cášské koruny. Na mnohasethodinové 
realizaci zlatnických prací se podíleli 
také špičkoví slovenští šperkaři – man-
želé Cepkovi.

Výstava se věnuje také osobě císaře 
Karla IV a jeho době. Kromě mnoha 
dalších tematických exponátů připo-
mínajících období středověku – např. 
kopie zbraní, mincí, volné repliky odě-
vů a obuvi  si návštěvníci mohou sáh-
nout na katovský „meč štěstí“. Součas-
ně s prezentací korunovačních klenotů 
se v ústeckém muzeu také koná tema-
ticky blízká  výstava Středověké Ústí.

České korunovační klenoty na dosah
Od 7.dubna do 28.května 2017 se v Muzeu města Ústí nad Labem koná výstava České korunovační 
klenoty na dosah k připomenutí výročí 670 let od korunovace Karla IV. českým králem.

POZVÁNKA

„Coming together is a beginning, staying together is progress, and working together is success.“

SPOLEČNĚ NA TRHU PRÁCE
PREZENTAČNÍ FÓRUM OHK UL

 PODNIKÁNÍ  KARIÉRA  PORADENSTVÍ 
 SPOLUPRÁCE  PRACOVNÍ PŘÍLEŽITOSTI

Okresní hospodářská komora Ústí nad Labem
Masarykova 3488/1, 400 01 Ústí nad Labem

info@ohk-ul.cz                    www.ohk-ul.cz

  PRO KOHO
 široká veřejnost
 rodiče a žáci ZŠ a SŠ

 PROGRAM
  informační stánky obchodních 
společnos   – členů OHK UL

 informační stánky SŠ okresu UL
 informační stánek OHK UL
 prak  cké ukázky profesí
 soutěže

Katalog vystavovatelů je k dispozici na: www.ohk-ul.cz

  O CO NÁM JDE
Představíme Vám, jak a s čím může  
Hospodářská komora pomoci podnika-
telům. Jaké fi rmy jsou jejími členy a co 
nabízejí. Jaké střední školy jsou v okre-
se Ús   nad Labem a jaké obory vyučují. 
Jak spolupracují školy a zaměstnavate-
lé. Přiblížíme Vám, jaká je provázanost 
učebních oborů s konkrétní poptávkou 
na trhu práce v okrese UL a jaké jsou 
konkrétní pracovní příležitos  . 

PŘIJĎTE A PŘESVĚDČTE SE !
ZEPTEJTE SE NA TO, CO VÁS ZAJÍMÁ!

 PARTNEŘI  TERMÍN

 MÍSTO

čtvrtek 27. 4. 2017
od 10.00 do 16.00 hod.

IBS Hotel Vladimír
Ústí nad Labem, Masarykova 36 

Ústí nad Labem | Dalším part-
nerem ústecké Univerzity 
J. E. Purkyně při spolupráci 
v oblasti sportovních aktivit bu-
de Basketbalový klub Sluneta. 

Rektor univerzity Martin Balej a gene-
rální manažer Basketbalového klubu 
Ústí nad Labem a Basketbalového klu-
bu Ústí nad Labem, z. s., Tomáš Hrubý 
se smluvně zavázali k podpoře a spolu-
práci v oblastech biomechaniky, zdra-
vovědy, marketingu, designu, pedago-
gicko-trenérské a dalších tvůrčích čin-
ností směřujících k celkovému zlepšo-
vání sportovních aktivit a zvyšování 
kvality života v regionu.
Ústecká univerzita využije svých od-
borných kapacit ve prospěch klu-
bu např. prováděním každoroční di-
agnostiky týmů U12, U13, U14, U15, 
U17, U19 a týmu A mužstva na specia-
lizovaném diagnostickém pracovišti 

katedry tělesné výchovy a sportu pe-
dagogické fakulty. Klubu nápomocna 
může být univerzita také v oblasti gra-
fi ckého a vizuálního designu jeho pro-
pagačních aktivit či designu klubové-
ho textilu hráčů a manažerů. Převážná 
část spolupráce bude zároveň zaměře-
na do oblasti konzultační, marketin-

Univerzita J. E. Purkyně bude 
spolupracovat s ústeckým basketem

gové, psychologického poradenství či 
zpracování analýz. Na fakultě zdravot-
nických studií bude hráčům týmů na-
bídnuta analýza pohybu, srdeční čin-
nosti při dávkování fyzické zátěže ne-
bo vyšetření plicních funkcí.
Basketbalový klub se do spolupráce 
s UJEP v odborné oblasti zapojí zejmé-
na vedením seminárních, bakalářských 
a magisterských prací s tematikou bio-
mechaniky, zdravovědy, marketingu, 
marketingového designu a didakti-
ky sportovního tréninku. S UJEP mů-
že spolupracovat také na konkrétních 
projektech výzkumu nebo praktického 
měření tréninkových dat a jiných fyzio-
logických výstupů.

„Většina japonských fi rem v Česku pochá-
zí z oblasti automotive a vyrábí kvalitní 
produkty pro německý trh. Řadě z nich 
dodávají čeští dodavatelé,“ říká generál-
ní ředitel CzechInvestu Karel Kučera.
Závod japonské fi rmy vyroste v Mos-
tě. Jeho stavba by měla být dokončena 
v červnu roku 2018. V první fázi chce 

společnost HI-LEX Czech přijmout 100 
pracovníků. Do roku 2023 plánuje za-
městnat až 250 lidí.
„Česká republika má velmi vyspělou pod-
nikatelskou infrastrukturu a výhodnou 
pozici, kterou využijeme při expanzi naše-
ho podnikání nejen v Evropě, ale celosvě-
tově. Kromě přístupu na přední automo-

bilové trhy oceňujeme i širokou základnu 
kvalitních českých subdodavatelů,“ zdů-
vodňuje výběr České republiky pro dal-
ší aktivity fi rmy Taro Teraura, president 
a výkonný ředitel HI-LEX Europe GmbH.
Japonští investoři jsou po těch němec-
kých druhými nejvýznamnějšími v Čes-
ku. CzechInvest s nimi dosud dojed-
nal investice za bezmála 124 miliardy 
korun, které zde vytvořily 28 706 pra-
covních míst. Ve většině případů se jed-
ná o oblast automobilového průmys-
lu a na něj navázaných odvětví jako je 
elektronika a strojírenství. 

HI-LEX postaví v Mostě továrnu na dveřní systémy pro auta
Most | Do České republiky vstupuje další japonský investor. 
HI-LEX Corp. vyrábějící díly pro dopravní prostředky, stavební 
a průmyslové stroje či domácí spotřebiče založil společnost 
HI-LEX Czech, s.r.o. Ta zde bude vyrábět dveřní systémy pro auto-
mobily. Do nové továrny v Mostě fi rma investuje 1,16 miliardy korun.
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VZP myslí 
i na nejmenší

Přijďte si na pobočku pro dárek 
vašemu miminku.

Dárkový balíček obdrží každé miminko zaregistrované po narození k VZP. 
Získáte ho na každé z více než 180 poboček VZP po celé ČR. Více informací o benefi tech 
pro rodiny s dětmi naleznete na webových stránkách Klubu pevného zdraví. 

www.klubpevnehozdravi.cz

A bylo se čím pochlubit. Výsledkem hospodaření spo-
lečnosti za rok 2016 je zisk ve výši 6.615 000 Kč, při-
čemž ziskového hospodaření dosáhlo všech pět ne-
mocnic. To potvrdilo pokračující trend kladného 
hospodaření největšího poskytovatele zdravotních 
služeb v Ústeckém kraji (6 800 zaměstnanců). Vy-
rovnané je hospodaření i v prvním letošním čtvrt-
letí a i fi nanční plán pro rok 2017 je stanoven jako 
kladný. A jaké jsou priority v jednotlivých závodech? 
Celkový objem investičních aktivit v roce 2017 činí 
851,538 mil. Kč. Významné velké stavby jsou pláno-
vány do všech pěti závodů.

 Nemocnice Děčín
Proběhne rekonstrukce největšího pavilonu I - in-
terních oborů, se zateplením a výměnou dveří 
a oken včetně dílčích vnitřních úprav (cena dle VZ 
27.041 tis. Kč vč. DPH), spojených mj. také s plá-
novanou přístavbou objektu pro instalaci magne-
tické rezonance a umístění nového vestibulu (za 
předpokládanou cenu 24.856 tis. Kč vč. DPH). Pro-
bíhá příprava projektové dokumentace pro vý-
stavbu nových operačních sálů a  urgentního příj-
mu (rozpočet dle studie 242 mil. Kč vč. DPH).

  Masarykova nemocnice 
v Ústí nad Labem

Chystá se rekonstrukce dětského pavilonu D. Kromě 
zateplení a výměny dveří a oken bude pavilon opat-
řen nástavbou celého nového nadzemního podla-
ží (projektová cena 77 mil. Kč vč. DPH). Před pavilo-
nem O, v němž sídlí protetické oddělení, bude zre-
konstruováno parkoviště, kde se rozšíří počet parko-
vacích míst ze současných 25 na 50 (projektová cena 
4,8 milionu Kč vč. DPH). Ústecká onkologie V Podhájí 
získá novou zateplenou fasádu s novými okny, v are-

álu bude zřízena nemocniční lékárna (vše za 16.916 
tis. Kč vč. DPH). Rekonstrukcí prochází v roce 2017 
onkologický stacionář (za 7.040 tis. Kč vč. DPH) a re-
konstrukcí v roce 2018 projde také parkoviště (před-
pokládaná cena 2.400 tis. Kč vč. DPH). 

 Nemocnice Teplice
V teplické nemocnici bude zahájena výstavba nového 
pavilonu se čtyřmi operačními sály a sterilizací (pro-
jektová cena 216.818.332 Kč vč. DPH). Projekt počítá 
také s výstavbou 25 parkovacích míst pro osobní au-
ta, dvě z nich budou vyhrazena pro tělesně postiže-
né. S otevřením přístupu do ulice Anglická je navrže-
na také parkovací plocha pro zaměstnance s 67 par-
kovacími místy, čímž dojde k uvolnění parkovacích 
míst pro návštěvníky nemocnice přímo v jejím areá-
lu. Souběžně bude zahájena výstavba nízkoprahové-
ho urgentního příjmu (15.814.392,22 Kč vč. DPH). 

 Nemocnice Most
V mostecké nemocnici momentálně probíhá vý-
stavba nového velkokapacitního parkoviště za 
pavilonem B (cena z VZ 6.750 mil. Kč vč. DPH), 
prakticky dokončena je výstavba oddělení NIP 
a DIOP (cena z VZ 16.782 mil. Kč vč. DPH), pro-
běhne přestěhování nemocniční lékárny do no-
vých – zrekonstruovaných prostor (projektová 
cena 3 412 200 Kč vč. DPH - stavební část), je při-
pravováno zateplení plicního pavilonu (projekto-
vá cena 20.3 mil. Kč vč. DPH) a bude zahájena re-
konstrukce dětského a dorostového oddělení. 

 Nemocnice Chomutov
V chomutovské nemocnici bude vybudován zce-
la nový stravovací provoz včetně nového technolo-
gického vybavení (cena propočtem 60 milionů Kč vč. 
DPH), otevřeno bude nové mammografi cké centrum 
(cena z veřejné zakázky 8 349 000 Kč vč. DPH), největ-
ší v Ústeckém kraji, momentálně probíhají také vět-
ší stavební úpravy spojené s pořízením nového pří-
stroje pro magnetickou rezonanci (cena stavby z ve-

řejné zakázky 8 775 000 Kč vč. DPH) a je připravován 
projekt výstavby objektu urgentního příjmu (1. eta-
pa - dle propočtu 76 milionů Kč vč. DPH) a propojova-
cí chodby mezi nemocničními pavilony.

Strategické cíle 

V rámci hospodářské činnosti chce Krajská zdravot-
ní, a. s., nadále držet pozitivní trend hospodaření, in-
vestovat do areálů nemocnic, oprav budov, ale také 
do obnovy a modernizace přístrojového vybavení.
V oblasti personální chce Krajská zdravotní, a. s., 
pokračovat v úsilí o stabilizaci zdravotnického per-
sonálu pěti nemocnic, hlavně v lékařských a ses-
terských profesích. K tomu bude i v dalších letech 
využívat úspěšný stipendijní program Nadačního 
fondu Krajské zdravotní, a. s., díky němuž v uply-
nulých letech do krajských nemocnic nastoupilo 
již 110 lékařů. Na začátku roku 2017 byla vyhláše-
na II. výzva pro akademický rok 2016/2017 s mož-

ností opět získat stipendium ve výši až 70 000 Kč. 
Podporováni budou studenti v oborech lékař, vše-
obecná sestra, radiologický asistent, fyzioterapeut, 
zdravotnický záchranář a zdravotnický asistent. 
V oblasti poskytování zdravotní péče má před se-
bou Krajská zdravotní, a. s., celou řadu úkolů. Me-
zi ty strategické patří vybudování kardiochirurgic-
kého pracoviště jako součást plánovaného centra 
komplexní kardiovaskulární péče v ústecké Masary-
kově nemocnici a to spolu s vybudováním nových 
moderních operačních sálů. Cílem, jehož realiza-
ce začíná, je vybudování urgentních příjmů ve čty-
řech okresních nemocnicích a umístění magnetic-
kých rezonancí v každé ze svých nemocnic. Chce-
me také vybudovat moderní operační sály v děčín-
ské, teplické, i chomutovské nemocnici. Všechny 
tyto akce chce Krajská zdravotní, a.s., zainvestovat 
s důsledným využíváním dotačních titulů a fi nanč-
ní investiční podporou od Ústeckého kraje jako je-
diného akcionáře, který tímto umožňuje naplňovat 
dlouhodobou strategii postupné obnovy nemocnic 
a jejich přístrojového vybavení. Krajská zdravotní, 
a.s., bude nadále usilovat o plynulé zajišťování do-
stupné a kvalitní zdravotní péče pro obyvatele Ús-
teckého kraje. 
Výroční zprávu Krajské zdravotní, a. s., za rok 
2016 včetně účetní závěrky bez výhrad schváli-
la na svém jednání 3. dubna 2017 osmičlenná do-
zorčí rada Krajské zdravotní, a. s., v čele s jejím 
předsedou PhDr. Mgr. Leošem Moravcem. Navrh-
la Ústeckému kraji, jedinému akcionáři, rozhodu-
jícímu v působnosti valné hromady, výroční zprá-
vu rovněž schválit.
Ústecký kraj, po projednání v Radě Ústeckého kraje 
5. dubna 2017, jako jediný akcionář při výkonu pů-
sobnosti valné hromady společnosti Krajská zdra-
votní, a. s., výroční zprávu Krajské zdravotní, a. s., 
včetně účetní závěrky za rok 2016 schválil a roz-
hodl o rozdělení zisku ve výši 6 615 579,34 Kč. Re-
zervní fond společnosti bude doplněn částkou 
330 778,97 Kč, tedy podle jejích stanov 5 % ze zis-
ku, a částka ve výši 6 284 800,37 Kč bude zaúčtová-
na do neuhrazené ztráty minulých let.

Akciová společnost Krajská zdravotní hodnotila
Koncem března byly známy výsledky hospodaření Krajské zdravotní, a.s. za uplynulý 
rok, s nimiž vedení společnosti, její představenstvo a management spolu s řediteli jed-
notlivých nemocnic předstoupili před novináře. Zásadní informace přednesli předseda 
představenstva Ing. Jiří Novák a generální ředitel společnosti Ing. Petr Fiala.

Ing. Jiří Novák, 
předseda představenstva
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Městská vinice v Ústí nad Labem se rozrostla
Výletní zámeček Větruše v Ústí nad Labem se stal dějištěm setkání 
patronů ústecké městské vinice, která byla vysazena na Větruši vlo-
ni v září. V pátek 7. dubna se vinice rozrostla a čítá na 75 vinných ke-
řů, z toho 44 hlav odrůdy Cerason a 31 hlav odrůdy Malverina.

Mezi patrony nechybí hejtman Ústec-
kého kraje Oldřich Bubeníček a pri-
mátorka Statutárního města Ústí nad 
Labem Věra Nechybová, která se uja-
la předávání certifi kátů. „Každý počin, 
každou akci a událost, která může při-
spět k propagaci Ústeckého kraje, vítám. 
Myslím, že takovou dobrou věcí je i zalo-
žení městské vinice. Je ostatně z historie 
známo, že Ústí nad Labem bylo význam-
ným vinařským městem, které zásobova-
lo vínem i saské Drážďany,“ řekl při pře-

vzetí certifi kátu patrona městské vini-
ce hejtman Oldřich Bubeníček.
Vysazené odrůdy révy vinné vybírali před-
seda Cechu českých vinařů Jiří Čábelka 
a člen cechu Jan Podrábský. S myšlenkou 
založení městské vinice přišel v loňském 
roce MUDr. Pavel Kacerovský, který je or-
ganizátorem a pořadatelem mezinárodní 
prodejní a soutěžní přehlídky vín Vinař-
ské Litoměřice. Její 15. ročník se uskuteč-
ní již 21. a 22. dubna v domě kultury a go-
tickém hradu. 

Z dalších osobností certifi kát patrona pře-
vzali například prof. PhDr. Ing. Jan Royt, 
Ph.D., prorektor Univerzity Karlovy pro 
tvůrčí a ediční činnost, prof. JUDr. Pavel 
Šámal, Ph.D., předseda Nejvyššího sou-
du, PhDr. Jiří Kuděla, Ph.D., generální kon-

zul ČR v Drážďanech, Jaroslav Doubrava, 
senátor, Mgr. Radim Holeček, poslanec, 
Mons. Mgr. Jan Baxant, biskup litoměřic-
ký, Mgr. Jan Paparega, primátor statutár-
ního města Most, Vladimír Urban, staros-
ta města Roudnice nad Labem, Mgr. Vác-

lav Houfek, ředitel Muzea města Ústí nad 
Labem a Miloš Formáček, ředitel Severo-
českého divadla opery a baletu. Patronem 
jedné z hlav vinné révy na Větruši  je ta-
ké METROPOL. Certifi kát převzal Ing. Jiří 
Morštadt, ředitel vydavatelství. (met)

Jsme moderní taxislužba, zajištují-
cí NONSTOP přepravu TAXI na území 
města Ústí nad Labem, České republi-
ky, ale i na území Evropské unie. 

Naše vozy jsou z 90% vybavené seda-
dly pro více osob, jsme jediná taxisluž-
ba, která má sjednocený vozový park 
do stejné barvy, tím se odlišujeme od 
ostatních nízkorozpočtových taxislu-
žeb v Ústí nad Labem. 

Dále poskytujeme expresní kurýrní 
služby po ČR, ale i EU. Provádíme pře-
voz všech vozidel skupiny B,C,D,E,T 
dle dohody (ŽELVA). Všechny naše vo-
zy jsou čisté (a voňavé), vybavené mo-

derními zrcátkovými taxametry, kte-
ré napomáhají k větší transparentnos-
ti a důvěryhodnosti u našich zákazníků.
 
V rámci své služby 
AUSSIG ASSISTANCE, vám dovezeme 
palivo, nastartujeme vozidlo přes star-
tovací kabely, nebo zajistíme drobné 
opravy vašeho vozidla na místě. 

Nakonec všechny naše služby můžete 
zaplatit pohodlně pomocí platebního 
terminálu, který je součástí výbavy na-
šich vozidel. 

Těšíme se na vás
Tým TAXI AUSSIG

tel: 00420 720 199 199

TAXI AUSSIG

Více o nás na www.taxiaussig.cz     e-mail: taxiaussig@post.cz

„Litoměřice se tak stanou městem s uni-
kátním vědeckovýzkumným pracoviš-
těm, jediným svého druhu v České repub-
lice, které doplní několik podobných pra-
covišť v Evropě,“ uvedl starosta Litomě-
řic Ladislav Chlupáč. Bude poskytovat 
vysoce specializované služby různým 
průmyslovým a stavebním oborům, 
unikátní data a vybavení a v neposled-
ní řadě budou moci vysoké školy, vý-
zkumné organizace a fi rmy vyžít její 
zázemí pro vlastní výzkum či praktic-
ké zkoušky a testy. „Cílem bude koncen-
trovat odborné znalosti různých oborů 
a špičkové vybavení do jednoho místa 
a přispět k výzkumu efektivního využí-
vání hlubinné geotermální energie, kte-
rá představuje nevyčerpatelný zdroj ob-
novitelné energie,“ dodal manažer geo-
termálního projektu Antonín Tym.

Stavba vědeckovýzkumného centra 
bude druhým významným krokem 
v realizaci více než deset let při-
praveného geotermálního projek-
tu. Tím prvním bylo vyhloubení více 
než dvoukilometrového vrtu, který 
ověřil předpoklady expertů týkají-

cí se teploty a geologické struktury. 
Následující fází by měla být realiza-
ce vrtu do hloubky 4 až 5 kilomet-
rů a s tím spojené ověření možnos-
ti vytvoření geotermálního výmění-
ku v tvrdých horninách. 
 Zdroj: Město Litoměřice

V Litoměřicích bude zahájena 
stavba vědeckovýzkumného centra
Litoměřice | Geotermální projekt v Litoměřicích se letos posune do další významné fáze. Pravděpo-
dobně v polovině roku bude v areálu Jiříkových kasáren zahájena stavba vědeckovýzkumné infrastruk-
tury v rámci projektu RINGEN. Stane se tak díky dotaci ve výši 103 milionů korun, jež se podařilo zís-
kat z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání spravovaného Ministerstvem školství, mládeže 
a tělovýchovy.  Dokončena by měla být do konce příštího roku.

S T Á L E  S V Ě Ž Í  I N F O R M A C E
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Ústecký kraj a UJEP si kladou společ-
ně za cíl vytvářet podmínky pro roz-
voj univerzity jako významné středo-
evropské vzdělávací instituce, společ-
ně rozvíjet znalostní, vědecký, kulturní 
a sportovní potenciál Ústeckého kraje, 
a vytvářet tak z našeho regionu atrak-
tivní místo pro studium, práci a život.
„Návrh smlouvy projednaly orgány kra-
je a univerzity. Smlouva rozšiřuje možnos-
ti spolupráce, která pochopitelně probíhá 
již dnes, například společnou prací v Pak-
tu zaměstnanosti a na dalších platformách. 

V současné době již známe řadu projektů 
a akcí, do nichž je zapojena univerzita a kte-
ré kraj podpoří,“ řekl Oldřich Bubeníček. 

Obě strany vyjádřily podpisem smlou-
vy zájem spolupracovat v oblasti roz-
voje a vzájemné prezentace, získávání 
a udržení nejlepších studentů v Ústec-
kém kraji a využití odborných kapacit 
UJEP pro rozvoj Ústeckého kraje. 
„Vytvořili jsme společné pracovní skupi-
ny, které budou dohlížet na naplňování 
smlouvy při realizaci konkrétních akti-
vit. Tato přípravná fáze již ukázala nejen 
množství témat, která chce kraj podporo-
vat, ale také jeho vstřícnost vůči naší uni-
verzitě,“ sdělil Martin Balej.

Ve čtvrtek 23. března byla pře-
dána ocenění příslušníkům po-
licie, kteří v Ústeckém kraji nej-
lépe uspěli v anketě Policista 
roku 2016. Akce v teplickém ro-
kokovém sále muzea se konala 
pod záštitou hejtmana Ústec-
kého kraje Oldřicha Bubeníčka 
a za podpory kraje.

Ocenění je udělováno policistům a občan-
ským zaměstnancům, kteří se v uplynu-
lém roce vyznamenali při plnění služeb-
ních povinností nebo jiným způsobem při-
spěli k fungování a prestiži našeho sboru.
Slavnostního ceremoniálu se kromě sa-
motného hejtmana zúčastnili a ocenění 
předávali společně s ředitelem Hasičské-
ho záchranného sboru Ústeckého kraje 
Romanem Vyskočilem i krajský policejní 
ředitel Jaromír Kníže.
Krajské kolo soutěže bylo vyhlášeno ve 
čtyřech kategoriích – policista roku, za-
městnanec roku, kolektiv roku a čin roku. 
Zvláštním oceněním bylo pak uvedení do 
Síně slávy.

Vítězové v jednotlivých 
kategoriích:

 Policista roku: 1. Hana Krátká, Odbor 
kriminalistické techniky a expertiz kraj-
ského ředitelství, 2. Michal Hodor, Oddě-
lení hlídkové služby Územní odbor Tepli-
ce, 3. Tomáš Kolbaba, Oddělení hospodář-
ské kriminality Územní odbor Děčín

 Čin roku: 1. Radek Janoušek, Odděle-
ní obecné kriminality Územní odbor Ús-
tí nad Labem, 2. Richard Hercík, Andrea 
Svobodová, Obvodní oddělení Litoměřice, 
Územní odbor Litoměřice, 3. David Čech, 
Lukáš Dospěl, Jiří Kašpar, Adam Michel, 
Obvodní oddělení Varnsdorf a Obvodní 
oddělení Rumburk Územní odbor Děčín.

Rodinné stříbro 
Ústeckého kraje 
v novém
Už od roku 2016 se 27 významných ak-
cí může pyšnit titulem Rodinné stříbro 
Ústeckého kraje. Od letošního roku Ús-
tecký kraj má pro své stříbro i nové logo 
a grafi ku. Nový vizuální styl byl inspiro-
ván heslem „Vzácnost, kterou ochraňu-
jeme“. Jen v loňském roce na všechny ak-
ce, které patří do rodinného stříbra, zaví-
talo zhruba 524 tisíc návštěvníků a do je-
jich přípravy se zapojilo téměř dva a půl 
tisíce lidí.

Rodinné stříbro Ústeckého kraje je od 
roku 2016 samostatným bodem v kraj-
ském rozpočtu. Pro letošní rok bylo mezi 
partnery akce rozděleno celkem 9 milio-
nů korun. „Musím přiznat, že jsme velmi 
pečlivě vybírali, kdo všechno do projektu 
bude zařazen. Nakonec jsme zvolili právě 
těchto 27 partnerů. Nejde jen o akce, kte-
ré se konají jednou do roka, máme tam 
i projekty, na kterých se pracuje po celý 
rok, například Krušnohorská bílá stopa 
nebo turistické značení u Klubu českých 
turistů.  Pro organizátory je to ovšem ta-
ké i velký závazek. Každoročně musí do-
kazovat, že právě oni si zaslouží být zařa-
zeni do našeho rodinného stříbra,“ uvedl 
hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bube-
níček, který se osobně také většiny akcí 
každoročně i s rodinou zúčastňuje.
Nové logo Rodinného stříbra Ústecké-
ho kraje, které symbolizuje jakousi srd-
covou záležitost a koresponduje tak 
s heslem „Vzácnost, kterou ochraňu-
jeme“, je dílem grafi ckého týmu Kami-
la Sopka z Chomutova. Jeho práci si Ús-
tecký kraj již vyzkoušel při přípravě kom-
pletní grafi ky Olympiády dětí a mládeže, 
která se v našem kraji konala vloni. Lo-
go ODM 2016 bylo také oceněno titulem 
Zlatý středník a Českým olympijským vý-
borem zvoleno jako jedno z nejúspěšněj-
ších log v historii ODM.

Anketa Policista roku Ústeckého kraje

Hana Krátká se dočkala ocenění, které jí předal sám hejtman Oldřich Bubeníček.

 Síň slávy Policie ČR: Jiří Najman, ve 
výslužbě.

 Tým roku: 1. společný tým policis-
tů Územního odboru Most a Odbo-
ru obecné kriminality krajského ře-
ditelství ve složení Dagmar Zieglero-
vá, Petr Šašek, Radek Kolář, David Fra-
něk, Anita Akulenková, kpt. Bc. Daniel 
Khůn

 Občanský zaměstnanec: 1. Ladi-
slava Chalupová, Ekonomický odbor 
krajského ředitelství

Podepsáno: Kraj a ústecká univerzita rozšiřují spolupráci

Hotovo. Smlouva mezi Ústeckým kra-
jem a UJEP byla podepsána.

Smlouvu o vzájemné spolupráci mezi Ústeckým krajem a Univerzitou J. E. Purkyně v Ústí nad Labem 
(UJEP) podepsali hejtman Oldřich Bubeníček a rektor Martin Balej.

Soutěž Zlatý erb 
2017 zná své vítěze
V průběhu slav-
nostního gala-
večera jubilej-
ního 20. roční-
ku konference
Internet ve stát-
ní správě a samosprávě (ISSS) byly 
předány v Hradci Králové ceny sou-
těže Zlatý erb 2017 o nejlepší weby 
a elektronické služby měst a obcí. 
V kategorii nejlepší webová strán-
ka obce vyhrál Chuderov na Ústec-
ku. Ten zvítězil v této soutěži i v le-
tech 2015 a 2013.
Soutěže se aktivně zúčastnily obce 
a města z celé ČR. Celkově se letos 
zapojilo 504 přihlášených projektů 
obcí a měst včetně elektronických 
služeb, ve srovnání s minulým roč-
níkem se počet soutěžících navýšil 
o více než 50 procent. Do katego-
rie Cena ministryně pro místní roz-
voj, která se uděluje v rámci celo-
státního kola soutěže za nejlepší 
turistickou prezentaci, se přihlási-
lo 75 projektů.

ÚSPĚCH JE VĚC ROZHODNUTÍ.
NOVÉ BMW ŘADY 5.

Kombinovaná spotřeba v l/100 km 4,2-6,9. Emise CO2 v g/km 109-159

KOPECKÝ AUTO s.r.o., 
Přístavní 837/85
400 07 Ústí nad Labem
tel. 475 201 527
www.kopeckybmw.cz

Radost z jízdy
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LIFESTYLE | MÓDA | TRENDY | ZDRAVÍ

 Fashion Week Magazin nabízí čtená-
řům novinky z lifestylu, módy, ale také čte-
ní o zdravém životním stylu, celebritách 
a úspěšných projektech. Svým pestrým ob-
sahem je orientován jak na ženy, tak i muže.

 Časopis s měsíční periodicitou je jedi-
nečným průvodcem ve světě módy, krá-
sy, životního stylu, bydlení a zdraví. Při-
náší informace, články a reportáže věno-
vané módě a architektuře, skvělým šper-
kům a klenotům, špičkovým službám, 
jedinečné gastronomii a unikátním turis-
tickým destinacím.

 Právě vychází dubnové číslo.

„Dosud nevyužitá travnatá plocha v bez-
prostřední blízkosti street workoutového 
hřiště, které je určené zejména mladist-
vým a dospělým, je vhodná pro rozšíření 
o další herní prvky. Místo tak budou moci 
navštěvovat celé rodiny, dospělí si mohou 
zacvičit a děti zatím pohrát,” uvedla mís-
tostarostka města Zuzana Bařtipánová.
V době prací je prostor oplocen a z dů-
vodu bezpečnosti pro veřejnost ne-
přístupný. Plocha se však za několik 
týdnů otevře a na děti zde budou če-
kat nové prolézačky, houpačky, lano-
vá pyramida, poletucha a další. „Pro 
větší děti a dospělé se chystají nové fi t-
ness prvky, které doplní stávající wor-
koutové hřiště. Celý prostor bude oplo-
cen a jeho provoz bude řízen provozním 
řádem,“ prozradila místostarostka Ve-
ronika Horová. Město tam dále nechá 
nainstalovat další nezbytný mobiliář, 
jako jsou lavičky, stojan na kola a od-
padkové koše.  Zdroj: Město Bílina

Ústí nad Labem | Plochu po bývalém autobazaru v Přístav-
ní ulici koupí město Ústí nad Labem od Českých drah. Za-
stupitelé souhlasili s kupní cenou 820 000 korun.
Na ploše vznikne záchytné parkoviště pro dlouhodobé par-
kování. Vznikne zde na osmdesát parkovacích míst. Par-
kování by tu mělo být za sníženou cenu. Novinka pomůže 
řešit problémy s odstavováním aut v centru města.
„Auta zde stojí už nyní, ale není to nijak upraveno. I když 
budeme vybírat jen dvacet korun denně, investice se městu 
do tří let vrátí,“ vysvětlil náměstek primátorky Pavel Du-
fek.  Zdroj: Město Ústí n. L.

Od konce února běží v krajském měs-
tě projekt spolupráce Univerzity Jana 
Evangelisty Purkyně (UJEP) a společ-
nosti Valeo na zpracování dat pro vý-
voj autonomního řízení. Nově by podle 
chystaného projektu Smart Zone moh-
ly v Ústí nad Labem probíhat také tes-
tovací jízdy aut bez řidiče. Vyplynulo to 
ze společné schůzky primátorky města 
Věry Nechybové, ministra dopravy 
Dana Ťoka, zástupkyně zmocněnce 
vlády pro Ústecký, Moravskoslezský 
a Karlovarský kraj Gabriely Nekolové, 
ředitele Inovačního centra Ústeckého 
kraje Tomáše Sivička a dalších aktérů.
Pro testování aut bez řidiče se diskuto-
valy hned tři varianty – jako nejprav-
děpodobnější se momentálně jeví tes-
tování autonomního řízení v reálném 
provozu ve vymezené oblasti města 
Ústí nad Labem.
„V Česku by šlo o ojedinělý a pilotní 
projekt, který má výrazný nadregio-

nální dopad. Inspiraci a zkušenosti už 
nyní můžeme brát ze Švýcarska, kde ve 
městě Sion testují dva minibusy,“ říká 
primátorka města Věra Nechybová.
„Testování tzv. aut bez řidiče v našem 
kraji je pro region obrovskou příle-
žitostí pro modernizaci ekonomiky. 
Proto jsme také tento záměr zařadili 
do Akčního plánu Strategie hospo-
dářské restrukturalizace Moravsko-
slezského, Ústeckého a Karlovarského 
kraje, který bude v červnu letošního 
roku projednávat vláda,“ vysvětluje 
předsedkyně Hospodářské a sociální 
rady Ústeckého kraje a zástupkyně 
zmocněnce vlády pro Ústecký, Mo-
ravskoslezský a Karlovarský kraj Ga-
briela Nekolová. „Záměr má potenci-
ál přilákat pozornost špičkových fi rem 
a expertů a navazuje na ambici kraje 
stát se chytrým regionem,“ oceňuje 
hejtman Ústeckého kraje Oldřich 
Bubeníček.  Zdroj: Město Ústí n. L.

V metropoli by se mohla 
testovat auta bez řidiče
Ústí nad Labem | V ulicích Ústí nad Labem by se brzy mohla tes-
tovat auta bez řidiče. Město a region tak směřují k odvážné vizi 
stát se centrem výzkumu a vývoje autonomních řidících systémů 
a chytré mobility.

Na Kyselce roste multifunkční
areál pro zábavu celé rodiny
Bílina | Zcela nové hřiště budou moci již zanedlouho využívat děti na Kyselce v Bílině. U street workou-
tového hřiště v současné době roste zázemí určené dětem, mladistvým i dospělým.

Ústí chystá záchytné parkoviště
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děkujeme partnerům soutěže

VELKOTRŽNICE LIPENCE

Auto Anex s.r.o. 
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Blíží se fi nále prestižní soutěže krásy 
TOP MODEL OF THE YEAR 2017

V jednom z nejkrásnějších hotelů 
v Praze, v Le Palais, se konal dvouko-
lový casting. Z pěti desítek předvybra-
ných dívek se nakonec umístily: Kris-
týna Dolničková, Monika Drsková, Bar-
bora Hačecká, Andrea Havlíková, Ane-
ta Kalátová, Aneta Karasová, Markéta 
Konopásková, Markéta Lacina, Adéla 
Rezková, Pavlína Richtarová a dvě ná-
hradnice Michaela Pangrácová a Jana 
Zímandlová.
Z letošních přihlášených 200 soutěží-
cích prošlo do užšího výběru sto dívek. 
Z nich se následně vybralo padesát. 
„Máme velikou radost z toho, že je o naši 
soutěž krásy takový zájem. Stejně tak z toho, 
že v porotě usedla celá řada opravdu před-

ních odborníků, kteří velmi pečlivě a objek-
tivně dívky hodnotili a vybírali své favorit-
ky,” uvedl ředitel soutěže Jiří Morštadt.
Castingem provázeli moderátoři Zde-

něk Podhůrský a René Kekely, kteří 
krásky představili odborné porotě slo-
žené například z módních návrhářů Ol-
gy Rusakové a Galala Gianniho či Miss 
ČR 2002 Kateřiny Průšové a úřadující 
Miss ČR 2016 Andrey Bezděkové. 
Třicítka porotců neměla rozhodně snad-
nou úlohu. Účastnice castingu se nej-
dříve představily ve společenských ša-
tech a ve druhé části vybraných 25 dí-
vek ještě při promenádě v plavkách.
Akce se konala v příjemné a uvolně-
né atmosféře, kterou pořadatel sou-
těže European Press Holding, a. s. po 
roce opět účastníkům nabídl v luxus-
ním Le Palais Art Hotel Prague, kte-
rý patří k architektonickým skvostům 
slohu Belle Epoquee.
Chvíle napětí a očekávání se u vybra-
né desítky dívek a dvou náhradnic po 
několika hodinách proměnily v euforii 
z postupu do fi nále.

Rok od roku atraktivnější soutěž také 
přináší řadu nových nápadů a myšle-
nek. Díky modernímu konceptu projek-
tu řada dívek pravidelně svou krásou 
oslovuje přední modelingové agentury. 

Nyní už zbývá všem fi nalistkám, po-
rotcům a partnerům těšit se na dny 
příjemně strávené v “českém Aspenu”, 
a na vyhlášení další vítězky TOP MO-
DEL OF THE YEAR 2017!

Prestižní soutěž TOP MODEL OF THE YEAR 2017 se 
blíží! Už 22. dubna se ve Špindlerově Mlýně utká 
deset dívek o tento titul. 
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Žaneta Morštadt
modelka

T E P L I C E
23-25/6/2017

Z Děčína do Hřenska pojedete v úch-
vatné scenérii obrovského kaňonu 
pískovcových skal a řekou Labe, při-
čemž skály vystupují z kaňonu stov-
ky metrů nad hladinu řeky. I když je 
Hřensko svojí polohou nejníže polo-
ženým místem v ČR, návštěvník si 
zde připadá jako na horách. Znač-
ná část obce se rozkládá v údolí, kte-
ré je z obou stran obklopeno vyso-

kou hradbou skalních stěn.  V Hřen-
sku je spousta penziónů a restaura-
cí a je výchozím bodem pro kratší 
i delší výlety. Největší raritou je pří-
rodní památka Pravčická brána, nej-
větší přírodní skalní most na našem 
kontinentu. Z Hřenska k ní stoupá 
červeně značená turistická stezka. 

Když vstoupíte za poplatek do are-
álu, rozbíhají se zde upravené stez-
ky a schodiště na různé vyhlídky, od-
kud lze sledovat nejen  Pravčickou 
bránu, ale i nádherné skalní útvary 
v širokém okolí. K Pravčické bráně 
patří i výletní zámeček Sokolí hníz-
do, který byl vybudován v roce 1881 
na místě chatrče z dubové kůry. Dnes 
je zde v přízemí stylová restaurace, 

Za Pravčickou bránou do Hřenska

Pravčická brána Pohled z vyhlidky od Pravčické brány

Hraniční obec Hřensko tvoří vstupní bránu do Národního parku České Švýcarsko, 
odkud vás turistické značky zavedou  k Pravčické bráně a následně k soutěskám 
na řece Kamenici.  

TIP NA VÝLET

Sokolí hnízdo

kde se můžete občerstvit. Od Prav-
čické brány vede značená cesta Ga-
brielinou stezkou až k areálu hotelu 
Mezní Louka, vpravo po modře zna-
čené stezce opět mírně klesá k mís-
tu „Ve strži“, a odtud po žluté značce 
k řece Kamenici, po jejímž břehu ve-
de stezka k hornímu přístavišti Divo-
ké soutěsky. Dále už pojedete na pra-
mici Divokou soutěskou k dolnímu 
přístavišti, odkud pokračuje stezka 
k Mezenskému můstku, kde se spo-
juje s jinými trasami. Po proudu ře-
ky, jejíž úchvatné scenérie jsou neza-
pomenutelné, se dostanete k horní-
mu přístavišti Edmundovy soutěsky 
a pramicí až do Hřenska. Okruh kon-
čí v prostoru penzionu „U Emigran-

ta“ a restaurace „Klepáč“. Edmundo-
va i Divoká soutěska je otevřena den-
ně od 9 hodin až do podvečerních ho-
din (dle řádu) a jízdy na pramicích se 
předem neobjednávají. Pro milovní-
ky cyklistiky vede z Hřenska turistic-
ká trasa – cyklotrasa krásným skalna-
tým údolím na trase Hřensko – Mez-
ní Louka – Vysoká Lípa - Jetřichovice, 
Dolský mlýn – Kamenická Stráň – Rů-
žová – Janov – Hřensko. Pokud nebu-
dete do Hřenska cestovat autem, mů-
žete využít dopravu. Z Děčína, kam 
jede z celé ČR vlak či autobus, se do-
stanete linkovým autobusem až pří-
mo do centra Hřenska. Přeji krásný 
pobyt a rozhodně si nezapomeňte fo-
toaparát. Text a foto: Šárka Jansová


