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Před dvanácti roky získala Taťána G. Brzobohatá titul Miss ČR a poté i jako 
zatím jediná Češka prestižní titul Miss World pro nejkrásnější ženu světa. 
Je čistokrevná Čechoslovenka a je na to spojení hrdá. Před deseti roky 
založila nadaci Krása pomoci, která je zaměřena na pomoc seniorům, 
otázkám stárnutí populace a mezigeneračních vztahů.

 Co poradíte dívkám, které vás ma-
jí jako vzor a chtějí se prosadit v mo-
delingu?
Ať mají sebe a své zdraví vždy na 
prvním místě, ať zůstanou své a za-
chovají si zdravý rozum. A kdyby 
jim modeling nevyšel, ať nesmut-
ní, protože jsou tu další obory, 
kde se jistě mohou uplatnit. Mo-
deling patří k mládí, jak člověk 
zraje, považuje za důležité jiné 
hodnoty. 
 

 Již před deseti roky jste za-
ložila nadaci Krása pomoci, 
která je zaměřena na pomoc 
seniorům, otázkám stárnu-
tí populace a mezigenerač-

ních vztahů. Můžete přiblížit 
činnost a plány nadace?

Vizí Nadace Krása pomoci je za-
jistit, aby senioři v ČR žili důstojný 

život v domácím prostředí. Dále pra-
cuje na odstraňování stereotypů o seni-

orech ve společnosti. Během 10 let nadace 
podpořila ostatní neziskovky pracující se se-

niory částkou přes 35 mil. Kč a rozběhla vlastní 

program Doma bez obav, který pomohl tisícům lidí žít do-
ma. Od roku 2005 aktivně spolupracujeme s OSN, kde upo-
zorňujeme na výzvy, které se týkají demografi ckých změn 
a stárnutí populace. Více na www.krasapomoci.cz
 

 Nelákalo vás někdy postavit se na druhou stranu, tedy 
za fotoaparát?
Moc ráda fotím všude, kde jsem, při svých cestách a všech 
svých aktivitách. Kdo má zájem, může sledovat můj insta-
gram, kam dávám také své fotografi e. 
 

 Narodila jste se v Trnavě na Slovensku, ale poté vyrůs-
tala v českém Opočně. Jaký máte vztah k rodné zemi?
Jsem čistokrevná Čechoslovenka a jsem na to spojení hrdá! 
Jsem velký patriot, a i když  od 18 let pracuji i v zahraničí 
a reprezentuju naši zemi ve světě, mým domovem vždy bu-
de ČR. Naše země je jedna z nejkrásnějších na světě, o tom 
nemám pochyb, a proto ji musíme chránit a opečovávat ji. 
 

 Jaké jsou vaše profesní plány v tomto roce?
Kde začít... Práce, práce a práce... Mám řadu top klientů 
z různých oborů, kterým se věnuji a pro které průběžně fo-
tím a natáčím, pravidelné cesty do zahraničí a různé pra-
covni eventy, pak práce pro moji nadaci, kde se podilim na 
všem, co je třeba a cesty na různé konference OSN k téma-
tům stárnutí populace a demografi cké změny nebo k cílům 
udržitelného rozvoje.
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Taťána G. Brzobohatá
Narodila se 23. prosince 1987 v Trnavě. Jediná světová vítězka Miss 
World z ČR, topmodelka a filantropka. Je předsedkyní správní rady 
Nadace Krása pomoci, která podporuje 10 let seniory. Má jednu 
z největších sociálních komunit na svých oficiálních sítích a řadí se mezi 
přední české influencery. V současné době zastupuje český neziskový 
sektor v OSN a je ambasadorkou SDGs (Cílů udržitelného rozvoje).
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Nadace 
Krása pomoci
Vizí Nadace Krása pomoci je 
zajistit, aby senioři v ČR žili 
důstojný život v domácím 
prostředí. Dále pracuje na 
odstraňování stereotypů 
o seniorech ve společnosti. 
Během 10 let nadace podpořila 
ostatní neziskovky pracující se 
seniory částkou přes 35 mil. 
Kč a rozběhla vlastní program 
Doma bez obav, který pomohl 
tisícům lidí žít doma. Od roku 
2015 aktivně spolupracuje s OSN 
a jako jedna z mála světových 
osobností upozorňuje na 
problematiku stárnutí populace 
a demografických změn.

Jsem čistokrevná
Čechoslovenka
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Litoměřice | Celkem čtyři nové ultrazvuky byly začátkem února 
dodány do litoměřické nemocnice. Jde o moderní přístroje, které 
se vyznačují vysokou kvalitou obrazu a přitom jednoduchým ovlá-
dáním. Dva z těchto ultrazvuků budou umístěny na operačních sá-
lech, jeden na ARO a další bude sloužit pro diagnostiku pacientů 
interního oddělení včetně kardiovaskulární JIP. 

Litoměřická nemocnice 
má nové ultrazvuky

„Na interním oddělení bude přístroj slou-
žit zejména k vyšetření orgánů břišní du-
tiny, karotid, vertebrálních arterií, žilní-
ho a tepenného systému dolních končetin 
a dalších cév,“ přiblížil primář Karel Ku-
bát a doplnil, že přístroj bude zajišťo-
vat i vyšetření srdce s možností kalku-
lace a reportů. „Velkým přínosem tohoto 
ultrazvuku je jeho snadné přemisťování, 
což představuje možnost okamžité orien-
tace lékaře při zjišťování patologií, a to 
přímo u lůžka pacienta bez jakýchkoli 
zdržení,“ zdůraznil ještě primář inter-
ny. Ultrazvuk podobných parametrů 
bude umístěn na anesteziologicko re-
suscitačním oddělení. Zde bude slou-
žit především ke kontrole při zavádění 
centrálních a periferních žilních katét-
rů, detekci hrudních a břišních výpo-
tků a zjišťování ruptur v dutině břišní.
Na centrální operační sály byly dodá-
ny dva přenosné ultrazvuky s naviga-

cí vpichu jehly se snadnou identifi ka-
cí jejího hrotu po celou dobu procedu-
ry při zavádění centrálních a perifer-
ních žilních katétrů. „Tyto přístroje se 
vyznačují možností snadného transpor-
tu, rychlým startem systému, možnos-
tí snadného exportu dat a jednoduchým 
ovládáním pomocí LCD displeje,“ přiblí-
žil některé z předností nových ultra-
zvuků Miroslav Janošík, vedoucí od-
dělení rozvoje, zdravotnické techniky 
a veřejných zakázek.
Celkové náklady na zakoupení nových 
ultrazvuků byly 2,7 miliónů korun. Pří-
stroje nemocnice pořídila díky dotaci 
Krajského úřadu Ústeckého kraje s ná-
zvem „Podpora zvýšení komfortu pa-
cientů při poskytování akutní lůžko-
vé péče na území Ústeckého kraje – 
2017“. V rámci tohoto dotačního titulu 
získala litoměřická nemocnice v loň-
ském roce 5,1 miliónů korun.  (nk) 

Brno | Labská stezka se umístila 
na 1. místě ve Velké ceně ces-
tovního ruchu 2017/2018 v ka-
tegorii Nejlepší turistický pro-
dukt. Odborná porota oceni-
la zejména výjimečnou spolu-
práci krajů, měst a destinačních 
organizací v ČR i v Německu na 
rozvoji a propagaci společného 
produktu. 

Slavnostní vyhlášení výsledků se ko-
nalo v rámci lednového mezinárodní-
ho veletrhu cestovního ruchu GO®I-
ONTOUR 2018 na brněnském výstaviš-
ti, cenu převzali zástupci Nadace Part-
nerství, která český úsek koordinuje.
„Ocenění a poděkování patří hlavně našim 
partnerům. Na české straně jsou to agen-
tura CzechTourism, Ústecký, Středočeský, 
Pardubický a Královéhradecký kraj nebo 
města Děčín, Ústí nad Labem, Mělník, Pra-
ha, Pardubice, Hradec Králové, Dvůr Králo-
vé nebo Vrchlabí, destinační agentury po-
dél Labe a také téměř dvě stě ubytovacích 

a stravovacích služeb s certifi kací Cyklisté 
vítáni na Labské stezce,“ vysvětluje koor-
dinátor stezky Daniel Mourek z Nadace 
Partnerství. Právě nadace je rovnocen-
ným partnerem třem koordinačním cen-
trům stezky v Německu a propojovacím 
článkem všech partnerů. „Labskou stezku 
propagujeme jako celek, tedy produkt s na-
bídkou lákavých atrakcí, kulturních a spor-
tovních akcí, servisních služeb pro cyklisty, 
informačních center, ubytovacích a stravo-
vacích služeb a služeb cestovních kancelá-

ří a touroperátorů,“ popisuje Daniel Mou-
rek marketing stezky. 
Společné úsilí je každoročně korunová-
no zejména vydáváním ofi ciálního tiště-
ného Cykloprůvodce Labská stezka v ně-
mecké a české mutaci, který je zdarma 
k dispozici v informačních centrech a za-
řízeních s certifi kací Cyklisté vítáni podél 
trasy nebo k objednání přes web. 

Více o Labské stezce na
www.labska-stezka.cz

Děčín zrekonstruuje 
historické Podmokly

Ve svých chytrých telefonech ji má více 
než půl milionu uživatelů, na základě 
volání z aplikace vyjížděla ZZS k 1500 
případům, přes aplikaci volá o pomoc 
zhruba 40 lidí každý den, při použití 
aplikace se podařilo zkrátit dojezdové 
časy záchranářů. 
„I přes tyto úspěchy se snažíme aplikaci 
neustále vylepšovat, k druhým narozeni-
nám jsme si tak nadělili spolupráci s hor-

skou službou a také nové funkcionality, 
při vývoji novinek vycházíme ze zpětné 
vazby odborníků – tedy záchranářů, ale 
i uživatelů,“ říká Filip Maleňák, autor 
aplikace Záchranka.
Ofi ciální aplikace zdravotnické zá-
chranné služby – Záchranka – se tak 
stává i ofi ciální aplikací Horské služ-
by České republiky. Nyní při stisknu-
tí nouzového tlačítka v případě, že 

se člověk nachází na horách, dochází 
k odeslání nouzové zprávy s přesnou 
GPS polohou, stavem baterie a zdra-
votními informacemi, kontakty na 
osoby blízké a dalšími údaji, jak na 
ZZS příslušného kraje, tak všem čle-
nům HS v dané oblasti. Následně do-
chází vždy k vytočení linky 155, kde 
operátoři koordinují celou záchran-
nou akci. 

Labská stezka je nejlepším 
turistickým produktem

Aplikace Záchranka a Horská služba ČR spojily síly
Ústí nad Labem | Aplikace Záchranka funguje téměř dva roky a za tak krátkou dobu se jí podařilo do-
sáhnout výrazných úspěchů.

Pokud nedojde k nepředvídaným 
komplikacím, počítá radnice se zahá-
jením I. etapy, která se týká ulice Pro-
kopa Holého a Husova náměstí, již 
1. března. Obnovu historické části 
Podmokel chce radnice kompletně fi -
nancovat ze svého rozpočtu. 
Nové centrum Děčína IV se připravu-
je již od roku 2012, kdy město vypsa-
lo soutěž na Ideové architektonic-
ké řešení obnovy historického cent-
ra Podmokel. Studie se týkala území 
vymezeného ulicemi Teplická, Pivo-
varská, Podmokelská a Čs. mládeže 
a řešila komplexně celou problema-
tiku této lokality. S návrhy se obča-
né mohli seznámit na výstavě v bý-
valých prostorách městské knihovny. 
Vítězný návrh byl potom představen 

například ve foyer městského diva-
dla. „Poměrně složitý a časově velmi 
náročný proces od studie k vlastní re-
alizaci pomalu vrcholí. Na jaře zahá-
jíme stavební práce na první etapě re-
vitalizace,“ řekla Marie Blažková, pri-
mátorka města. Náročnost přípravy 
nespočívala totiž pouze v projektové 
dokumentaci, ale také například ve 
zmapování veškerých inženýrských 
sítích a vyjednání jejich přeložek. 
Velmi složitá je také koordinace veš-
kerých prací a další přípravné práce. 
„Podmokly si revitalizaci určitě zaslou-
ží, je ale nutné stavbu dobře připravit, 
protože na nějakou dobu výrazně za-
sáhne do běžných životů místních oby-
vatel i podnikatelů,“ doplnila primá-
torka města. Zdroj: Město Děčín

Děčín | Dlouho plánovaná revitalizace Podmokel v Děčíně se blí-
ží, přípravné práce vrcholí.

Vydavatelská skupina METROPOL realizuje řadu projektů, jakými jsou 
Osobnost roku, TOP Model Of The Year, Czech Fashion Week či Miss Czech Press. 

Hledáme talenty, oslovujeme partnery i účinkující, 
připravujeme fi nálové galavečery a show…

Momentálně rozšiřujeme naše řady. 
Chcete posílit náš tým a získat zajímavou práci? 

Neváhejte a pište na adresu: personalistika@tydeniky.cz. 
Uveďte svůj věk, bydliště, vzdělání a dosavadní praxi. Děkujeme! 

Hledáte zajímavou práci?Hledáte zajímavou práci?
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Krajskou zdravotní, a. s. – Masary-
kovu nemocnici v Ústí nad Labem 
a ústeckou Univerzitu Jana Evan-
gelisty Purkyně (UJEP) spojuje od 
ledna 2018 již deset klinik. No-
vě k současným devíti klinickým 
pracovištím přibyla Radiologic-
ká klinika Fakulty zdravotnických 
studií UJEP a Krajské zdravotní, a. 
s. – Masarykovy nemocnice v Ústí 
nad Labem, o. z. 

Slavnostního aktu ustavení, které se usku-
tečnilo ve vědecké knihovně Vzdělávací-
ho institutu Krajské zdravotní, a. s., se zú-
častnili zástupci vedení Krajské zdravot-
ní, a. s., Masarykovy nemocnice v Ústí 
nad Labem, o. z., přednostové klinik a čle-
nové vedení ústecké UJEP a Fakulty zdra-
votnických studií (FZS).
Spolupráce Krajské zdravotní, a. s. – Ma-
sarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, 
o. z., a Fakulty zdravotnických studií UJEP 
v Ústí nad Labem začala v roce 2008, kdy 
byly v ústecké nemocnici ustaveny první 
dvě kliniky, kardiologická a neurochirur-
gická. O pět let později k nim přibyla gy-
nekologicko-porodnická klinika a rok na 
to dalších pět klinik – dětská, oční, úra-
zové chirurgie, urologie a robotické chi-
rurgie a anesteziologie, perioperační a in-
tenzivní medicíny. Klinika ORL a chirurgie 
hlavy a krku FZS UJEP a Krajské zdravot-
ní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí 
nad Labem, o. z., byla slavnostně ustave-
na 4. září 2017.
„Cesta od radiodiagnostického oddělení k ra-
diologické klinice trvala 15 let. Zlom nastal 
na přelomu let 2003 a 2004, kdy se radio-
diagnostické oddělení přestěhovalo z cent-
ra města do nemocničního areálu na Buko-
vě. Na post primáře nastoupil MUDr. Milouš 
Derner, který vytvořil novou koncepci oddě-
lení a inicioval zavádění nových diagnostic-

kých i léčebných postupů. Pod jeho vedením 
se oddělení dynamicky rozvíjelo, počet léka-
řů se zdvojnásobil, počet vyšetření se zvýšil 
o stovky procent. Po celých 15 let pan primář 
usiloval o to, aby pracoviště patřilo ke špič-
kovým v rámci republiky. A musím konsta-
tovat, že o to nejen usiloval, ale také to do-
kázal. Jeho úsilí je završeno ustavením kli-
niky,“ zdůraznil Ing. Jiří Novák, předseda 
představenstva Krajské zdravotní, a. s., 
který vyzdvihl personální práci primáře 
MUDr. Dernera, jenž po celou dobu své-
ho působení předával zkušenosti mla-
dým lékařům a věnoval se přípravě svého 
nástupce. Jím se stal MUDr. Filip Cihlář, 
Ph.D., který zastává s účinností od 1. led-
na 2018 pozici přednosty kliniky. 

„Pan primář MUDr. Milouš Derner, kterému 
za vedení společnosti děkuji za jeho výbor-
nou práci, z Krajské zdravotní neodchází 
a bude dál předávat své bohaté vědomosti 
a zkušenosti v jejích zdravotnických zaříze-
ních,“ dodal Ing. Jiří Novák a vyslovil pře-
svědčení, že magnetickou rezonanci bu-
dou moci pacienti využívat ve všech pě-
ti krajských nemocnicích již v letošním 
roce. Poté přítomné zevrubně seznámil 
s plánovanými stěžejními investičními 
akcemi v roce 2018 a strategickými cíli 
Krajské zdravotní, a. s.
„Chtěl bych poděkovat všem, kteří se podíle-
li na tom, že desátá klinika v Masarykově ne-
mocnici může vzniknout, a za dlouholetou 
a kvalitní spolupráci s univerzitou a Fakul-

tou zdravotnických studií,“ řekl MUDr. Josef 
Liehne, ředitel zdravotní péče Krajské zdra-
votní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ús-
tí nad Labem, o. z., a krátkým historickým 
exkurzem připomněl velkou tradici oboru 
rentgenologie v ústecké nemocnici, kterou 
ještě rozvedl ve své prezentaci přednosta 
nové kliniky MUDr. Filip Cihlář, Ph.D. 
Rektor univerzity doc. RNDr. Martin Balej, 
Ph.D., kvituje, že Krajská zdravotní a uni-
verzita spolu stále více a úžeji spolupracu-
jí. „Zanedlouho to budou tři roky, co jsem na-
stoupil do funkce, a na začátku mě trápilo, že 
v některých krajích se dokáží instituce na lec-
čems domluvit, pak jedou do Prahy spolu a dí-
ky společnému tlaku tam obstojí. Mám kon-
krétně na mysli ty z Moravskoslezského kra-
je, o nichž je to dobře známo… Trápilo mě, 
že v Ústeckém kraji jsem to takto nevnímal. 
Proto jsem se snažil, aby klíčoví aktéři – a za 
jednoho z nich považuji Krajskou zdravotní 
– čím dál častěji komunikovali o svých zámě-
rech a čím dál více se poznávali. To samozřej-
mě vede k tomu, že spolupráce mezi nimi je 
snazší. Myslím si, že se to nám, tedy Krajské 
zdravotní, ústecké Masarykově nemocnici 
a univerzitě, daří,“ uvedl doc. RNDr. Martin 
Balej, Ph.D., který znovu deklaroval zájem 
o vybudování objektu pro Fakultu zdravot-
nických studií přímo v areálu nemocnice. 
„Uděláme maximum pro to, abychom v le-
tošním roce získali fi nanční prostředky, do-
končili projekt stavby a spolu tak dosáh-
li toho, aby jak pro nás, tak i pro Krajskou 
zdravotní a Masarykovu nemocnici byla ta-
to nová infrastruktura ku prospěchu. Jsem 
přesvědčený, že nejen peníze jsou podmín-
kou pro to, aby zdravotníci, lékaři zůstáva-
li v našem regionu. Jsem přesvědčený, že no-
vá infrastruktura přímo v areálu nemocni-
ce přispěje k tomu, že zde zdravotnický per-
sonál zakoření a vybuduje si osobní vztahy, 
které odchodu budou více bránit, než je to-
mu dnes,“ řekl rektor UJEP.

Radiologická klinika FZS UJEP 
a Krajské zdravotní, a. s. – Masary-
kovy nemocnice v Ústí nad Labem, 
o. z., je nelůžkové pracoviště, které 
poskytuje základní i specializova-
nou diagnostiku a miniinvazivní léč-
bu pomocí zobrazovacích metod 
pacientům nemocnice, Ústeckého 
kraje a podle potřeby i pacientům 
z jiných oblastí republiky. Klinika má 
tedy nadregionální charakter v dia-
gnostické i léčebné péči.
Radiologická klinika splňuje pod-
mínky pro akreditované pracoviš-
tě nejvyššího typu pro všeobec-
nou radiologii, intervenční radio-
logii a vaskulární intervenční ra-
diologii, je součástí center, která 
zajišťují nejmodernější a vyso-
ce specializovanou léčebnou pé-
či – Komplexního cerebrovasku-
lárního centra, Traumatologické-
ho centra, Komplexního onkolo-
gického centra.
Na radiologické klinice pracuje 
20 lékařů, z toho 18 s nejvyš-
ší atestací, 29 radiologických asi-
stentů a 9 zdravotních sester. Lé-
kaři kliniky publikují průměrně 8 
vědeckých článků ročně, z toho 
zhruba polovina je v impaktova-
ných časopisech. Počet předná-
šek a prezentací celé kliniky je ví-
ce než 20 ročně. Bohatá je i spo-
lupráce s dalšími klinickými obory 
v rámci vědeckých grantů a spo-
lečných publikací o vlastních vý-
sledcích léčby. Lékaři kliniky bu-
dou na FZS UJEP zajišťovat ve vy-
braných studijních oborech výuku 
předmětu Radiologie a nukleární 
medicína v prezenční i kombinova-
né formě studia.

Radiologická klinika je desátou klinikou 
Krajské zdravotní v ústecké Masarykově nemocnici

Podepsání listin ustavujících v pořadí desátou kliniku v ústecké Masarykově ne-
mocnici. Zleva Mgr. Radek Scherfer, místopředseda představenstva Krajské zdra-
votní, a. s., Ing. Jiří Novák, předseda představenstva společnosti a doc. RNDr. Mar-
tin Balej, Ph.D., rektor UJEP v Ústí nad Labem.  Foto: Krajská zdravotní, a. s.
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Anketa 
Osobnost rokuf

Děkujeme partnerům ankety

Vydařený večer, moderovaný jako vždy 
skvělým Vladimírem Hronem, zaháji-
li za organizátory úvodním slovem ře-
ditel vydavatelství Metropol Jiří Mor-
štadt a projektový specialista Ladisla-
va Richterová. 
V jednotlivých kategoriích, kterými 
jsou podnikání a management, ve-
řejná správa, kultura, sport, dobrý 

skutek, čtenáři dali nejvíc hlasů ma-
nažerce výstaviště Zahrady Čech Mi-
chaele Mokré, primářce neurologic-
kého oddělení teplické nemocnice 
MUDr. Martě Vachové, pěvkyni Lence 
Graf a dirigentovi a skladateli Janu 
Zástěrovi, šéfovi školy karate Josefu 
Rajchertovi, a mluvčímu záchranky 
Prokopu Voleníkovi.

Porota rovněž udělila dvě zvláštní ce-
ny, a to Františku Loudátovi za dlouho-
leté zásluhy o rozvoj zemědělství v Ús-
teckém kraji a občanskému sdružení 
Přátelé Modlanska za aktivity ve zmí-
něném regionu.
V bohatém programu ocenil dobře na-
laděný zaplněný sál módní přehlídku 
Fakulty designu a užitého umění UJEP 
s materiály společnosti Adler, prezenta-
ci společenských šatů Evy Stolařové či 
historickou performanci zaměřenou na 
významné ženy, které zanechaly stopu 
v Ústeckém kraji. Zaujaly rovněž songy 
Vladimíra Hrona či představení Vinař-
ství Pod Radobýlem od Lucie Popovič.
Závěr galavečera obstarala Soňa Holin-
gerová za společnost ČEZ, generálního 
partnera ankety, a hejtman Oldřich Bube-
níček. „Jsem velmi ráda, že jsme se zde opět 
po roce setkali a především chci pogratulo-

vat všem oceněným. Přála bych si nejen za 
sebe, aby těch dobrých skutků bylo v tomto 
roce co nejvíc. Mohu říci, že Skupina ČEZ se 
této ankety velmi ráda účastní,“ uvedla So-
ňa Holingerová. Hejtman Oldřich Bube-
níček ji doplnil, že šlo o velmi vydařený 
večer. „Poděkování zaslouží také organizá-

toři, protože kdo nikdy nic nepořádal, ne-
ví, jaká je to starost. Ocenit musím rovněž 
moderátora Láďu Hrona. Blahopřeji všem 
oceněným i nominovaným, protože uděla-
li něco přínosného pro náš Ústecký kraj či 
jeho obyvatele,“ dodal Oldřich Bubeníček. 
 Zdroj: top/foto Daniel Šeiner

Ústí nad Labem | Dějištěm sedmého ročníku oblí-
bené čtenářské ankety Osobnost roku Ústeckého 
kraje 2017 byl opět Clarion Congress hotel v cent-
ru Ústí nad Labem. Program akce, nad kterou pře-
vzal záštitu hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bu-
beníček, zahájil dívčí sbor ZUŠ Teplice pod vede-
ním Jany Moravcové.

Osobnosti roku 2017
Ústeckého kraje jsou známy

CONGRESS HOTEL
ÚSTÍ NAD LABEM

Auto Anex s.r.o. 
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Loni navštívilo Informační centrum Led-
vice 2 557 osob. Patřili mezi ně žáci a stu-
denti ze základních a různě zaměřených 
středních škol z okresů Teplice, Most, 
Louny, Ústí nad Labem a také zahranič-

ní hosté ze Švédska či Ukrajiny. Dvě tisí-
covky lidí si pak prohlédly provoz Elekt-
rárny Tušimice. Sem měli namířeno i vy-
sokoškoláci z pražských škol. „Rovněž 
k nám zavítali zaměstnanci z fi rem, které 

se nějakým způsobem zabývají energetikou 
nebo strojírenstvím. Měli jsme zde i tradiční 
třídenní Energetickou maturitu pro nejlep-
ší středoškolské studenty fyziky z partner-
ských škol Skupiny ČEZ,“ uvedla Marie Tuč-

ková, manažerka návštěvnického a vzdě-
lávacího centra v Elektrárně Tušimice. 
Kroky zájemců loni vedly také do Elekt-
rárny Počerady. Lidé se například dozvě-
děli, jak funguje Paroplynový cyklus Po-
čerady. Nouzi o návštěvníky neměla ani 
Teplárna Trmice či Vodní elektrárna Stře-
kov na Labi a malá vodní elektrárna Želi-
na na řece Ohři.

Hejtman Ústeckého kraje 
Oldřich Bubeníček se setkal 
s vedením společnosti Lovo-
chemie a poté navštívil lovo-
sickou střední odbornou ško-
lu. Hlavním z témat návště-
vy jak lovosického závodu, tak 
střední školy byla podpora 
technického a hlavně chemic-
kého vzdělávání.
 
Lovochemie, a.s. je největším výrob-
cem minerálních hnojiv v České repub-
lice se stoletou tradicí. Vyrábí dusíkatá 
a vícesložková hnojiva v pevné i kapal-
né formě. Významná část produkce se 
exportuje na světové trhy. Společnost 
je jedním z největších zaměstnavatelů 
v Ústeckém kraji. 
Generální ředitel Lovochemie Petr Cin-
gr seznámil hejtmana s historií spo-
lečnosti, jejím vývojem, modernizací, 
zaměstnaností i výrobou. Hejtman si 
prohlédl kromě areálu Lovochemie ta-
ké prostory laboratoří, hasičárny i dis-
pečinku. 
Hlavním tématem jednání byla hlav-
ně podpora technického a chemické-
ho vzdělání v Ústeckém kraji, protože 
celorepublikově zájem o chemii cel-
kově upadá. A právě o zatraktivnění 
chemie se také snaží lovosická Střed-
ní odborná škola technická a zahrad-

nická, která je už šestým rokem pořa-
datelem odborné soutěže Mladý che-
mik Ústeckého kraje. Do soutěže se 
mohou hlásit žáci základních škol po-
sledních ročníků. Ústecký kraj tuto 
soutěž pravidelně podporuje. „Cílem 
soutěže je představit chemii nejen  jako 
perspektivní obor, ale ukázat chemii ja-
ko přívětivý i zábavný předmět. Soutěž 
Mladý chemik je určitou motivací pro 
zájemce, protože právě studenti che-
mie nemají problém se po škole uplat-

nit. Další možnou motivací je také vy-
bavení a modernizace chemických labo-
ratoří,“ řekla ředitelka lovosické školy 
Jaromíra Venclíčková.
Lovosická škola aktivně spolupracuje 
právě s Lovochemií, kde je realizován 
stipendijní program, který zahrnuje 
stipendium i placené praxe. Studenti 
tam mohou během roku i o prázdni-
nách chodit na brigády, následně pak 
v těchto podnicích přejít ze školy rov-
nou do zaměstnání.

Mezi těmi, kteří získali z rukou hejtma-
na Ústeckého kraje Oldřicha Bubeníčka 
a ředitele Krajského úřadu Milana Ze-
maníka listinu o státním občanství ČR, 
byli zástupci Rusů, Ukrajinců, Vietnam-
ců či Slováků.
„Chtěl bych vám všem poděkovat, že jste 
si pro svůj život vybrali právě Ústecký 
kraj a doufám, že tu budete spokojení,“ 
uvedl při slavnostním aktu hejtman 
Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček.

Žádosti o udělení státních občanství 
ČR podle § 11 zákona 186/2013 Sb. 
nabírají pracovnice odboru správ-
ních činností od žadatelů, kteří ma-
jí trvalý pobyt na území Ústeckého 
kraje a posílají je k vyřízení na Mi-
nisterstvo vnitra ČR. V roce 2017 ře-
ditel krajského úřadu Milan Zema-
ník udělil státní občanství čtyřem 
stovkám lidí, kteří následně složili 
svůj slib.

Chemie není nuda a má budoucnost 
Hejtman jednal v Lovosicích o podpoře chemického vzdělávání

Ústecký kraj je bohatý i v oblasti industriální turistiky

Ledvická elektrárna z ptačí perspektivy

Hejtman Bubeníček si prohlíží školní laboratoř

Státoobčanských slibů 
se zúčastnil i hejtman Ústeckého kraje
Dalších jedenáct lidí složilo v lednu na Krajském úřadě Ústec-
kého kraje státoobčanské sliby.

Hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček při slavnostním aktu

Během roku 2017 si výrobní zdroje energie a tepla Skupiny ČEZ, významného partnera Ústeckého 
kraje, na severu Čech prohlédlo 6 164 návštěvníků nejen tuzemských, ale také zahraničních. V sever-
ních Čechách se velkému zájmu těšila především informační centra ledvické a tušimické elektrárny.

Akce probíhá pod záštitou hejtmana Ústeckého kraje Oldřicha Bubeníčka.
Výtěžek z akce bude věnován dětským oddělením nemocnic Krajské zdravotní, a.s.

Účinkují: Inna Puhajková, Nikol Švantnerová, Lucie Kovandová, 
Veronika Chmelířová, Radka Rosická, Lucie Šlégr

Muži roku – Tomáš Martinka, Josef Kůrka, Matyáš Hložek a další
Speciální host: Trampolíny Praha Choreografi e: Lenka Vinická

15. března 2018, 20.00 hod.
Sportcentrum SLUNETA Ústí nad Labem

Lenka Kocmanová Taussigová 
ve spolupráci s Ústeckým krajem 
pořádají

Lenka Kocmanová TaussigováLenka Kocmanová Taussigová
ve spolupráci s Ústeckým krajemve spolupráci s Ústeckým krajem
pořádajípořádají

j

MÓDNÍ SHOW
13. ROČNÍK

15. března 2

Moderátoři večera:
Eva Perkausová
a Mirek Šimůnek

Hlavní 
partneři

Generální 
partneři

VSTUPNÉ 
199 Kč

PŘEDPRODEJ VSTUPENEK – Ústní nad Labem: Dům kultury, Informační středisko (Palác Zdar) 

a další prodejní místa sítě www.vstupenkyusti.cz, Teplice: OC Olympia Teplice – info stánek

 „Ten beru jako trénink,“ říká i přes 
to, že v něm na Olympiádě dětí 
a mládeže vyhrála stříbro. Anna mí-
ří vysoko. To až tak, že pravidelně 
trénuje s reprezentační snowboar-
distkou Evou Samkovou v Itálii na 
ledovci Stelvio. Kuráž Anně nechy-
bí, avšak ani občasné úlety a po-
věst neústupné rebelky. Den poté, 
co vznikl tento rozhovor, Anička 
zajela ve snowboardcrossu zlato.
Rozhovor vznikl v době, kdy Hala-
šová už získala stříbrnou medaili 
z paralelního slalomu na snowbo-
ardu. „Slalom se normálně jezdí na ji-
ném, tvrdším prkně než snowboard-
cross. Ale já ho jezdím na svém měk-
kém z crossu, což je asi nevýhoda, ale 
stejně jsem vždycky mezi prvními.“ 
Přesto, že slalom nebere moc váž-
ně, přiznává, že má z medaile ra-
dost. „Učím se tam jezdit po hraně.“  
Anna zní od začátku suverénně 
a jistě. Jde poznat, že si ze sebe umí 
udělat srandu. A ačkoliv to nevypa-
dá, i ona bývá před závody nervóz-
ní. „Hrozně. Musím vždycky s trené-
rem před startem tancovat, abych se 
uklidnila. Jinak bych přemýšlela, že 
něco můžu zkazit. Takhle myslím na 
pohyb těla, pak hned skočím na trať 
a jedu si pro vítězství,“ popisuje už 
běžnou rutinu. 
Mistryně republiky zná nervozi-
tu také z Německého poháru, kde 
je náročnější trať a větší konkuren-
ce než v Česku. Jezdí tam závod-
nice z Británie, Nizozemska nebo 
Francie. „Loni jsem se v něm umístila 
na celkovém čtvrtém místě. To je pro 
mě ohromný úspěch,“ říká rodačka 
z Chomutova. Kvůli rodnému měs-
tu si čtrnáctiletá rebelka dost vy-

slechne. „Když mě chtějí vykolejit, 
řeknou mi, že Chomutov je vesnice 
a já jsem vesničanka. Ale to přeci ne-
ní vůbec pravda!“ 
Kariéru snowboardcrossové závod-
nice začala už ve čtyřech letech. 
Přitom na lyžích stála jednou a vů-
bec ji to nebavilo. „Tehdy jsme mu-
seli prkno objednávat až z Ameri-
ky,“ vzpomíná Halašová. Od toho 
momentu uběhlo spoustu let, ny-
ní trénuje na italském ledovci Stel-
vio s Evou Samkovou, svým velkým 
vzorem. Doma si pak zvyká v tvrdé 
klučičí konkurenci. „Trénuji se star-
šími kluky, to mě baví. Mám ráda, 
když do toho mohu jít silou. Někte-
ré kluky už porážím i v páce. Vlast-
ně všechny holky v týmu jsou takové 
rebelky a kluci se často chovají jako 
holky. Ale držíme spolu všichni jako 
tým,“ říká Anna Halašová.

Rebelka na snowboardu
Snowboardcross je její hlavní disciplína, v té vidí Anna Halašo-
vá z Ústeckého kraje úspěšnou sportovní kariéru. A pak se jezdí 
zdokonalovat na paralelní slalom.
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SVS spravuje 
majetek

v hodnotě 

109 miliard 
Kč

Modernizace
5 úpraven vody

79 mil. Kč

Modernizace 
10 čistíren 

odpadních vod

54,3 mil. Kč

Rekonstrukce 
14 vodojemů 

60 mil. Kč

Společnost SVS investuje v roce 2018 do vodohospodářského majetku
1,318 miliardy korun. Dalších 322 milionů je vymezeno na havárie a opravy.

Rekonstrukce 
79 829 metrů 

vodovodů 
a 33 002 metrů 

kanalizace

 892 mil. Kč

Nahrazení 
5 nevyhovujících 
zdrojů pitné vody

17 mil. Kč

Odstranění 
20 výustí 

83 mil. Kč

3 956 km 
kanalizací

8 958 km
vodovodů59

úpraven
vody

189 
čističek 

odpadních 
vod

988
vodojemů

PŘEHLED INVESTIČNÍCH ZÁMĚRŮ V ROCE 2018

Okresy Počet staveb Celková investice Příklady nejvýznamnějších staveb

Česká Lípa 20 staveb 97,3 mil. Kč Cvikov, ul. Alšova, Jiráskova, Nerudova, Nábřežní – rekonstrukce vodovodu a kanalizace, Česká Lípa, vodojem Hůrka 1a – rekonstrukce

Jablonec nad Nisou 19 staveb 81,7 mil. Kč Jablonec n. N., Arbesova ul. – rekonstrukce vodovodu , Železný Brod, Trávníky, Malé nám. – rekonstrukce vodovodu a kanalizace

Liberec 20 staveb       79,0 mil. Kč Liberec, ul. Volgogradská – rekonstrukce vodovodu, Liberec, ul. Dr. M. Horákové, II. etapa – rekonstrukce kanalizace a vodovodu

Chomutov 25 staveb 120,3 mil. Kč Chomutov, ul. Palackého, Riegrova, Na Bělidle – rekonstrukce kanalizace a vodovodu, Chomutov, ul. Husova – rekonstrukce kanalizace a vodovodu

Děčín 21 staveb 113,7 mil. Kč Chřibská – odstranění výustí DC 92, 93, 94 a rekonstrukce vodovodu, Děčín, ul. Budapešťská, Fibichova a Jánská – rekonstrukce kanalizace a vodovodu

Louny 25 staveb 162,4 mil. Kč Vršovice – rekonstrukce vodovodu 

Litoměřice 25 staveb 116,0 mil. Kč Hoštka, ÚV Malešov – rekonstrukce, Žatec, ul. E. Krásnohorské a Sv. Čecha – rekonstrukce kanalizace a vodovodu

Most 23 staveb   161,7 mil. Kč Louka u Litvínova – odstranění výustí MO 27 a 28, Most, Chanov – Želenice – rekonstrukce přivaděče DN 600

Teplice 26 staveb    114,1 mil. Kč Hrob, Verneřice – rekonstrukce kanalizace a vodovodu

Ústí nad Labem 19 staveb   113,4 mil. Kč Ústí n. Labem, ul. Na Spálence – rekonstrukce přivaděče, Trmice, ul. Fügnerova, Lovecká, U Školy – rek. vodovodu a kanalizace

Napouštění rekonstruovaného bazénu 
bylo zahájeno ve druhé polovině led-
na s tím, že nyní bude následovat řada 
testů celého topného systému či vzdu-
chotechniky a hygienické testy. „Jde 
o jeden z řady důležitých projektů, který 
se současnému obsazení radnice podaři-
lo rozhýbat stejně jako například rekon-
strukci kulturního domu, kterou schváli-
lo prosincové zastupitelstvo. Zde budou 
práce zahájeny v průběhu letošního roku 
a občané se tak mohou těšit na moder-

ní multifunkční objekt,“ uvedl Pavel Eli-
as. Podle jeho slov město již delší do-
bu postrádalo kulturní zařízení, jež by 
uspokojilo potřeby roudnických obča-
nů, kteří na tento problém poukazova-
li stále častěji. 
Připomněl také snahu radnice o vý-
stavbu třetí části obchvatu Roudnice 
plánované přes 35 let, která by zásad-
ním způsobem zjednodušila doprav-
ní situaci ve městě. Stejně jako u ob-
dobných staveb i zde brzdilo projekt 

majetkové vypořádání v rámci církev-
ních restitucí i výkupy půdy od soukro-
mých osob. Realizaci této stavby je ta-
ké jednou z investičních priorit Ústec-
kého kraje.
„Historie města s třinácti tisícovkami 
obyvatel je velmi bohatá a já jsem pře-
svědčen, že se radnici daří přilákat do 
města i mladé lidi, kteří by tu zakládali 
rodiny a zapustili kořeny. Na pestrý roz-
voj města v posledních letech musíme být 
hrdí,“ míní Pavel Elias.

Pavel Elias: Roudnice se rozvíjí
Roudnice nad Labem | Zprovoznění krytého plaveckého bazénu či zásadní rekonstrukce Kulturní-
ho domu Říp. Dvě investice, které jsou pro město Roudnice nad Labem zásadní, těší místního patriota 
a roudnického radního Pavla Eliase. Ten oceňuje, že město se snaží vyjít svým obyvatelům vstříc tak, 
aby se jim tu lépe žilo.

„Škola se tímto směrem nepotřebuje roz-
šiřovat. Bohužel stav objektu se zhoršu-
je. Část střechy spadla při poslední vich-
řici. Majitel naštěstí pohotově zajistil 
opravu, na to však spoléhat do budouc-
na nelze,“ vysvětlil, proč by město mě-
lo roubenku odkoupit, místostarosta 
a ředitel školy Václav Červín.
Nejde přitom o novou myšlenku. 
Existuje totiž z 90. let projekt vyu-
žití objektu pro potřeby školy. Nyní 
ho stačí jen zaktualizovat, aby vy-
hovoval i náročnějším hygienickým 
požadavkům. „Sloužil by jako školní 
klub, školní družina a výtvarný ate-
liér,“ nastínil možnosti využití mís-
tostarosta Červín. Podle něj lze vyu-
žít některého z dotačních titulů vypi-
sovaných každoročně Ministerstvem 

školství, mládeže a tělovýchovy s cí-
lem zvýšit kapacity určené pro zá-
jmovou činnost dětí, případně dota-
ce z Ministerstva kultury určené na 
záchranu kulturních památek, mezi 
které roubenka nacházející se v srd-
ci pokratického sídliště patří. 
Objekt přežil na konci 80. let bourání 
staré zástavby, kterou nahradilo pa-
nelové sídliště. „Stavbu následně zís-
kala do svého majetku stavební fi rma, 
poté byla předmětem exekuce. Násled-
ně šla do dražby, v níž uspěl jediný teh-
dejší zájemce – pan Chládek z černo-
šické společnosti Morton Plus,“ připo-
míná vedoucí odboru správy majet-
ku města Václav Härting. Město se 
tehdy bohužel o dražbě nedozvědě-
lo. Zdroj: Město Litoměřice

Město koupí roubenku
Litoměřice | Město Litoměřice má zájem o koupi napůl hrázděné 
a napůl roubené kulturní památky nacházející se v těsném sou-
sedství Ladovy základní školy. Za 3 miliony korun, což je o 300 
tisíc korun méně než odhadní cena, jsou zastupitelé chátrající 
objekt ochotni zakoupit.

Místostarosta Červín před roubenkou, která je ve špatném technickém stavu 
 Foto: Anna Hrochová
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KOPECKÝ AUTO s.r.o., 
Přístavní 837/85
400 07 Ústí nad Labem
tel. 475 201 527

Kombinovaná spotřeba v l/100 km 6,0–5,9. Emise CO2 v g/km 139–136.
Tato nabídka operativního leasingu je kalkulována na vůz BMW X1 sDrive 18i s JOY paketem (musí obsahovat automatickou převodovku
a parkovací senzory, zbytek výbavy dle přání klienta, pořizovací cena vozu 800 700 Kč vč. DPH) za podmínek 0% akontace, 48 měsíců,
15 000 km/rok, obsahuje povinné ručení, havarijní pojištění, GAP, pojištění skel a balíček servisních služeb BMW Service Inclusive
obsahující servisní prohlídky po dobu 5 let nebo do najetí 100 000 km. Splátka s DPH činí 10 888 Kč. Nabídka je určená pro plátce DPH.
Kalkulace pro neplátce bude zpracována na požádání. Nabídka platí do odvolání. Služby BMW Financial Services v České republice jsou nabízeny
prostřednictvím UniCredit Leasing CZ, a.s., a UniCredit Fleet Management, s.r.o.

OBJEVUJTE.
WWW.KOPECKY.CZ

BMW X1 JIŽ OD 8 999 KČ BEZ DPH MĚSÍČNĚ.

 
Radost z jízdy

práce v regionu 
férové podmínky
jistota a stabilita

Budujeme nové dělnické 
party a přivítáme každého 
šikovného řemeslníka.

606 648 132

Ústí nad Labem | Díky výstavbě vysoko-
rychlostní tratě Praha – Drážďany bude 
cesta z Ústí nad Labem v roce 2035 do 
obou těchto měst trvat méně než půl 
hodiny. 

Konkrétní kroky směřující k tomuto cíli byly před-
staveny na workshopu, který se v rámci projektu 
Přeshraniční spolupráce pro rozvoj železniční do-
pravy Sasko – ČR konal v budově Správy železnič-
ní dopravní cesty v Praze. 
Projekt je realizován v rámci Programu na pod-
poru přeshraniční spolupráce mezi Českou re-
publikou a Svobodným státem Sasko 2014–2020 
spolufi nancovaného Evropskou unií. Jeho líd-
rem je Správa železniční dopravní cesty. Uni-
verzita J. E Purkyně v Ústí nad Labem je spo-
lu s Českou geologickou službou jedním z čes-
kých partnerů.
V rámci projektu jsou studována jak technická 
a dopravní řešení plánované trasy, tak i další as-

pekty výstavby. „Výstavba vysokorychlostního že-
lezničního koridoru je významnou investiční akcí 
státu, která má nezanedbatelné environmentální, 

ekonomické ale i sociální důsledky,“ řekla Kristýna 
Rybová, manažerka projektu za UJEP, v rámci své-
ho příspěvku na workshopu.

Rychlá spojení pomohou i Ústí n. L. Zázemí pro sportovce 
zaplatí město 
Litoměřice | Několik sportovních klubů 
a turistický oddíl mládeže se ještě letos 
dočkají v Litoměřicích nového zázemí. Za-
stupitelé rozhodli, že rekonstrukci jedno-
ho z bývalých vojenských objektů v kasár-
nách Dukelských hrdinů opraví z prostřed-
ků města. 
Učinili tak poté, co ani potřetí neuspělo měs-
to s žádostí o dotaci u Ministerstva školství, 
mládeže a tělovýchovy ČR z důvodu vyso-
kého množství podaných žádostí výrazně 
převyšujících alokované prostředky.
„Projekt, jehož realizace si vyžádá zhruba 
6,4 milionu korun, je již připravený. Co nejdříve 
začneme s opravami. Předpokládám, že nej-
později v září budou moci kluby nové záze-
mí využívat,“ informoval místostarosta Karel 
Krejza. Projekt refl ektuje požadavky spor-
tovních klubů, zohledňuje členské základ-
ny a plány rozvoje. Nové zázemí zde najde 
Karatedó Steklý, Potápěčský klub Kraken. 
SK Box Litoměřice, Beach Club Litoměřice 
a Turistický oddíl mládeže Litomíci. 
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Hradec Králové | Na brněnském 
veletrhu turistických možnos-
tí Regiontour zástupci Králové-
hradeckého kraje pokřtili dvě 
nové publikace a také předsta-
vili novinky pro rok 2018 v ob-
lasti turistického ruchu. 

„Expozice Východní Čechy se setkala s ve-
lice pozitivními ohlasy. Návštěvníci měli 
zájem především o novou mapu pivova-
rů a brožuru Architektura první republi-
ky, která mapuje nejvýznamnější stavby 
20. století na území našeho kraje. Velký 
zájem byl i o další mapy královéhradec-
kého kraje,“ hodnotí veletrh radní krá-
lovéhradeckého kraje Pavel Hečko, do 
jehož gesce spadá regionální rozvoj 
a cestovní ruch.
„Zažíváme neuvěřitelný boom regionál-
ních pivovarů, v loňském roce jich na 
území našeho kraje fungovalo 27. Jejich 
počet nám mohou závidět i v zahraniční.
Stejným způsobem roste také popula-
rita zážitkové turistiky po pivovarech 
a my v tomto ohledu vycházíme turis-
tům vstříc. Spolu s Pardubickým krajem 

jsme vydali a na veletrhu také pokřtili 
mapu regionálních pivovarů, aby si bu-
doucí návštěvníci mohli pohodlně pláno-
vat cestu,“ pokračuje radní Hečko.
V květnu tohoto roku by měla začít 
plánovaná rekonstrukce pevnosti Dob-

rošov na Náchodsku. Královéhradecký 
kraj ji získal zdarma od Armády České 
republiky a postupně do roku 2019 tu 
hodlá proinvestovat 90 milionů korun 
na opravu tří podzemních sálů, scho-
diště a výtahu. Mělo by tu vzniknout 

nové návštěvnické centrum, které tu-
ristům nabídne přednáškový sál, ob-
čerstvení i sociální zázemí. Dobrošov 
patří mezi vyhledávané turistické cíle 
a ročně tu projde více než 30 tisíc ná-
vštěvníků.  

S přispěním Královéhradeckého kra-
je byla u příležitosti letošního 100. vý-
ročí založení Československé republi-
ky spuštěna nová internetová strán-
ka, tematicky nazvaná Čapek. „Tento 
web je věnovaný životu a dílu Karla, Jose-
fa a Heleny Čapkových. Na adrese www.
karelcapek.cz naleznete průvodce místy 
v Královéhradeckém kraji spjatými se ži-
votem této známé sourozenecké trojice. 
S pomocí tohoto webu si budou moci na-
plánovat výlet nejen fanoušci těchto au-
torů, ale i rodiny s dětmi. Nabídka zážit-
ků je velice široká,“ vysvětluje radní Pa-
vel Hečko. 
Královéhradecký kraj podpořil i vznik 
osvětlené běžecké trasy v Orlickém Zá-
hoří, díky čemuž tak lyžaři mohou vy-
užívat 4,5 kilometrů dlouhou stopu až 
do 22. hodiny, a také dostavbu Labské 
cyklostezky v úseku Hradec Králové 
– Vysoká nad Labem. Tento úsek cyk-
lostezky staví Svazek obcí Hradubická 
labská. Tomu se podařilo získat staveb-
ní povolení a čeká na rozhodnutí o při-
dělení dotace, k čemuž by mělo dojít 
na jaře. Pak se začne stavět. 
 Zdroj: Královéhradecký kraj

Turisté mohou okusit nabídky 27 pivovarů

„Dostavba Masarykovy věže samostat-
nosti se stane symbolickým sepjetím 
první republiky s dnešní dobou a vě-
řím, že z ní bude významný turistický 
cíl i nad rámec našeho regionu. Podpo-
ra dostavby je součást projektů, které se 
váží s ‚osmičkovým‘ výročím, které si le-
tos připomínáme,“ řekl hejtman Králo-
véhradeckého kraje Jiří Štěpán.
Projekt s odhadovanými náklady ve 
výši 15 milionů korun má mít více-
zdrojové fi nancování, na němž by se 
vedle kraje a města Hořice měla po-
dílet i některá ministerstva. Vedle fi -
nanční podpory od kraje, které spo-
čívá v poskytnutí částky dvou milio-
nů korun ročně v letech 2018 až 2020, 
zastupitelé již na konci roku 2017 
schválili také převzetí záštity nad 
projektem.
„Záměr má velkou symboliku s ohledem 
na letošní výročí vzniku Československé 
republiky. Technické řešení dostavby pl-
ně respektuje původní návrh včetně po-
užitých materiálů a technologií. Již sa-
motný průběh prací a především jejich 
výsledek bude velkým lákadlem, které 
zatraktivní nejen samotné město Hoři-
ce, ale celý region,“ vysvětlil radní Pa-
vel Hečko odpovědný za oblast regio-
nálního rozvoje, grantů, dotací a ces-
tovního ruchu. 

Na dostavbě by se měla podílet Střed-
ní průmyslová škola sochařská a ka-
menická v Hořicích, jejímž zřizovate-
lem je Královéhradecký kraj.

Masarykova věž se budovala v letech 
1926 až 1937 a dosáhla výšky 25 metrů. 
Celková výška věže po dostavbě má být 
40 metrů.  Zdroj: Královéhradecký kraj

Masarykova věž v Hořicích
Hořice | Město Hořice připravuje v rámci připomínky 100. výročí vzniku samostatného českosloven-
ského státu projekt dostavby Masarykovy věže samostatnosti. Zastupitelstvo Královéhradeckého 
kraje na konci roku 2017 schválilo záměr převzetí záštity nad projektem. Rada nově předloží zastupi-
telstvu ke schválení návrh smlouvy s fi nanční podporou projektu v celkové výši 6 milionů Kč.

TIPY NA VÝLET

St: 8.00–11.00, 12.00–17.00          
Pá: 8.00–11.00,  12.00 –15.00      727 887 652

     jdn-louny@vozp.cz

Využít lze zvýhodněnou zpáteční jíz-
denku Českých drah VLAK+, kte-
rá zároveň poslouží jako vstupenka 
do olympijských parků. ČD se také 
staly partnerem neziskové organiza-
ce Černí koně, se kterou si budou mo-
ci návštěvníci akce vyzkoušet hand-
bike pro handicapované sportovce. 
Jde o zpáteční jízdenku z kterékoliv 
stanice či zastávky v ČR do cílové sta-
nice v Brně nebo Ostravě se slevou 
25 %, která zároveň platí jako vstu-
penka do olympijského parku. 

Na Olympijský festival 
vlaky Českých drah 
Brno/Ostrava | Více než třicet sportů si budou moci od 9. do 
25. února vyzkoušet fanoušci v Brně a Ostravě v rámci Olympij-
ského festivalu 2018. Na brněnské výstaviště a k ostravské Os-
travar Aréně, které jsou letos dějištěm oslav sportu, si můžou 
přijet zájemci zafandit a zasportovat vlakem. 

Olympijský festival nabízí zájem-
cům k vyzkoušení přes 30 spor-
tů. Jedním z nich je tzv. handbike 
pro handicapované sportovce. Ten-
to trenažer představí ve společném 
projektu České dráhy s neziskovou 
organizací Černí koně. Národní do-
pravce pak přispěje za každý ujetý 
kilometr na trenažeru 10 Kč na vý-
robu speciálního kola pro handica-
pované děti.
Oficiální stanoviště ČD na Olym-
pijském festivalu bude dráha na 
běžecké lyžování. Tu si budou 

moci návštěvníci vyzkoušet ať 
už na svých, nebo na půj-
čených lyžích. Na mís-
tě bude totiž k dispo-
zici také půjčovna ly-
ží. Všichni zúčastně-
ní pak mají možnost 

při soutěžích vy-
hrát Kilometric-

kou banku ČD 
nebo voucher 
na cestování 
vlakem. 


