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Finálový galavečer prestižní soutěže TOP MODEL OF THE YEAR 
2018, který hostil pětihvězdičkový Grand Hotel Bohemia Pra-
gue, ovládla Angelika Kostyshynová. Kromě modelingu, u kte-
rého by chtěla zůstat, studuje ergoterapii a snaží se být svá.

Finálový galavečer prestižní soutěže TOP 
2018, který hostil pětihvězdičkový Grand H
gue, ovládla Angelika Kostyshynová. Krom
rého by chtěla zůstat, studuje ergoterapii

Snažím se
být svá

 Po vítězství v soutěži TOP 
MODEL OF THE YEAR 2018 se 
vám určitě změnil či změní 
život. Jakým směrem? 

Život se změnil. Těsně po fi -
nále jsem odletěla na soutěž 

do Turecka, tak jsem ani neměla 
moc šanci tento úspěch vstřebat. 

Pevně věřím, že mi soutěž otevře 
spoustu dveří k novým příležitostem 

a zkušenostem. Získala jsem mno-
ho nových kontaktů a spoustu práce 
od zakladatelů soutěže Žanety a Jirky. 
Třeba za několik dní odjíždíme na fo-
cení plavek do Španělska!

 Je modeling práce, které byste se 
chtěla věnovat třeba v dalších letech 
nebo vidíte svoji budoucnost v jiném 
oboru?
Jelikož mě modeling opravdu baví, 
tak bych v něm ráda zůstala, co nej-
déle to půjde. Hodně mě baví cho-
dit módní přehlídky a fotit pro růz-
né známé značky a návrháře. Ve 
starším věku bych se možná vráti-
la k oboru, který studuji, tedy ergo-
terapii.

 Sledujete módní trendy, případně 
řídíte se jimi? 
Snažím se sledovat všechno, co se 
dá. Vždycky se snažím jít s trendy, 
ale pokud se mi něco opravdu nelíbí, 
tak se tohoto pravidla nedržím. Sna-
žím se být svá. Myslím, že tohle ja-
ro se hodně nosí proužky, ať už na 
kalhotách nebo na tričku. Vypadá to 
skvěle. 

 Jak se udržujete ve formě? 
Sportem, kvalitní stravou, kterou si ur-
čitě neodpírám a především aktivním 
životem.

 Očekáváte díky svému úspěchu třeba 
i příliv zakázek od módních návrhářů?
Určitě bych byla ráda, kdyby se mi ně-
kdo z návrhářů ozval. Bylo by mi vel-
kou ctí, ale myslím si, že záleží hlavně 
na tom, čím jsem je já osobně zaujala. 
S některými návrháři už i spolupracuji. 
Jednou z nich je šikovná Jiřinka Matou-
šová s jejím spodním prádlem Werso.

 Čím si myslíte, že můžete oslovit od-
bornou veřejnost v modelingu. V čem 
je vaše síla, kde si nejvíce věříte? 
Myslím si, že mojí největší předností 
bude předvádění spodního prádla a pla-
vek. Řekla bych, že je to hlavně i o tom, 
jak ta modelka na mole působí. Za mě 
je určitě největší síla v úsměvu. Snažím 
se být co nejvíce usměvavá a nabitá po-
zitivní energií, kterou chci rozesílat dál. 
Líbí se mi to mnohem více, než někte-
ré mrtvolné přehlídky známých světo-
vých návrhářů.

 Kdo vás ve vaší dosavadní kariéře 
nejvíce ovlivnil či inspiroval? 
Sleduju velké množství modelek a nej-
větší mou inspirací jsou pro mě modelky 
z Victorias Secret. Například Adriana Li-
ma. Na to, kolik jí je let, tak se stále udržu-
je ve formě, je krásná a stále velmi žáda-
ná modelka. Mým největším snem je být 
součástí Victorias Secret Fashion show, ať 
už z pohledu modelky nebo i diváka. :). 
 Foto: Daneil Šeiner, text: top

P R A H A T E P L I C E K A R L O V Y  V A R Ywww.czechfashionweek.eu

Více na str. 7



in
ze

rc
e

02

Sledujte programovou nabídku na stránkách www.operabalet.cz
Masarykova 1 (nová budova vedle divadla), tel.: 475 211 713, 

úterý–pátek 11.30–17.00 hod.,  (pondělí zavřeno). 
Změna programu i obsazení vyhrazena.

Nemocnice tak stojí na prahu druhé 
ze tří plánovaných fází celého řízení, 
z něhož by měl vzejít nový provozo-
vatel nemocnice. 
„Přihlášky k účasti do koncesního ří-
zení podaly Krajská zdravotní a.s., Li-
toměřická zdravotní, s.r.o., PRIVAMED 
a.s. a Česká zdravotnická a.s.,“ připo-
mněl Radek Lončák, předseda před-
stavenstva a následně dodal, že sub-
jekt Česká zdravotnická a.s. nesplnil 
požadované kvalifi kační podmínky 
koncesního řízení a byl  na základě 
návrhu administrátora koncesního 
řízení rozhodnutím zadavatele z je-
ho dalšího průběhu vyřazen.
Druhá fáze koncesního řízení bude 
spočívat v dialogu s kvalifi kovaný-

mi účastníky. Jednání se spolu s ad-
ministrátorem řízení bude účastnit 
i pracovní skupina sestavená z ma-
nažerů zastupujících v litoměřické 
nemocnici jednotlivé oblasti služeb 
a provozu. Tento tým pro jednotli-
vá jednání s kvalifi kovanými účastní-
ky již připravuje potřebné podklady 
a materiály.
„Subjektům, které se kvalifi kovaly do 
druhé fáze, bylo již rozesláno oznáme-
ní o jejím zahájení, a to spolu s před-
pokládaným harmonogramem dalších 
jednání,“ popsal aktuální stav Radek 
Lončák a zároveň konkretizoval, že 
první jednání spojené s prohlídkou 
nemocnice se konalo 1. června.  (nk)

 Foto: MMR/Michal Novotný

Koncesní řízení v litoměřické 
nemocnici vstupuje do druhé fáze

Litoměřice | Vyhodnocením kvalifi kace zájemců o provozování 
litoměřické nemocnice byla ukončena první fáze koncesního ří-
zení. „Poskytování zdravotních služeb ve zdravotnickém zaříze-
ní Nemocnice Litoměřice a zajištění s tím spojených činností“. 

Do šlapání se pochopitelně zapojili jak 
příznivci obou organizací, tak i ti, jimž 
bylo vlastně jedno pro koho „jedou“, 
hlavně když pomohou dobré věci.

Zatímco vloni usedl na rotoped primátor 
Jaroslav Kubera, letos se minutové pomo-
ci organizaci Senior Teplice zhostil jeho 1. 
náměstek Hynek Hanza. „Jsme rádi, že tra-

diční Oranžové kolo Nadace ČEZ je opět na 
zahájení lázeňské sezony. Díky tomu získa-
jí hned dvě významné neziskové organizace 
ve městě pěkné fi nanční prostředky na svou 
činnost. Samozřejmě velké díky patří všem 
návštěvníkům, kteří ve fi nále napomohli 
k tak úctyhodné vyšlapané částce,“ kvito-
val Hynek Hanza. Také ředitel Jiří Šinágl 
vyslal letos do duelu osobností svého zá-
stupce Martina Hájka, vedoucího odboru 

péče o zařízení Elektrárny Ledvice. „Rád 
jsem přispěl za Skupinu ČEZ pohybem dobré 
věci. Naše nadační oranžová kola se ovšem 
po celý den nezastavila hlavně díky pomoci 
druhých. Jsem rád, že obyvatelům tak krás-
ného lázeňského města a všem ostatním ná-
vštěvníkům zahájení lázeňské sezony není 
osud lidí, o které obě organizace nějakým 
způsobem pečují, lhostejný,“ konstatoval 
Martin Hájek. (od dop).

Návštěvníci vyšlapali 
101 030 korun pro neziskovky

Teplice | Návštěvníci slavnostního zahájení lázeňské sezony v Tep-
licích šlápli o posledním květnovém víkendu opět po roce do pe-
dálů Oranžových kol Nadace ČEZ, a to pro neziskové organizace 
WHITE LIGHT I., z. ú., a Senior Teplice, z. s. Hned na čtyřech speci-
álně upravených rotopedech „vyjeli“ celkem 101 030 korun.

Ústí nad Labem | Často jsou 
osoby s postižením zraku vnímá-
ny jako lidé na okraji společnos-
ti, kteří bez pomoci v běžném ži-
votě neobstojí. Z tohoto důvodu 
obecně prospěšná organizace 
Tyfl oCentrum Ústí nad Labem 
spustila na začátku roku 2018 
projekt Osobní medailonky. 

Každý měsíc na 
webu a faceboo-
ku zveřejňuje pří-
běh jednoho ze 
s l a b o z r a k ý c h 
a nevidomých kli-
entů a snaží se 
ukázat jejich svět 

jako svět zajímavých a statečných lidí, 
jejichž osudy a životní příběhy mohou 
být pro druhé příkladem a inspirací. 
Přečtěte si na webu http://www.tyfl ocen-
trumusti.cz/index.php?strana=8#38 

příběh slabozraké masérky Kamily Pav-
líkové, který měl doposud mezi medai-
lonky největší úspěch. 
„Kamila totiž funguje v běžném životě na-
prosto suverénně a žádný handicap si nepři-
pouští. Je to velmi milá a energická osoba, 

kterou mají rádi nejen kolegové, ale i klienti, 
jež se za ní pravidelně do masérny vracejí,“ 
říká Petra Honzátková z Tyfl oCentra Ústí 
nad Labem, o.p.s. 
Více na www.tyfl ocentrumusti.cz 
a www.masazeusti.cz.eu.

I člověk s handicapem může být inspirací

Krušnohorská 
pivní stezka 
odstartovala 
na Chmelfestu
Žatec | V rámci tradiční žatecké 
slavnosti Chmelfest 2018 předsta-
vila Destinační agentura Dolní Po-
ohří turistům nový zážitkový pro-
gram Krušnohorská pivní stez-
ka. Až do konce roku mohou ná-
vštěvníci objevovat zastávky na 
gurmánské stezce v Sasku a Česku 
a získat speciální půlllitr.
„Naším cílem je podpořit lokální 
značky, které vycházejí z bohaté tra-
dice vaření piva na obou stranách 
hranice, a také gurmánskou turisti-
ku. Velmi nás těší, že všechny zapoje-
né pivovary používají ve výrobě ža-
tecký chmel, který proslavil region 
Dolního Poohří,“ vysvětluje ředitel-
ka Destinační agentury Dolní Po-
ohří Libuše Novotná Pokorná. 
Pivovarů najdou návštěvníci na tra-
se celkem sedmnáct. Návštěvníci mo-
hou vidět třeba pivní muzeum či si na 
vlastní kůži vyzkoušet vaření piva. 
V Žatci se také poprvé představil 
turistický průvodce stezkou s ma-
pou zapojených pivovarů a prezen-
tací každého z nich. Jeho součástí 
je Turistická pivní karta, na níž mo-
hou návštěvníci sbírat razítka při 
návštěvě těchto pivovarů. 
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V prostorách konferenčního sá-
lu Clarion Congress Hotelu v Ús-
tí nad Labem uspořádala ve 
středu 23. května 2018 Krajská 
zdravotní, a. s. – Masarykova ne-
mocnice v Ústí nad Labem, o. z., 
již osmý ročník Výroční vědec-
ké konference spojený s předá-
ním ocenění za nejlepší výsled-
ky v oblasti vědy a výzkumu za 
rok 2017 nejúspěšnějším jednot-
livcům a kolektivům z řad lékařů 
a zdravotních sester. 

Záštitu nad letošní vědeckou konferencí 
převzali Oldřich Bubeníček, hejtman Ús-
teckého kraje a Ing. Jiří Novák, předseda 
představenstva Krajské zdravotní, a. s.
„Jsem velmi rád, že jsem se mohl osobně 
zúčastnit akce a mohl se seznámit s tak vý-
znamnými osobnostmi. Jejich práce si ne-
smírně vážím. Jde mnohdy o velmi mla-
dé odborníky, kteří již ve svém věku mají 
úžasné úspěchy,“ řekl hejtman Ústeckého 
kraje Oldřich Bubeníček.
„Velmi oceňuji fakt, že roste počet lékařů, 
kteří svou vědeckou, výzkumnou a publi-
kační činností zvyšují prestiž ústecké Ma-
sarykovy nemocnice, největší nemocnice 
Krajské zdravotní. A to nejen v rámci Čes-
ké republiky, ale v mnoha případech i za je-
jími hranicemi. Jako velké pozitivum vidím 
zároveň i dlouhodobé zapojení sester a zá-
stupců dalších odborností do této činnos-
ti,“ uvedl při hodnocení letošní výroční 
vědecké konference předseda předsta-
venstva Krajské zdravotní, a. s., Ing. Ji-
ří Novák. 
„Rozsah a úroveň vědecké a publikační čin-
nosti v ústecké Masarykově nemocnici je 

úctyhodný. Inspirující je zjištění, že zkuše-
ní lékaři dokáží v této oblasti systematicky 
pomáhat mladším. Výroční vědecká konfe-
rence je pak velmi vhodným způsobem, jak 
za výbornou reprezentaci naší společnosti 
poděkovat,“ dodal Ing. Petr Fiala, gene-
rální ředitel Krajské zdravotní, a. s.
„Chtěl bych poděkovat všem, kdo se na vě-
decké, výzkumné a publikační činnosti nej-
větší nemocnice Krajské zdravotní podílejí. 
I v období personálního oslabení nemocni-
ce jsme v této oblasti dosáhli velkých úspě-
chů. Je to i díky podpoře vedení Krajské 
zdravotní, představenstva společnosti a Ús-
teckého kraje. Ta impozantní podpora – mi-
mo fakultní nemocnice nevídaná – dosáh-
la v interních grantech 15 milionů korun 
a je opravdu vidět. Přitom výsledky jsou po-
suzovány v rámci celostátního měřítka ve-
lice přísně. Poděkování patří i všem, kteří 
se účastní klinických studií, kde jsou krité-
ria rok od roku náročnější,“ řekl MUDr. Jo-
sef Liehne, ředitel zdravotní péče ústec-
ké Masarykovy nemocnice, který výroční 
vědeckou konferencí tradičně provázel. 
Hodnocení vědecké, výzkumné a pu-
blikační činnosti v ústecké Masaryko-
vě nemocnici provedl prof. MUDr. Mar-
tin Sameš, CSc., předseda Vědecké rady 

Krajské zdravotní, a. s. Celkem bylo vy-
hlášeno 21 cen spojených s fi nanční od-
měnou, a to v pěti kategoriích, vybrané 
příspěvky byly předneseny.
První oceněnou byla kategorie „Vě-
decké a odborné aktivity oddělení“. 
Na první pozici se umístila neurochi-
rurgická klinika, dále klinika anestezio-
logie, perioperační a intenzivní medicí-
ny a oddělení hrudní chirurgie. Ceny ví-

tězům předali Ing. Jiří Novák, předseda 
představenstva Krajské zdravotní, a. s., 
a prof. MUDr. Martin Sameš, CSc., který 
se podílel na předávání cen ve všech ná-
sledujících kategoriích.
V kategorii „Republiková prvenství“ di-
plomy získali: MUDr. Jan Schraml, Ph.D., 
přednosta kliniky urologie a robotické 
chirurgie, MUDr. Lubomír Kopp, Ph.D., 
MUDr. Petra Meluzinová, oba z kliniky 
úrazové chirurgie, společně MUDr. Zuza-
na Krousová, MUDr. Marcel Vančo, Ph.D., 
a MUDr. Ivo Blšťák z gynekologicko-po-
rodnické kliniky a MUDr. David Škvá-
ra z radiologické kliniky. Cenu oceně-
ným lékařům předal Oldřich Bubeníček, 
hejtman Ústeckého kraje a prof. MU-
Dr. Martin Sameš, CSc.
Další oceněnou kategorií byla „Příkladná 
reprezentace Masarykovy nemocnice v Ús-
tí nad Labem“. Cenu z rukou Ing. Petra Fi-
aly, generálního ředitele Krajské zdravot-
ní, a. s., získali: prof. MUDr. Martin Sameš, 
CSc., přednosta neurochirurgické kliniky, 
MUDr. Aleš Chodacki, primář oddělení 
nukleární medicíny, MUDr. Aleš Hejčl, 
Ph.D., z neurochirurgické kliniky a Bc. 
Simona Šandová z kliniky úrazové chi-
rurgie.

Ve čtvrté vyhlášené kategorii „Publikace, 
články, mezinárodní přednášková čin-
nost“ si ocenění odnesli: MUDr. Ing. Mar-
tin Pánek z novorozeneckého odděle-
ní, Mgr. Vlasta Čejnová z oddělení lékař-
ské genetiky a doc. MUDr. Tomáš Binder, 
CSc., přednosta gynekologicko-porod-
nické kliniky. Cenu předali MUDr. Josef 
Liehne, ředitel zdravotní péče Masaryko-
vy nemocnice, o. z., a prof. MUDr. Martin 
Sameš, CSc.
Poslední kategorie, ve které se udíle-
ly ceny při příležitosti Vědecké kon-
ference Masarykovy nemocnice v Ús-
tí nad Labem, nesla název „Sesterské 
prezentace“. Ocenění získaly: Jana Šu-
brtová z oddělení dětské chirurgie, Bc. 
Petra Abrahamová z oddělení centrál-
ních operačních sálů, společně Mar-
kéta Limrová a Andrea Poláková, také 
z oddělení centrálních operačních sá-
lů, Jaroslava Rokošová a Renata Kuno-
vá, opět z oddělení centrálních operač-
ních sálů, Mgr. Alena Kohlová a Lenka 
Mikšová z kliniky anesteziologie, pe-
rioperační a intenzivní medicíny. Ce-
nu předali prof. MUDr. Martin Sameš, 
CSc., a Mgr. Markéta Svobodová, hlav-
ní sestra Masarykovy nemocnice v Ús-
tí nad Labem, o. z.
Letos poprvé udělil ředitel zdravot-
ní péče Masarykovy nemocnice, o. z., 
MUDr. Josef Lieh-
ne zvláštní cenu, 
a to MUDr. Pet-
ře Kozmové, pri-
mářce oddělení
následné péče 
v Ryjicích.

Ing. Jiří Novák, předseda představenstva Krajské zdravotní, a. s., 
(vlevo)  a prof. MUDr. Martin Sameš, CSc., předseda Vědecké rady 
Krajské zdravotní, a. s.

Výroční vědeckou konferencí tradič-
ně provázel MUDr. Josef Liehne, ře-
ditel zdravotní péče Masarykovy ne-
mocnice, o. z.

Jedno z ocenění převzal z rukou generálního ředitele Krajské 
zdravotní, a. s., Ing. Petra Fialy (vpravo) MUDr. Aleš Hejčl, Ph.D., 
z neurochirurgické kliniky

Zdravotníci z ústecké Masarykovy nemocnice převzali
ocenění za výsledky v oblasti vědy a výzkumu

Zdeněk Frelich, country manažer 
skupiny AGC v České republice. „Tě-
ší mě, že se nám v péči o zaměstnance 
daří dlouhodobě držet laťku velmi vy-
soko a to i v době, kdy se firmy o za-
městnance přetahují. AGC je u nás 
dlouhodobě značkou nejen pro kvalit-
ní sklo a výrobky z něj, ale také znač-
kou kvalitního zaměstnavatele. Udělá-
me vše pro to, aby se nám to i nadá-
le dařilo.“
Pořadí v anketě se určuje na zákla-
dě speciální metodiky Saratoga spo-
lečnosti PricewaterhouseCoopers. Jde 
o velmi komplexní hodnocení fi rem 
podle světových standardů. Výsledky 
vyhlásil v úterý v Liberci Klub Zaměst-
navatelů.

Libor Sehnal, manažer lidských zdrojů 
AGC Flat Glass Czech: „Zůstat na špič-
ce v péči o zaměstnance je skutečně stá-
le těžší, přesto se nám to daří. Být počtr-
nácté nejlepším zaměstnavatelem v kraji 
je ale také závazek.“
Tomáš Brokeš, personální ředitel AGC 
Automotive Czech: „V posledních něko-
lika málo letech jsme v Chudeřicích pro-
šli překotným růstem, kdy jsme se dostali 
až na 2500 zaměstnanců. Tomu jsme mu-
seli přizpůsobit také péči o zaměstnance. 
Dnes například provozujeme HELP linku, 
v létě grilujeme a v zimě zase dáváme li-
dem vánoční kapry. Zavádíme stále nové 
nástroje tak, abychom péči o zaměstnan-
ce ještě zlepšili. Lidé jsou totiž pro skupi-
nu AGC klíčem pro další úspěch.“
V 15 ročnících soutěže Sodexo Zaměstna-
vatel roku Ústeckého kraje obsadila spo-
lečnosti AGC Flat Glass Czech 14x první 
a jednou druhé místo. V celostátní soutě-
ži to pak v historii soutěže bylo čtyřikrát 
první místo a v anketě Sodexo Zaměstna-
vatel desetiletí druhé místo. Jak AGC Flat 
Glass Czech, tak sesterská AGC Automo-
tive Czech byly také v minulosti oceně-
ny jako nejžádanější zaměstnavatelé me-
zi studenty vysokých škol (The Most Desi-
red Company) v Ústeckém kraji.

Skupina AGC je nejlepším zaměstnavatelem v Ústeckém kraji
Teplice | Skupina AGC je nej-
lepším zaměstnavatelem v Ús-
teckém kraji. Teplický výrob-
ce plochého skla, společnost 
AGC Flat Glass Czech, již po-
čtrnácté ovládla regionální 
kolo ankety Zaměstnavatel ro-
ku. Její sesterská AGC Auto-
motive Czech z Chudeřic, kte-
rá vyrábí automobilová skla, 
skončila na třetí pozici. 

Libor Sehnal, manažer lidských zdrojů AGC Flat Glass Czech

Záštitu nad akcí vedle Ing. Jiřího Nováka, předsedy představenstva 
Krajské zdravotní, a. s., měl i Oldřich Bubeníček, hejtman Ústeckého 
kraje (na snímku vpravo)

Společné foto oceněných zdravotnických pracovníků ústecké Masarykovy nemocnice
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Ateliér re:architekti vytvořil návrh 
územní studie venkovních prostor me-
zi domy ve vytýčeném území Bynova. 
Tu představili vedení města a vysvětli-
li historickou návaznost na nové řeše-
ní. Ateliér vycházel z průzkumu, kte-
rý v této části města probíhal. Analý-
za ukázala, co nejvíce obyvatelé Byno-
va chtějí změnit, co vidí jako největší 
problém a co se jim nejvíce líbí. 
„Výstupy architektů jsou velmi zají-
mavé. Přináší nám spoustu materiálu, 
s kterým je možné pracovat. Odpovědi 
na jednotlivé otázky ukazují, že lidé sa-
mozřejmě potřebují zvýšit počet parko-
vacích míst a zlepšit kvalitu chodníků. 
Ukazují však také, že by lidé chtěli ví-
ce venkovních prostor vhodných k se-
tkávání se. Jako bolavé místo této lo-
kality pak vesměs všichni jednoznač-
ně vidí objekt a okolí Dukly,“ řekla Ma-
rie Blažková, primátorka města. Pro 
kvalitní zpracování studie bylo nut-

né znát také názory občanů na do-
pravu. Jednou z otázek bylo také jak 
často a jakým způsobem se lidé po-
hybují za prací a kam. Z této infor-
mace pak vychází potřeby na případ-
né úpravy stanic městské autobuso-
vé dopravy. Komplexní propočty uká-
zaly například kapacitu autobusů 
potřebnou k přepravě. 
Průzkum potvrdil také potenci-
ál změny Kozí dráhy a její přeměny 
na cyklostezku. Architekti v koncep-
tu návrhu zatím našli způsob, jak na-
výšit parkovací místa o zhruba 200. 
„Architekti se zabývali i řekněme resus-
citací prostoru Dukly. Je vidět, že se na 
sídlišti pohybovali a pozorovali každo-
denní život. Hledali bezpečnější pohyb 
při přecházení Teplické ulice. Sledovali 
vytvořené průchody propojující jednot-
livé chodníky. Pracují s myšlenkou do-
vést městskou dopravu do horní části 
sídliště,“ vysvětlila Marie Blažková. 

Dokončení prací je plánováno na ko-
nec června. „Momentálně je vyhlou-
bena stavební jáma a připravujeme 
bednění pro základovou železobeto-
novou konstrukci,“ popsal průběh 
prací investiční technik městského 
úřadu Ladislav Pošík. Zároveň vysvět-
lil, jakým způsobem probíhá výstavba 
výškových pater. Horní polovina věže 
bude montována zvlášť a jeřáb ji ná-
sledně usadí na dolní polovinu sesta-
venou přímo na místě. Následně pak 
přijdou na řadu sklenářské práce, in-
stalace rozvodů elektro, programová-
ní či položení asi 600 metrů nových 

chodníků. Součástí pozemních úprav 
bude i celková úprava okolí.
Jedenáct metrů vysoká prosklená par-
kovací věž se samoobslužným systé-
mem bude stát vedle zelené budovy 
Českých drah na pozemku, který je ma-
jetkem města. „Nachází se v blízkosti 
centra, navíc na místě, kde se potkává 
autobusová i železniční doprava,“ pou-
kázal již v průběhu plánování na výho-
dy umístění místostarosta města Karel 
Krejza. Vzhledem k tomu, že sousední 
budovu Českých drah nesmí cyklověž 
převýšit, bude částečně zapuštěna do 
země.  Den uschování jednoho kola vy-

jde na 5 korun a ke kolu se vejde i drob-
ná batožina. Celkem prosklená věž po-
jme až 118 kol. Provoz zajistí Technic-
ké služby města Litoměřice. Zapojí se 
i městská policie, neboť prostor budou 
monitorovat dvě kamery napojené na 
kamerový systém a strážníci navíc vě-
ži zajistí 24 hodinový provoz. 
Město na výstavbu věže získalo dota-
ci převyšující 12 milionů korun z In-
tegrovaného regionálního operačního 
programu. Celkové náklady činí 13,5 
milionu korun. Z vlastních prostředků 
tak radnice hradí přibližně 1,4 milio-
nu korun. Litoměřice se výstavbou vě-
že zařadí mezi řadu dalších měst, kte-
rá stejné zázemí cyklistům již nabíze-
jí. Mezi ně patří například Pardubice, 
Třinec, Lysá nad Labem nebo Hradec 
Králové.

Ústecko patří mezi regiony, které dis-
ponují výbornými podmínkami pro 
cyklistiku. Na své si přijdou milovníci 
pohodlných a rovných tras, jimž domi-
nuje Labská stezka, ale i vyznavači ná-
ročnější cyklistiky, kteří zdolávají Čes-
ké středohoří nebo Krušné hory.
Oddělení cestovního ruchu ústeckého 
magistrátu přišlo v letošním roce se 
snahou doplnit stávající cykloslužby 
o půjčování kol.
„V Cyklocentru města Ústí nad Labem, 
které je v prostoru „Zanádraží“, při-
bylo deset městských kol, která budou 
k dispozici veřejnosti,“ uvedla Hanka 
Slawischová, vedoucí oddělení ces-
tovního ruchu. V současnosti se ješ-
tě řeší poslední technické záležitos-
ti vlastního systému půjčování, ale 
již brzy bude možné tato kola využít. 
Půjčovné by mělo být v nižší sazbě 

než např. u Českých drah, které rov-
něž tuto službu nabízejí.
Cyklocentrum je veřejnosti otevřené 
denně od 8 do 20 hodin včetně víken-
dů. Návštěvníci zde mohou využít jak 
základní informační služby zaměřené 
na cykloturistiku, tak i drobný servis, 
uskladnění nebo umytí kola či sprchu.
Mimo to byl o posledním dubnovém ví-
kendu zahájen provoz cyklobusu zdar-
ma, který v rámci Zdravého města Ústí 
nad Labem vozí cyklisty z Labské stezky 
na Severní Terasu. Cyklobus zdarma jez-
dí každý víkend a svátek vždy v 16:30 
a 18:00 hodin až do konce září.
Na podporu cyklodopravy jak v rám-
ci zdravého pohybu, tak i jako odleh-
čení městskému ovzduší, se Ústí zapoji-
lo jako každý rok do kampaně Do práce 
na kole. Celý květen se budou účastní-
ci dopravovat do práce i školy na kole, 

bruslích, koloběžce, pěšky či poklusem.
„Letošní ročník je obecně úspěšnější než v mi-
nulých letech, přihlásilo se totiž mnohem ví-
ce soutěžících,“ dodala Tereza Limburská, 
městská koordinátorka z oddělení cestov-
ního ruchu ústeckého magistrátu.
Oblíbenou tradicí se stává Zahájení 
cyklistické sezóny v Ústí nad Labem. 
Doprovodné akce proběhly v cyklo-
centru města a Cyklokempu Loděnice 
v Brné a díky slunečnému počasí a bo-
hatému programu se akce těšily velké 
návštěvnosti. Cyklistika se na Ústecku 
stává stále více a více oblíbeným způ-
sobem aktivního trávení volného času. 
Mnozí již vyhledávají i méně známé 
trasy a objevují další lokality, napří-
klad v srdci Českého středohoří nebo 
kolem jezera Milada. Tipy na cyklový-
lety lze čerpat na cykloportále města 
Ústí nad Labem.

Ústí nad Labem šlape do pedálů
Ústí nad Labem | Město se připravilo na cyklistickou sezónu s řadou osvědčených aktivit, které se každo-
ročně těší velké oblibě. Letos přibude i nová služba: půjčování kol v Cyklocentru města Ústí nad Labem.

Bynovské sídliště čeká revitalizace
Děčín | Bynovské sídliště je třetím sídlištěm, které chce město 
Děčín zrevitalizovat. Poprvé však pro přípravu revitalizace vyu-
žilo územní studii, která se zabývá zmapováním momentální si-
tuace a návrhem řešení vycházející z pečlivého průzkumu mezi 
obyvateli Bynova. 

Stavba prosklené cyklověže v Litoměřicích začala 
Litoměřice | Již od července bude v Litoměřicích sloužit potřebám 
cyklistů parkovací věž pro kola. Cyklověž, jejíž stavba byla zaháje-
na před několika dny, vyroste v těsné blízkosti vlakového a auto-
busového nádraží. 

Výsledky pravidelného sledování 
rysů v celém rozsahu výskytu po-
pulace umožní spolehlivě vyhod-
notit její stav a přijmout potřebné 
kroky pro její ochranu. Kromě toho 
budou díky komplexnímu monito-
ringu k dispozici informace o život-
ních osudech jednotlivých zvířat. 
Rysí rok trvá od 1. května do 30. 
dubna následujícího roku. Na za-
čátku rysího roku bude možné sle-
dovat samice s mláďaty, která se ke 
konci tohoto období osamostatňu-
jí. V dubnu následujícího roku pak 
bude možné spolehlivě vyhodno-
tit přírůstek populace i celkový po-

čet jedinců. Rysi jsou individuálně 
rozeznatelní díky zbarvení, a díky 
pravidelnému monitoringu pomocí 
fotopastí se dá i analyzovat, kam se 
daní jednotlivci stěhují, s kým mají 
potomky nebo zda již případně ne-
uhynuli. 
„Možnost rozpoznat jednotlivé ry-
sy na fotografiích nám dává příleži-
tost proniknout do tajů jejich živo-
ta lépe než je tomu třeba u vlka ne-
bo medvěda. Na druhou stranu to 
znamená mnohem náročnější prá-

ci s daty, protože rysové nejsou zrov-
na ochotné modelky, a když už, tak 
před skrytými kamerami nepózu-
jí zrovna ve standardizovaných po-
stojích,“ říká Simona Poláková 
z Ministerstva životního prostře-
dí, hlavní manažerka projektu. 
Šumavská populace rysů obývá úze-
mí od Slavkovského lesa přes Brdy 
po Novohradské hory v Česku, Hor-
ní Rakousko po Linz a Bavorsko po 
Regensburg a Würzburg. Těžištěm 
jejich výskytu jsou národní parky 
Šumava a Bavorský les. Odhaduje 
se, že zde žije 60 až 80 samostat-
ných zvířat.  Zdroj: MŽP

Šumavskou populaci rysů sledují 3 státy 
Šumava | Počátkem května odstartoval rysí rok. Během něj je možné smysluplně vyhodnocovat vý-
skyt rysů jako celku. Největší českou populaci rysů hostí Šumava a její okolí. Většina těchto rysů mi-
gruje mezi Českou republikou, Bavorskem i Rakouskem. Tyto tři státy se proto spojily a podepsaly 
dohodu o dlouhodobé spolupráci na monitoringu těchto šelem, který je součástí projektu 3Lynx. 

ZAJÍMAVOST
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Hlavní nádraží Ústí nad Labem
22. 5. – 3. 6. 
 
Masarykova nemocnice 
Ústí nad Labem
5. 6. – 17. 6. 
 
Oblastní
muzeum Most
19. 6.  – 30. 6. 

ÚSTECKÉHO KRAJEÚSTECKÉHO KRAJE
sobota 16. ervna 2018   |  od 10.00 do 17.00 hodin

St elecký ostrov v Litom icích
sobota 16. ervna 2018   |  od 10.00 do 17.00 hodin

St elecký ostrov v Litom icích

VSTUPNÉ
ZDARMAVSTUPNÉ
ZDARMA

X. DEN 
ZÁCHRANÁ

X. DEN 
ZÁCHRANÁ

ÚSTECKÝ KRAJ A M STO LITOM ICE 
vás zvou na 

ÚSTECKÝ KRAJ A M STO LITOM ICE 
vás zvou na 

 jubilejní 10. ro ník oblíbené akce – poprvé v Litom icích 
prezentace innosti složek krajského integrovaného záchranného systému  

 dynamické ukázky zásahu na souši i na ece  prohlídka t žké techniky, vozidel, vrtulníku, lodí  
 dopravn  bezpe nostní prevence   komunikace s profesionálními záchraná i  

 atrakce pro d ti i dosp lé, vzd lávání zábavnou formou   stánky s ob erstvením

 jubilejní 10. ro ník oblíbené akce – poprvé v Litom icích 
prezentace innosti složek krajského integrovaného záchranného systému  

 dynamické ukázky zásahu na souši i na ece  prohlídka t žké techniky, vozidel, vrtulníku, lodí  
 dopravn  bezpe nostní prevence   komunikace s profesionálními záchraná i  

 atrakce pro d ti i dosp lé, vzd lávání zábavnou formou   stánky s ob erstvením
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Slavnostní vyhlášení cen Skle-
něná popelnice za rok 2017 se 
uskutečnilo opět na zámeč-
ku Větruše. Tradiční bylo nejen 
prostředí, ale i nejlepší měs-
ta a obce. Z jednadvaceti nej-
lepších zopakovalo umístění 
hned třináct, a to včetně vítězů 
ve třech ze čtyř vypsaných ka-
tegorií. 

V třídění odpadů se šampionkou me-
zi obcemi do 500 obyvatel stala opět 
Doubice a v kategorii nad 500 obyva-
tel obec Blatno. Mezi městy do 3 500 
obyvatel pak byla nejlepší Loučná pod 
Klínovcem a v městech nad 3 500 oby-
vatel Libochovice, které jediné nebyly 
v předchozím ročníku na stupních ví-

tězů. Soutěž obcí v třídění odpadů kaž-
doročně vyhlašuje Ústecký kraj ve spo-
lupráci s Autorizovanou obalovou spo-
lečností EKO-KOM, a.s.
Město Loučná pod Klínovcem po vítěz-
ství v předchozích třech ročnících po-
kračuje ve vítězné sérii. Podle radni-
ce je to důkazem toho, že třídění od-
padů ve městě funguje a občané to již 
berou jako samozřejmost. Za Loučnou 
pod Klínovcem se v kategorii měst do 
3 500 obyvatel na druhém místě umís-
tilo město Hoštka, na bronzové příčce 
pak skončily Brozany nad Ohří. 
Ocenění každoročně přebírá také „Sko-
kan roku“, tedy město či obec, která se 
v meziročním srovnání výsledků třídě-
ní odpadů posunula o nejvíce příček 
směrem nahoru. Tento titul v rámci 
soutěže Skleněná popelnice 2017 zís-
kala obec Pesvice, která se tímto posu-
nem dostala i na třetí místo v katego-
rii obcí do 500 obyvatel.

Jedna z oceněných si přebírá cenu v soutěži Skleněná popelnice.

Favorité potvrdili svoje postavení 
v soutěži Skleněná popelnice

Na výstavě Dolního Poohří v Teplicích roste žatecký chmel
Živý žatecký chmel, který proslavil region Dolního Poohří po celém světě, roste ny-
ní přímo v centru Teplic. Je součástí výstavy Krásy Dolního Poohří v Nákupním cent-
ru Fontána, jejímž cílem je přilákat návštěvníky do této části kraje. Otevřena bude až 
do konce června. Zahájení výstavy se zúčastnil i hejtman Oldřich Bubeníček. „Chce-
me obyvatelům i lázeňským hostům ukázat krásy blízkého Dolního Poohří a přilákat 
je na výlet,“ vysvětlila ředitelka Destinační agentury Libuše Novotná Pokorná, která 
společně s Nákupním centrem Fontána a dalšími partnery výstavu připravila. „Dol-
ní Poohří je v Ústeckém kraji velmi specifi cké místo, kam by turisté měli určitě zaví-
tat. V posledních letech už se tak opravdu děje,“ řekl při vernisáži hejtman Ústecké-
ho kraje Oldřich Bubeníček. Ten byl také jedním z prvních, kdo ochutnal netradiční 
míchaný nápoj Žatecký vidlák, který přímo před zraky nakupujících připravil student 
žateckého Středního odborného učiliště a Střední odborné školy SČMSD a s nímž 
získává ocenění na barmanských soutěžích.
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Ústí nad Labem | Několik sto-
vek lidí 25. května zhlédlo čtvr-
tý ročník festivalu Barevný re-
gion, který na Lidickém náměs-
tí v Ústí nad Labem uspořádal 
Výbor pro národnostní menšiny 
Ústeckého kraje.

Pestrý program v prosluněném cen-
tru města zahájilo dvě hodiny po po-
ledni Duo židovské menšiny s Josefem 
Gušlbauerem a Zuzanou Wirthovou. 
Oprávněný aplaus sklidil také kolektiv 
Džerelo z Ukrajiny či romský taneční 
soubor z Trmic.
S tanečním a pěveckým repertoárem 
se představil bulharský soubor Lira. Po 
zdravici hejtmana Ústeckého kraje Ol-
dřicha Bubeníčka se prezentoval viet-
namský soubor zpívajících žen, zau-
jala také další pěvecká vystoupení Ro-
mů, ženský soubor Csalogányok z Ma-
ďarska či ruský pěvec Sergej Nikitin.
Menšiny žijící v Ústeckém kraji představi-
ly také národní gastronomii v řadě stánků 
s vybranými pochutinami a nápoji.

Nad akcí převzal tradičně záštitu 
hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bu-
beníček. Vydařeným odpolednem na 
tradičně zaplněném ústeckém Lidic-
kém náměstí provázel populární mo-
derátor Richard Samko.
Základní myšlenkou projektu Barevný re-
gion je zapojení příslušníků různých ná-
rodnostních menšin v regionu do života 
většinové společnosti, což se podle slov 
předsedy Výboru pro národnostní men-
šiny Ústeckého kraje Pavla Vodseďálka 
úspěšně daří.  Text: top, foto: Daniel Šainer

Barevný region zaplnil Lidické náměstí 

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



13:00  Olga Rusaková
Výrazně odlišné a extravagantní šaty od ruské designérky.

14:00  Werso – Jiřina Matoušová
České značkové luxusní spodní prádlo.

15:00  Jaroslava Procházková
Specifi cká móda pro náročnou klientelu „design v úpletu“.

16:00  Giani Galal
Luxusní společenské šaty Pařížská značka Queen Couture Paris.

17:00 přestávka

18:00  Gabriela Giotto Fashion – Gabriela Giotto
Nová módní kolekce pro JARO/LÉTO 2018 „Women to love“ 
od přední slovenské designérky.

19:00  Alice Abraham
Haute couture Praha, Monaco, St. Tropez.

20:00  Couture Atelier Moravec – Jiří Moravec
Originální volnočasové a společenské modely 
z Ateliéru Jiřího Moravce.

21:00  Osmany Laffi  ta
Přední kubánský módní návrhář s elegantní a kreativní 
ojedinělou módou.

13:00  100 let MÓDY – Eva Stolařová
Tematická módní performance od české módní návrhářky.

14:00  Fashion Island
Představení autorské kolekce plavek a plážového oblečení se 
Swarovski komponenty, doplněné o kolekci letních šatů. 

15:00 přestávka

16:00   Svatební salon Delta
Kolekce luxusních svatebních šatů pro rok 2018/2019.

17:00  Anna Anna – Anna Tejklová
Exkluzivní ručně malované šaty české designérky.

18:00  Poner
Luxusní, ručně vyšívané šaty sourozenců Nikol a Jakuba Ponerových.

23/6/2018 24/6/2018////6666////2220001118888 2224444////6666////2220001118888

Žaneta Morštadt
modelka

TEPLICE   23-24/6/2018

Kolonáda u Domu kultury v Teplicích,
Mírové náměstí 2950, 415 01 Teplice 

www.ticketportal.cz

////////////////////////////////////////////////////////////////////////  Děkujeme všem partnerům a sponzorům za spolupráci, které si velmi vážíme!  ////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Vstupenky v předprodeji 
v Domě kultury Teplice 
a v síti www.ticketportal.cz

P R O G R A M ///////////////////////
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TIPY NA VÝLET

Rozhledna? 
Rozhledna!
Nejen Krušnohoří a České středohoří spatříte z výšky 144 m   
z rozhledny na nejvyšší industriální stavbě v České republice.

 — od úterý do soboty  
s výstupy v 8, 10, 12 a 14 hodin

 — Infocentrum Elektrárny Ledvice

Na rozhlednu je umožněn vždy vstup maximálně 10 osob,  
a to s průvodcem a po předchozí návštěvě Informačního centra  
klasické energetiky. Nejlepší je objednat se na tel. 411 102 313  
nebo e-mailem: infocentrum.ele@cez.cz.

Informační centrum je otevřeno od úterý do soboty 8–16 hod.  
Maximální kapacita pro jednu skupinu je 50 osob.

Vstup zdarma.

Těšíme se na Vaši návštěvu

NAŠE SPOLEČNÁ ENERGIE DOKÁŽE ÚŽASNÉ VĚCI | JSME S VÁMI. SKUPINA ČEZ

Janské Lázně | Stezka korunami 
stromů se nachází v srdci maje-
státních lesů Krkonošského ná-
rodního parku.

Ukážeme vám, v čem je příroda Krko-
noš jedinečná. Společně s námi pozná-
te zdejší krásné lesy doslova od kořenů 
až po jejich koruny. Stanete se součástí 
lesního života a poznáte řadu živočichů 
i rostlin, které nenajdete nikde jinde.
Trasa o délce více jak 1500 m vás pro-
vede druhově pestrým lesem, čekají 
vás četná překvapení a poučení.
Zcela vás uchvátí výhled ze 45 metrů vy-
soké věže, díky kterému budete mít nado-

sah ruky lesní mohykány, z nichž některé 
jsou staré přes 150 let. Zavítáte i do uni-
kátního naučného centra, které se nachá-
zí v podzemí dřevěné rozhledny a před-
stavuje spletitý kořenový systém stromů.
Pokud dáváte přednost samostudiu, 
jistě využijete velké množství infota-
bulek, které můžete nerušeně studo-
vat na třech zastaveních, nacházejí-
cích se na horizontálním chodníku.
Potěšíme vás výtečným občerstvením, 
vycházejícím ze specifi k místní kuchy-
ně. Myslíme na řidiče, seniory, nejmen-
ší návštěvníky Krkonoš i školky a ško-
ly. Pro skupiny se nabízí i možnost prů-
vodce – pracovníka Krkonošského ná-
rodního parku. 
Více na www.stezkakorunamistromu.cz

Stezka korunami stromů láká

Dalšími aktivitami jsou například říze-
ní individuální automobilové dopravy 
a podpora hromadných svozových li-
nek nebo spolujízdy. Počátky automo-
bilky ŠKODA AUTO jsou úzce spjaty 
s výrobou jízdních kol – právě tím za-
čínala v roce 1895 spolupráce Václa-
va Laurina a Václava Klementa, která 
postupem let přešla přes výrobu mo-
tocyklů až k výrobě automobilů. Není 
proto divu, že ŠKODA AUTO aktivně 
podpořila výstavbu cyklostezky o dél-

ce 213 metrů vedoucí ve směru od vý-
robního závodu Kvasiny do nedaleké-
ho Rychnova nad Kněžnou.
Celková investice společnosti ŠKODA 
AUTO do prodloužení cyklostezky 
směrem k závodu činila 3,45 mil. Kč. 
Jedním z účelů této cyklostezky bu-
de totiž doprava zaměstnanců ŠKO-
DA AUTO do a ze zaměstnání. Cyk-
lostezka přispěje k vyšší bezpečnos-
ti cyklistů a uleví dopravní situaci 
v Kvasinách a okolí. 

Cyklisté dojedou
 do závodu v Kvasinách
Kvasiny | ŠKODA AUTO aktivně podpořila výstavbu cyklostez-
ky vedoucí ve směru z Rychnova nad Kněžnou k závodu Kvasiny, 
která má zaměstnancům umožnit alternativní dopravu do závo-
du ŠKODA AUTO v Kvasinách. Jde o jednu z mnoha aktivit, který-
mi se ŠKODA AUTO snaží ulehčit svým zaměstnancům dojíždění 
za prací a zároveň snížit dopravní zátěž místních komunikací. 


