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 Můžete popsat váš rukopis, co je pro něj ty-
pické a jaké jsou rysy značky, která dnes obléká 
vyhlášené celebrity?
Rozhodně ruční práce. Od začátku si stojíme za 
tím, že všechno ručně vyšíváme. Naše 
modely tím získávají na luxusu, který 
je typickým rysem naší tvorby. Pou-
žíváme české křišťály fi rmy Preci-
osa, látky pocházejí ze všech kou-
tů světa. Naše modely jsou pro 
ženy, které vědí, co chtějí. 

 Vaše kolekce se skládá z mo-
delů, které jsou praktické a „sku-
tečně se dají nosit“. Je to záměr? 
Samozřejmě. Upřímně, na co dělat mo-
dely, které sice budou obdivovány na mole, ale 
pro ženy budou z jakéhokoliv důvodu nenositel-
né. Ne, my chceme, aby se naše dámy cítily speci-
álně, jako hvězdy, ale také komfortně. Hodně kli-
entek nám říká, že v našich modelech mohou být, 
jak dlouho chtějí. To je pro nás důležité.

 Na co kladete důraz při dalším budování 
značky?
Na kontakt s klienty. Záleží nám na každém 
z nich, proto nás také v ateliéru můžete, alespoň 
jednoho z nás, kdykoliv zastihnout. Ale to plati-
lo vždycky. 

 Svoji tvorbu jste nyní již podruhé prezento-
vali na akci Czech Fashion Week 2018 v Tepli-
cích. Proč právě zde?
Protože je to dobrá akce. Už si dost vybíráme, 
kam půjdeme, kde se budeme prezentovat. Tep-
lický Fashion Week patří do okruhu našich oblí-
bených akcí.

 Na jakou klientelu se zaměřuje vyhledávaná 
módní značka Poner?
Na sebevědomé dívky a ženy, které vědí, jak se 
chtějí v životě prezentovat a mají rády kvalitu 
a luxus.

 Kolik lidí a spolupracovníků dnes stojí za 
značkou Poner?
Dnes už mnoho. Máme dva hlavní asistenty, kteří 
nám pomáhají s agendou, pracují s klienty a or-
ganizují nám diář. Švadlen a pomocnic na vyšívá-

ní máme denně v ateliéru tak tři čtyři. Těch, kte-
ré pracují z domova, tak osm, deset. K tomu IT 
podporu. Odhadujeme to tak na cca 20 lidí.

 Co vše si zájemci mohou vybrat ve va-
šem pestrém sortimentu?

Společenské a svatební šaty, 
teď navíc hodně často dělá-

me i casual módu, chodí 
k nám byznysmen-
ky, které potřebují 
dodržovat určitý 
dress code, ale pře-

sto se chtě-
jí cítit 

žensky. 
Najdete u nás 
sukně, kostýmy, 
košile, šaty, kabátky. 
Děláme i různé doplňky, z nichž 
nejznámější jsou asi naše boty 
PONERKY, svatební podvazky, taš-
ky a čelenky.

 Jak je složité sehnat materiály 
pro vaši tvorbu?
Jak kdy. Hodně nakupujeme látky 
při našich zahraničních cestách. Jsou 
to takové, které tu neseženete, takže 
se velmi často stává, že jsou prodané 
dřív, než z nich něco konkrétního uši-
jeme. Problém je, když má Kuba jasnou 
představu, co by chtěl. Jasná představa 
a realita jdou občas obtížně dohromady. 
Co se týká komponentů na šaty, již dlou-
ho spolupracujeme s fi rmou Preciosa, kte-
rá má ty nejkrásnější a nejkvalitnější čes-
ké křišťály. Nitě máme od fi rmy Miliim-
port, jsou to ty nejkvalitnější, které 
trh nabízí. Máme velké štěstí na 
partnery a tímto jim opět dě-
kujeme!

 Inspiroval vás některý módní tvůrce?
Přímo inspiroval svou tvorbou, to asi ne, vždy 
jsme věděli, co chceme dělat a nikdy jsme 
nechtěli dělat módu podle někoho jiného. 

PONER 
 naše značka jsme my dva

Sourozenecké duo Nikol a Jakub Ponerovi, kteří stojí za stále více vyhledávanou módní 
značkou Poner, se již výrazně prosadilo na módním výsluní a mezi odbornou veřejností je 
skutečným pojmem. Kreativní módní tvůrce Jakub je velký detailista, zatímco manažerka 
Nikol se stará o komunikaci a prezentaci firmy včetně prodeje.

PONER

Každopádně světoví módní návrháři jsou inspi-
rací zřejmě pro každého. Haute couture, kte-
rou často tvoří, je to nejvíc, co ve světě mó-
dy existuje.

 Kam směřují vaše pracovní plány do budoucna?
Na zahraniční trh.
 
 Text: Tomáš Prchal,  foto: Daniel Šeiner
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Maminkám v hale nemocnice 
slouží nový kojící koutek

Vybudování kojícího koutku před-
cházel jak požadavek samotných 
matek, které dosud byly nuceny ko-
jit v čekárnách i jiných nevyhovují-
cích prostorách, tak i podnět od ně-
kterých mateřských hnutí. „V nepo-
slední řadě jsme se i my sami chtěli 
zařadit po bok velkých nemocnic, kde 
jsou taková místa v dnešní době sa-
mozřejmostí,“ přiblížila pozadí vzni-
ku koutku pro rodiče Lenka Kalábo-
vá, manažerka pro nelékařské zdra-
votnické obory.
Nový kojící koutek je vybaven ne-
jen židlí pro maminku, ale také pře-
balovacím pultem a jednorázovými 
papírovými ručníky. Koutek je záro-
veň dostatečně velký i pro kočárek. 
K prostoru přiléhá samostatně vyčle-

něné sociální zařízení. Intimita kojí-
cí maminky je zajištěna upozorně-
ním na obsazenost koutku na vstup-
ních dveřích.
„Možnost nakojit v klidu samozřej-
mě vítám,“ zhodnotila novou služ-
bu paní Gabriela, maminka třímě-
síční Adélky, která zároveň ocenila 
i samostatné sociální zařízení. „Dří-
ve jsem při použití toalety musela ne-
chávat dceru v kočárku na chodbě bez 
dozoru, teď už nemusím,“ dodala 
s úsměvem. 
Vybudování kojícího koutku oce-
nil také starosta Litoměřic Ladislav 
Chlupáč: „Jsem rád, že dochází k roz-
šiřování služeb nemocnice i tímto smě-
rem, neboť maminky si své soukromí 
zaslouží.“  (nk)

Od konce května je v hale litoměřické nemocnice rodičům ma-
lých dětí k dispozici tzv. kojící koutek. Již několik minut po jeho 
zprovoznění ho začaly využívat první maminky. 

Kardiochirurgické oddělení v ústecké Masarykově ne-
mocnici vzniklo 1. ledna letošního roku vedle kardi-
ologické kliniky a jeho úspěšná činnost je předpokla-
dem pro získání statutu CKKP. Vznik zdejšího kardi-
ochirurgického pracoviště podpořil minulý měsíc bě-
hem výjezdu kabinetu do Ústeckého kraje předseda 
vlády České republiky Andrej Babiš.
„Po prvním červnovém týdnu máme za sebou čtyři ope-
race srdce, z nichž tři byly elektivní a čtvrtá akutní. Všich-
ni operovaní pacienti, tři muži a jedna žena ve věku od 
50 do 67 let, měli ischemickou chorobou srdeční a byl jim 
proveden aortokoronární bypass. Pokud jde o techniku 
operace, tři pacienti byli operováni standardním postu-
pem, tedy s použitím mimotělního oběhu, jednu operaci 
jsme provedli na bijícím srdci - bez mimotělního oběhu. 
Všechny uvedené výkony hodnotíme jako úspěšné a pa-
cienti byli časně propuštěni do domácí péče,“ informo-
val zkušený kardiochirurg MUDr. Miroslav Kolesár, 
od 1. června 2018 jmenovaný primářem Kardiochi-
rurgického oddělení Krajské zdravotní, a. s. - Masary-
kově nemocnici v Ústí nad Labem, o. z. 
„Na rozdíl od zbytku republiky dosud nebylo kardiochi-
rurgické pracoviště na území Ústeckého kraje, ani na 
území sousedních krajů Libereckého a Karlovarského. 
Jsem rád, že první operace dopadly dobře, tedy podle oče-
kávání, a operovaní pacienti jsou v pořádku. Všem čle-
nům týmu, který se na historicky prvních kardiochirur-

gických operacích v rámci KZ podílel, patří mé velké po-
děkování. Za vedení společnosti mohu slíbit, že vynaloží-
me veškeré úsilí k získání statutu CKKP, které si obyvatelé 
Ústeckého kraje zaslouží. Do získání statutu 
však musíme provoz kardiochirurgie hra-
dit z vlastních prostředků,“ řekl Ing. Jiří 
Novák, předseda představenstva KZ, 
který předal ministru zdravotnictví 
České republiky Mgr. et Mgr. Adamu 
Vojtěchovi žádost o rozšíření statutu 
„Centra vysoce specializované kardio-
vaskulární péče“ na „Centrum komplexní 
kardiovaskulární péče“ při jeho návštěvě Masaryko-
vy nemocnice v Ústí nad Labem letos 19. března. 
„Fakt, že KZ bude provoz nového oddělení hradit 
z vlastních prostředků až do zisku rozšířeného sta-
tutu, o který ministerstvo zdravotnictví požáda-
la, je jasným vzkazem obyvatelům Ústeckého kra-
je. Představenstvo společnosti otevřením kardiochi-
rurgie v největší krajské nemocnici plní slib, který 

občanům v regionu před několika lety dalo, za což 
mu patří poděkování. Poděkovat se sluší také vedení 
Ústeckého kraje, které od začátku deklarovalo vznik 

kardiochirurgického oddělení a snaze KZ 
o rozšíření statutu na komplexní kar-

diovaskulární centrum jednoznač-
nou podporu,“ uvedl Ing. Fiala, ge-
nerální ředitel KZ.  
„Operace srdce patří k vrcholům chirur-

gie co do vlastní náročnosti i pooperač-
ní péče. Pro Masarykovu nemocnici zna-

mená zahájení provozu kardiochirurgického 
oddělení včetně operativy další velký kvalitativní posun 
v péči o pacienty našeho regionu. Chtěl bych poděkovat 
všem našim zaměstnancům, kteří se na přípravě a roz-
jezdu tohoto nového oboru podíleli a věnovali přípravě 
čas i mimo pracovní dobu. A nebylo to opravdu jednodu-
ché začít s něčím úplně novým. Mé poděkování patří ta-
ké představenstvu KZ v čele s Ing. Jiřím Novákem za ne-
utuchající podporu tomuto ambicióznímu projektu. Vě-

řím, že se v krátké době zahájí přípravy projektu pro no-
vý pavilon v areálu Masarykovy nemocnice, kde se ještě 
více zlepší podmínky pro kardiologii i kardiochirurgii,“ 
vysvětlil MUDr. Josef Liehne, ředitel zdravotní pé-
če Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice 
v Ústí nad Labem, o. z.
Kardiochirurgické oddělení je součástí kardiovasku-
lárního centra společně s Kardiologickou klinikou 
Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Pur-
kyně v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a. s. – 
Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., již 
vede přednosta prof. MUDr. Pavel Červinka, Ph.D., 
FESC, FSCAI a která patří ke špičkovým pracoviš-
tím svého druhu v České republice. „Zahájení čin-
nosti kardiochirurgie a první úspěšně zvládnuté opera-
ce jsou velkým krokem pro ústeckou nemocnici a Kraj-
skou zdravotní, a obrovským skokem v péči o pacien-
ty s onemocněním srdce a cév v Ústeckém kraji,“ míní 
profesor Červinka.

Úspěšné kardiochirurgické operace posouvají Krajskou zdravotní 
blíž k cíli - získání statutu komplexního kardiovaskulárního centra

Proč KZ usiluje o získání 
statutu Centra komplexní
kardiovaskulární péče (CKKP)?
V České republice je v současné době 12 
komplexních center kardiovaskulární pé-
če. Jejich regionální umístění je však napro-
sto disproporcionální. Celkem pět center se 
nachází v Praze. Naproti tomu v severní ob-
lasti České republiky není žádné. Tato regi-
onální disproporcionalita, jakkoliv historic-
ky odůvodnitelná, však neodpovídá součas-
ným potřebám na dostupnost, kvalitu a efek-
tivitu zdravotní péče. Každým rokem zemře 
v Ústeckém kraji přibližně 5-10 nemocných, 
kteří převoz na pražská pracoviště nestihnou. 
Od roku 2003 tak zemřelo zbytečně přibližně 
100 pacientů ze severu Čech. Navíc, Ústecký 
kraj je region s nejvyšším výskytem akutních 
i chronických forem ischemické nemoci sr-
deční v rámci celé ČR. Také úmrtnost na tato 
onemocnění je zde nejvyšší v celé ČR. Vede-
ní Krajské zdravotní, a. s., je přesvědčeno, že 
záměr Krajské zdravotní by měl být z uvede-
ných důvodů podpořen a Ústecký kraj spo-
lečně s oběma přilehlými příhraničními regi-
ony, Karlovarským krajem a Libereckým kra-
jem, se spádovou oblastí více než 1 milion 
obyvatel toto pracoviště získá.

Krajská zdravotní, a. s. (KZ), je o další krok 
blíž získání statutu Centra komplexní kar-
diovaskulární péče (CKKP) od Ministerstva 
zdravotnictví České republiky. V Masary-
kově nemocnici v Ústí nad Labem, o. z., se 
v minulých dnech úspěšně uskutečnily 
první kardiochirurgické operace. KZ a je-
jí největší nemocnice je tak prvním zdra-
votnickým zařízením nejen v Ústeckém 
kraji, ale v celém rozsáhlém regionu se-
verozápadních Čech, které kardiochirur-
gické operace uskutečnilo. 

Na operačním sále.  Foto: Krajská zdravotní, a. s.

Hlava státu se nejdříve setkala v jed-
nacím sále kraje se zastupiteli, po-
depsala se do pamětní knihy kraje 
a s Oldřichem Bubeníčkem si prezi-
dent předal dary - prezident dostal 
pánskou soupravu s českými graná-
ty z Ústeckého kraje s dárkovým ko-
šem a hejtman byl obdarován dým-
kou. 

V diskusi se zastupiteli vyslovil Miloš 
Zeman souhlas s rozhodnutím ústec-
kého magistrátu, aby celé město by-
lo bezdoplatkovou zónou. „Každý kdo 
chce, může dnes pracovat. Lidé v těchto 
ubytovnách, kteří se někdy povalují ce-
lý den a dávají špatný příklad i svým dě-
tem, by měli zdvihnout zadek a jít pra-
covat,“ uvedl prezident. Tradičně také 

zmínil potřebu splavnění Labe výstav-
bou jezu u Děčína či úložiště jaderné-
ho odpadu.
Prezident se setkal ještě v Podbořa-
nech s občany, navštívil Elektrárnu 
Ledvice, obce Bečov a Lišany a zakon-
čil návštěvu kraje v Bílině setkáním 
s občany a na Státním zámku Jezeří. 
 Text a foto: top

Miloš Zeman přijel do Ústeckého kraje
Ústí nad Labem | Hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček s manželkou dnes dopoledne 
před Krajským úřadem Ústeckého kraje přivítal prezidenta Miloše Zemana s chotí, který v Ústí nad 
Labem zahájil třídenní návštěvu regionu.
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Chomutov 25 staveb 120,3 milionu
21 staveb 113,7 milionu

Louny 25 staveb 162,4 milionu
25 staveb

Most 23 staveb 161,7 milionu
26 staveb 114,1 milionu
19 staveb 113,4 milionu
20 staveb 97,3 milionu

 19 staveb 81,7 milionu

20 staveb

3D bludiště a vodní vleky 
najdete v českolipské Dubici
V České Lípě můžete obdivovat nejen starobylé centrum, ale do-
poručujeme se podívat i do Dubice, kde město postupně buduje 
areál, v němž o adrenalin, ale i relax není nouze. Právě o tom jsme 
si povídali s místostarostou České Lípy Jurajem Ranincem.

 Zajdete si někdy do Dubice?
Občas ano, ale spíš zajedu na kole, 
abych se podíval, zda je tam vše v po-
řádku, a jak to v našem sportovním 
areálu žije. Jsem spokojený. Letos jsme 
přidali novou atrakci 3D bludiště, má 
velký úspěch především u dětí, a tak 
to má být.

 Jak jste přišli zrovna na 3D bludiště? 
Chtěli jsme něco jiného, co v našem re-
gionu není, a především atrakci bez-
pečnou nejen pro děti, ale úplně pro 

každého, kdo se do takové atrakce vy-
dá. V našem bludišti se totiž mohou 
vyřádit všichni – od tří do 99 let. Blu-
diště má tři patra, to poslední je ve 
výšce přes devět metrů a zakončené je 
tobogánem.

 Bludiště ale není jedinou atrakcí 
v areálu.
Už v loňském roce jsme otevřeli vod-
ní hrátky pro děti, které tvoří kanály 
s tekoucí vodou a různými přehrada-
mi, jež si děti samy nastavují. V tep-
lých dnech je to vyhledávaná atrakce, 
děti se zabaví, ale i osvěží. Návštěvní-
ci Dubice, vyznávající vodní sporty, se 
mohou těšit na 4 dvoustopé vodní vle-
ky (s výškou lan 6 a 9 m) a 11 překážek, 
jízdu na lyžích nebo wakeboardu si tak 
užije každý, začátečník i pokročilý jez-
dec. K dispozici je stále víc populárněj-

Parametry 3D bludiště
3D bludiště je atrakce podobná lanovému centru, která však nevyžaduje jiš-
tění. Skládá se z osmi různých překážek zavěšených mezi čtyři kůly o výšce až 
12,5 m. Překážky jsou umístěny ve třech patrech. Nejníže položené překážky 
jsou ve výšce 3,5 m, nejvýše položené pak ve výšce 9,1 m. Jednotlivé překážky 
jsou propojeny přestupovými domečky a patra jsou na několika místech pro-
pojena propadly. Z nejvyššího patra z výšky 8,1 m vede nerezový tobogán.
3D bludiště je doplněno dětským hřištěm, které je zavěšeno na spodní části 
kůlů. Sestava herních prvků je navržena jako lanová trasa zakončená domeč-
kem se skluzavkou. Dětské hřiště je navrženo s důrazem na různorodost vyu-
žití a všestranný rozvoj.

ší paddleboard, v areálu jsou rovněž 
hřiště na minigolf a plážový volejbal. 
Pochopitelně zde nechybí sociální zaří-
zení, půjčovna sportovního vybavení, 
bar s terasou a grilem s výhledem na 
pláž a vleky, rozsáhlé parkoviště a lze 
tu i přenocovat v kempu.

 Co plánujete dalšího?
Nápady by byly, třeba přemýšlíme nad 
tím, že zde vybudujeme dětské brouzda-
liště s nějakými prvky, aby se děti moh-
ly vycachtat v čisté a nezávadné vodě. 
Na druhou stranu tím největším nápa-
dem by bylo, kdybychom dokázali vodu 
v Dubici vyčistit od sinic, které jsou kaž-

doročním evergreenem. Zkoušelo se už 
leccos, ale zatím bez úspěchu. Nicméně 
v Dubici máme nádherný areál, který je 

i tak atraktivní pro všechny, kteří si chtě-
jí zasportovat a chtějí se bavit. Takže zvu 
každého, přijeďte k nám do České Lípy.
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////////////////////////////////////////////////////////////////////////  Děkujeme všem partnerům a sponzorům za spolupráci, které si velmi vážíme!  ////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Autorským módním přehlíd-
kám současných význam-
ných tuzemských i zahra-
ničních módních návrhářů 
aplaudovalo na osm stovek 
nadšených návštěvníků, kte-
ří rovněž ocenili nápaditou 
show na obřím přehlídkovém molu na 
lázeňské kolonádě.
Své aktuální kolekce v Malé Paříži v so-
botu předvedla nápaditá Olga Rusa-
kova, luxusní spodní prádlo prezen-
tovala Jiřina Matoušová se svojí znač-
kou Werso, originální společenské šaty 
představil Giani Galal, oslnila přední 
slovenská designérka Gabriela Giotto, 
ale diváci byli nadšeni také z volnoča-
sové módy Couture Atelieru Moravec, 
Alice Abraham a Osmanyho Laffi ty.
V neděli se po módní performanci Evy 
Stolařové předvedly modelky v kolekci 

plavek Fashion Island, skvě-
lé modely předvedl Svateb-
ní salon Delta, malované ša-
ty Anna Anna a společen-
ské, koktejlové a svatební 
šaty sourozenci Ponerovi. 
Záštitu nad letošním pro-

jektem Czech Fashion Week 2018 pře-
vzala v obou lázeňských městech mi-
nistryně pro místní rozvoj Klára Dostá-
lová, hejtmanka Karlovarského kraje 
Jana Vildumetzová, hejtman Ústecké-
ho kraje Oldřich Bubeníček či primátor 
Teplic a senátor Jaroslav Kubera.
Originální maraton módy připravil se 
svým týmem Ing. Jiří Morštadt s vyda-
vatelskou skupinou European Press Hol-
ding a.s. a European Fashion Agency. 

Více info na 
www.czechfashionweek.eu

Czech Fashion Week 2018 rozzářil Malou Paříž
Teplice | Malou Paříž, jak se kdysi přezdívalo nejstarším lázním ve 
střední a východní Evropě - Teplicím, rozzářila po oba víkendové 
dny 23. a 24. června ojedinělá přehlídka módy a designu
Czech Fashion Week 2018.

Také v Teplicích se pomáhalo. Tentokrát dětem z DD v Litoměřicích.
Šek Angels Vampires na 10 000 Kč pro Nadaci Veroniky Kašákové si pře-
vzala sama ochránkyně kluků a děvčat z dětských domovů. 

A jak hodnotí projekt Czech 
Fashion Week 2018 Karlovy 
Vary a Teplice jeho autor 
a ředitel Ing. Jiří Morštadt?

„Po všech stránkách úspěšně. I když 
Teplice přivítaly pořadatele i návštěv-
níky sychravým a větrným počasím, 
neubralo to nic na skvělé atmosféře, 
provázející všechny přehlídky. Vel-
ké poděkování zaslouží jak návrhá-
ři a modelky, tak téměř stočlenné zá-
zemí – technici, kadeřníci, vizážisté, 
hostesky, pomocníci, zkrátka celý rea-
lizační tým a především partneři, kte-
ří projekt podpořili. Tak na shledanou 
v roce 2019, kdy vás zveme do Karlo-
vých Varů, Teplic a nově i Ostravy!“ 
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Střelecký ostrov v Litoměřicích 
se stal dějištěm jubilejního 
X. ročníku Dne záchranářů Ús-
teckého kraje. A oslava těch, 
kteří zachraňují každý den nejen 
lidské životy, se vyvedla náram-
ně. Návštěvníci, kteří do Litomě-
řic přijeli, se měli na co dívat.

Nechyběly ukázky, ve kterých šlo 
o život - vyproštění osob z havarova-
ného vozidla, vyzvednutí nevybuch-
lé munice z vody policejními potápě-
či nebo vznícení oleje pod dozorem 
hasičů. K vidění byla také vystave-
ná záchranářská, policejní, hasičská 
i armádní technika. Děti si mohly 
vyzkoušet, jak se dává první pomoc 
zraněnému a jaké to je, když člověk 
havaruje v autě ve třicetikilometro-
vé rychlosti.  

Ještě, než začal samotný program, po-
děkoval hejtman Ústeckého kraje Ol-
dřich Bubeníček složkám integrova-

ného záchranného systému za to, jak 
pracují v krizových situacích a předal 
jim šeky na nákup potřebného vybave-
ní. Martin Laníček, náměstek ředitele 
KŘ HZS, převzal šek na pět milionů, Ja-
romír Kníže, ředitel KŘ Policie ČR šek 
na čtyři miliony a částku téměř 650 ti-
síc převzal pro Krajské sdružení hasičů 
Čech, Moravy a Slezska Jiří Henc. „Tato 
částka poslouží ke zlepšení a vetší efek-
tivnosti práce složek IZS,“ uvedl při slav-
nostním zahájení hejtman Bubeníček.
V pestrém programu byla asi největším 
zážitkem záchrana zraněného člověka 
z lodi pomocí vrtulníku. Na břehu Labe 
sledovaly tuto záchrannou akci stovky 
lidí. Z vody pak zachraňovali utonulého 
také psi policejních kynologů. K vidění 
byl také pokus o osvobození eskorto-
vané vězněné osoby či zadržení nebez-
pečného pachatele zásahovou jednot-
kou. Hasiči návštěvníkům ukazovali, ja-
ké využití má lezecká technika. V akci 
byla i jízdní policie na koních.  
Celým dnem provázel moderátor a ba-
vič Josef Melen. Generálním partnerem 
akce byla společnost NET4GAS.

Den záchranářů Ústeckého kraje bavil, 
pomáhal a samozřejmě zachraňoval

Prezidenta na hejtmanství, kde se 
memorandum podepisovalo, dopro-
vázela také Vera Mavrić, velvyslan-
kyně Srbské republiky v ČR a Ognjen 
Bjelić, tajemník pro regionální roz-
voj, mezinárodní spolupráci a míst-
ní samosprávu. Za Ústecký kraj byl 
účasten jednání Pavel Csonka, před-
seda Výboru pro zdravotnictví Zastu-
pitelstva Ústeckého kraje.
„K memorandu přistupujeme s velkým 
nadšením. Konkretizovali jsme oblasti, 
ve kterých bychom chtěli s vaším regi-
onem spolupracovat. Jedná se zejména 

o zemědělství, průmysl, cestovní ruch 
a kulturu. Novinkou je, a jsme za to rá-
di, že se Novi Sad stane v roce 2021 Ev-
ropským městem kultury,“ uvedl pre-
zident Vojvodiny Igor Mirović. 
Na vytvoření společného memoran-
da se obě strany dohodly již na se-
tkání v září loňského roku, kdy zaví-
tala krajská delegace v čele s hejtma-
nem do budovy tamní vlády v hlav-
ním městě Novém Sadu. V prosinci 
2017 pak bylo na zasedání Zastupi-
telstva Ústeckého kraje memoran-
dum schváleno.

Stvrzeno podpisem. Hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček a prezident 
Vojvodiny Igor Mirović podepsali memorandum o vzájemné spolupráci.

Dostat člověka z havarovaného auta se snažili hasiči. Foto: Karel Pech

Potvrzeno! Spolupráce mezi krajem 
a srbskou Vojvodinou podepsána
Hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček na jedné straně, Igor 
Mirović, prezident srbské Autonomní oblasti Vojvodina na straně 
druhé, podepsali memorandum o vzájemné spolupráci. Memoran-
dum se týká především další spolupráce, rozvoje a prohloubení 
dlouhodobých vztahů. Naváže také na spolupráci v oblasti ekono-
miky a obchodu, zdravotnictví cestovního ruchu i kultury.

Kostel sv. Petra a Pavla Osek
3. 7. – 15. 7. 
 
OC Galerie Teplice 
17. 7. – 29. 7. 
 
Kostel sv. Kateřiny 
Chomutov 
31. 7.  – 12. 8. 

Centropol zve na fi lm Úsměvy smutných mužů
Ústí nad Labem | Opojně hořká komedie Úsměvy smutných mužů o boji proti alkoholu je natočená 
podle románové předlohy ústeckého spisovatele Josefa Formánka. Do příběhu vstupuje město 
Ústí nad Labem i celý kraj. Generálním partnerem fi lmu je Centropol, významný dodavatel elektřiny 
a plynu v ČR, který má svou centrálu v severočeské metropoli.

Jaroslav Dušek ztvárňuje geniálního matematika.

Lenka Graf se svým manželem a majitelem energetické společnosti Centropol 
Alešem milují tvorbu Jaroslava Formánka, tvůrce předlohy fi lmu.

Kulisu fi lmu vytváří i psychiatrická lé-
čebna v ústeckém Petrohradě, region 
a město Ústí nad Labem, hrdinové fi l-
mu například absolvují ústecký půlma-
raton. Pochází odtud autor předlohy 
Josef Formánek a narodili se zde man-
želé Grafovi, kteří již dlouho propagu-
jí město a kraj, pomáhají potřebným, 
podporují sport a kulturu. „Jsme ctitelé 
Formánkových knih, milujeme dobré fi l-
my a náš kraj. Nabídnout pomoc fi lmu, 

který vzniknul na motivy jeho románu, 
bylo pro nás jasnou výzvou,“ vysvětluje 
Aleš Graf, proč se Centropol stal gene-
rálním partnerem snímku. 
A Dan Svátek dodává: „Ono si to pros-
tě ve všem sedlo. Zjistili jsme, že máme 
podobné vnímání světa.“ Zvláště když 
všichni chtěli lidem sdělit, že slabost 
se dá překonat a závislost na alkoholu 
se dá nahradit třeba závislostí na spor-
tu, běhu, maratonu.Hvězdné obsazení „alkáčů“ v léčebně.

Od 12. července se na plátnech kin ob-
jeví nový český fi lm Úsměvy smutných 
mužů, který popisuje osudy čtyř chla-
píků, kteří se potkají v protialkoholní 
léčebně. Vyvrhelové se tu ocitají takří-
kajíc na okraji společnosti, ale ani to 
jim nebrání užívat si života naplno. 
Snímek má hvězdné obsazení, sejdou 
se zde David Švehlík, Jaroslav Dušek, 
Ondřej Malý, Simona Babčáková a další 
herci. Objeví se v něm také sopranistka 
Lenka Graf, fi lmová manželka jednoho 
ze čtyř hrdinů – Ivana Fraňka.
„Musím přiznat, že jsem měl z výběru her-
ců velkou radost. Splnil se mi sen,“ říká 
režisér Dan Svátek. Splnila si ho i Len-
ka Graf, manželka majitele energetic-
ké společnosti Centropol Aleše Grafa. 

Ve chvíli, kdy jí Dan Svátek nabídl roli, 
neváhala. „Určitě budu vzpomínat na celý 
ten kolotoč natáčení, na skvělé kolegy, reži-

séra a štáb. Ocitla jsem se ve fi lmovém svě-
tě a užívala jsem si to. Věřím, že si fi lm bu-
dou užívat i diváci,“ říká Lenka Graf. 
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 Naposledy jsme se potkali na kon-
ci loňského roku, co se u vás od té do-
by změnilo?
Žádné zásadní změny nenastaly. Na sta-
vebním trhu je stále aktuální otázka vol-
ných kapacit. Ty prostě nejsou, s tím 
se potýkáme dnes a denně. Ruku v ru-
ce s tím souvisí i problém velmi pomalé 
akcelerace ze strany investorů v oblasti 
růstu cen. Investoři, když už mají připra-
vené projekty, nerefl ektují na vývoj trhu 
a stále kalkulují s cenami, které odpoví-
dají úrovni z před dvou a dokonce někdy 
i čtyř let. Už jen s ohledem na výrazný 
růst hodinových sazeb je nemožné tyto 
ceny nadále investorům držet.

 Jaký je podle vás důvod nedostat-
ku kapacit?
Důvodů může být několik. Jedním 
z nich je určitě odliv lidí zaměstnaných 
ve stavebnictví směrem do fabrik. Za 
poslední dobu několika let „prchli“ de-
setitisíce lidí od stavařiny. Ti, co ode-
jdou, se jen těžko vrací. Dalším problé-
mem je nízká dotace dělnického perso-
nálu směrem ze škol. Mladí zkrátka ne-
chtějí pracovat rukama a doma jsou, 
tedy když jsou k něčemu vedeni, tak 
k maturitě na středních školách. Pro-
blém je určitě obecně v systému škol-
ství, ale také ve výchově. Řemeslo se 
stalo nepopulárním.

 Jaké stavby oblastní zastoupení 
Metrostavu pro Ústecký kraj letos re-
alizuje? 
V portfoliu jich máme přes tři desítky. 
Až na jednu realizujeme všechny pou-
ze v Ústeckém kraji. Z řady staveb stojí 
určitě za zmínku rekonstrukce náměs-
tí v Bílině nebo apartmánový dům na 
Klínovci.

Roman Vildner: Volné kapacity na trhu nejsou
Ústí nad Labem | Ředitel Ob-
lastního zastoupení společnos-
ti Metrostav pro Ústecký kraj 
Ing. Roman Vildner, MBA potvr-
zuje, že si fi rma drží pozici jed-
ničky na českém trhu. V rozho-
voru přibližuje nejen aktuální 
plány společnosti v tomto roce.

Metrostav věnoval fi nanční částku 12 tisíc 
korun na ceny pro vítěze. Akce se konaly 
v Golf Resortu Ústí nad Labem a na Teniso-
vých kurtech v ústeckých Všebořicích.
Do vydařeného dvoudenního klání za 
krásného slunečného počasí se zapojilo 
38 hrajících a 37 odpočívajících klientů 

z denního stacionáře Srdíčko z Litoměřic 
a děti s mentálním a fyzickým postiže-
ním z Horní Poustevny z Golfové akade-
mie Mirka Lidinského.
„Například na golfu byla připravena dět-
ská akademie, zájemci se učili patovat  či 
odpalovat míčky s trenéry. Mohli si vyzkou-

šet i paragolfer, což je speciální vozítko pro 
vozíčkáře, se kterým můžete jezdit přímo 
na hřišti. Připravena byla řada soutěží sou-
visejících s golfem,“ vysvětlila Zuzana Sa-
vara zastupující PARAHELP.
V odpoledních hodinách poté ještě pro-
běhla dražba dresu hokejisty Jaromíra Já-
gra s věnováním „Musíme si pomáhat“ 
a podepsaných trik a kšiltů od Petry Kvi-
tové. Výtěžek získal stacionář Srdíčko.
Druhého ročníku projektu se zúčastnili 
i známí čeští sportovci jako jsou bývalí 
hokejisté Jiří Šlégr a Honza Čaloun, bý-
valý fotbalový reprezentant Luboš Ku-
bík, hokejista hrající prestižní NHL Aleš 
Hemský či sportovní komentátor David 

Pospíšil. V loňském roce se akce skvěle 
povedla v Terezíně, letos ji hostilo Ústí 
nad Labem. 
„Společnost PARAHELP si dala za cíl pořádat 
nejen obdobné charitativní projekty, ale je-
jím hlavním cílem je pomáhat klientům těs-
ně po úrazu, poskytovat jim poradenskou 
činnost zahrnující právní, sociální či rehabi-
litační činnosti tak, aby měli veškeré dostup-
né informace, které potřebují pro co nejrych-
lejší začlenění do normálního života po úra-
zu. To je náš hlavní cíl. Spolupracujeme ta-
ké výborně s Parapletem a s organizacíakcí 
nám také pomáhá Oblastní ředitelství spo-
lečnosti Metrostav v Ústí nad Labem,“ dopl-
nila Zuzana Savara.  (top)

PARAHELP připravil zábavu pro lidi s handicapem
Ústí nad Labem | Dvoudenní charitativní akce, nazvané Hranice 
handicapu 2 pod patronací organizace nadace PARAHELP z.s. a ve 
spolupráci s oblastním ředitelstvím společnosti Metrostav v Ústí 
nad Labem a jeho ředitelem Romanem Vildnerem, se před dvěma 
týdny zúčastnilo na sto deset dětí i dospělých s mentálním či těles-
ným postižením. 

Rekonstrukce náměstí v Bílině

Apartmánový dům na Klínovci

„Metrostav podpořil tento skvělý projekt jako významný partner po boku Ústeckého kraje 
a města Ústí nad Labem. Nový sportovní seriál tří závodů na jezeře Milada, který se konal 
od února do června, byl zakončen běžeckým závodem na začátku června, kterého se zú-
častnilo přes 600 běžců. Závod svou účastí ozdobili také primátorka Ústí nad Labem Vě-
ra Nechybová, náměstek hejtmana Ústeckého kraje Stanislav Rybák nebo paralympijský 
plavec Miroslav Smrčka. Ten dostal od organizátorů a našeho oblastního zastoupení pro 
Ústecký kraj šek na 30 000 Kč na svou další plaveckou přípravu,“ řekl Roman Vildner.

Metrostav v seriálu Milada tour

Aquacetrum Teplice
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Ústí má nový stacionární defi brilátor

Školáci zvážněli až poté, co byli svěd-
ky simulovaného kříšení člověka stiže-
ného srdečním záchvatem. Právě srdce 
a péče o tento životně důležitý orgán 
byly pojítkem sportovně-vzdělávací 
akce, kterou uspořádal Nadační fond 
Energie pomáhá, který založila v loň-
ském roce mecenáška a sopranistka 
Lenka Graf. 
Z Domu kultury se osazenstvo přesu-
nulo v pravé poledne na Kostelní ná-
městí, kde Lenka Graf odhalila stacio-
nární defi brilátor, přístroj, který může 
zachraňovat lidské životy. U slavnost-
ního okamžiku přestřižení pásky byli 
i Lukáš Vais ze Zdravotnické záchran-
né služby Ústeckého kraje a Michal Eš-
ner, ředitel Obchodního centra Fórum.

„Byl to skvělý nápad nadačního fondu 
chránit i touto formou životy našich spo-
luobčanů. Lenka Graf má moji plnou pod-
poru. Jsem ráda, že tu žijeme s lidmi, kteří 
nejsou lhostejní ke svému okolí,“ podtrhla 

primátorka města Ústí nad Labem Věra 
Nechybová, která také na akci zavítala.
Pořízení a umístění defi brilátoru v cen-
tru města je tím nejviditelnějším po-
činem projektu Skákejme pro zdravé 

srdce, který fond uspořádal v září loň-
ského roku. Druhý ročník čeká na ško-
láky z celého Ústeckého kraje 27. září, 
v předvečer Mezinárodního dne srdce.
Akci zaštiťuje i hejtman Ústeckého kra-
je Oldřich Bubeníček, který má porozu-
mění pro budoucí plány fondu. „Jsem 
rád, že jsem se s paní Graf mohl osobně 
setkat. Jako dědeček podporuji vše smys-
luplné, co chrání naše nejmenší. Zaujala 
mě vize paní Lenky, která by si přála, aby 
defi brilátor byl ve výbavě každé základní 
školy. To mě dává smysl,“ řekl hejtman 
po setkání s Lenkou Graf.
„Vím, že to je ambiciózní plán, který se 
nepodaří realizovat ze dne na den. Počty 
nešťastných událostí ale rostou. Jako má-
ma cítím potřebu udělat maximum pro to, 
aby smutných příběhů bylo co nejméně. 
Mám své cíle, těch ale mohu dosáhnout 
jen s velkou pomocí okolí. Moc si vážím 
každé podpory,“ dodává Lenka Graf.
Nadační fond Energie pomáhá uspo-
řádal v rámci projektu Skákejme pro 
zdravé srdce velké sportovní a vzdě-
lávací setkání žáků ústeckých základ-
ních škol.

Českokamenický 
hudební festival 
Českokamenický hudební fes-
tival má certifi kát Rodinné 
stříbro ÚK a má našlápnuto na 
dvacátý ročník v roce 2019

Ve dnech 14. – 17. června se v Čes-
ké Kamenici, v Děčíně a na dalších 
místech uskutečnil XIX. ročník 
mezinárodního hudebního festi-
valu, který je právem zařazen do 
programu Rodinné stříbro Ústec-
kého kraje. Dopolední sobotní de-
filé dechových orchestrů z domo-
va i ze zahraničí na českokame-
nickém náměstí vyvrcholilo spo-
lečným monsterkoncertem osmi 
dechových hudeb. Zahájení sobot-
ního programu se zúčastnila kraj-
ská radní pro oblast kultury Jitka 
Sachetová a Jaroslav Horák, před-
seda komise pro zahraniční vzta-
hy Rady Ústeckého kraje.
„Tento velkolepý hudební festival se 
příští rok uskuteční již po dvacáté, to 
je úžasné. Nejen pro svou tradici, ale 
i pro svou uměleckou úroveň, pro ob-
rovský zájem publika a pro rozšíření 
hudebních vystoupení orchestrů i mi-
mo hlavní pořadatelské město si prá-
vem tato akce zaslouží být ozdobou 
programu Rodinné stříbro Ústeckého 
kraje,“ pochválila radní Jitka Sache-
tová pořadatele při předání certifi -
kátu Rodinné stříbro starostce Čes-
ké Kamenice Haně Štejnarové.

Hudba zněla celým náměstím.

Ústí nad Labem | Plno dětského 
radostného výskání zažilo 
Ústí nad Labem 21. června. 
V Domě kultury se sešly stov-
ky malých školáků, aby si zde za-
závodily, užily si show ve skáká-
ní přes švihadla a setkaly se s ús-
teckými sportovci. 

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
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Prázdniny 2018 v Dolním Poohří jsou pestré

www.usti-nad-labem.cz

Jezero Milada

www.jezeromilada.cz

na na na 
11. 8. 201811. 8. 2018

Milada Burger

•
•
•

Největší výrobce
plochého skla
a jeho aplikací

ve střední a východní
Evropě

Zaměstnavatel 
roku 2018 

v Ústeckém kraji

Plné zajímavých akcí však budou v Dol-
ním Poohří celé prázdniny. Upozorňo-
vat na ně bude mimo jiné i profi l www.
facebook.com/DolniPoohri, kde Desti-
nační agentura Dolní Poohří už od za-
čátku turistické sezóny každý den zve-
řejňuje tipy Na vlně zážitků.
Na první dny přichystal pro děti zá-
mek v Libochovicích pohádkové pro-
hlídky Ztracená princezna, budou pro-
bíhat po celý týden od 2. do 8. červen-
ce. www.zamek-libochovice.cz Další kos-
týmované prohlídky určené dětem 
budou probíhat ve sváteční dny 5. a 6. 
července na zámku Stekník u Žatce. Na 
4. srpna chystají na zámku Loveckou 
slavnost Jana Františka a po celou se-
zónu tam můžete vidět výstavu, věno-
vanou historii chmelových brigád na 
Žatecku. www.zamek-steknik.cz
Na dalším zámku, v Klášterci nad Oh-
ří začínají prázdniny jako tradičně fes-
tivalem klasické hudby Klášterecké hu-
dební prameny, který startuje 4. čer-
vence koncertem Miro Žbirky. Potrvá 
celý týden do 8. července a jeho prů-
vodcem i jedním z protagonistů kon-
certů na zámku a v kostele Nejsvětější 
Trojice bude opět známý houslista Jaro-

slav Svěcený. Program festivalu najdete 
na http://kultura.klasterec.cz. Dalším hu-
debním festival v Klášterci nad Ohří bu-
de EraFest v sobotu 14. července.
Na své prázdninové výlety Dolním Po-
ohřím by si návštěvníci neměli zapo-
menout fotoaparát. I letos pořádá Des-
tinační agentura Dolní Poohří fotogra-
fi ckou soutěž.

„Fotosoutěž Poohří vašim objektivem 
je každý rok populárnější a schází se 
nám už stovky snímků z Poohří. Těší-
me se na ně i letos do 31. října,“ říká ře-
ditelka Destinační agentury Dolní Po-
ohří  Libuše Novotná Pokorná. Pravi-
dla soutěže, kontaktní adresu i dal-
ší program pro zasílání lze najít na 
www.dolnipoohri.eu. 

Dolní Poohří | Pestrý letní program v Dolním Poohří odstartuje hned první den prázdnin – v sobotu 30. 
června na Dni Ohře v Lounech na výstavišti. Akce začíná ve 14 hodin průvodem, zahrnuje neckyádu na 
Ohři, hudební vystoupení, pohádku, promítání fi lmů i výstavy.


