
číslo 02  /  ročník XII  /  únor 2019

Pevné spojení mezi Bílými Tygry a společností Syner slaví již 
pětadvacáté výročí. Za tuto dobu se díky podpoře stabilní-
ho generálního partnera podařilo v Liberci vybudovat klub, 
který do českého prostředí přenáší trendy světového hoke-

je a stává se vzorem pro další organizace. Jako silný partner 
se silnou vizí provázel liberecký hokejový klub z druhé ligy až 

na extraligový vrchol prezident klubu Petr Syrovátko.
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 Startuje 25. sezona, 
v níž je společnost Sy-

ner generálním partne-
rem Bílých Tygrů. Propo-

jení společnosti s klubem je 
však mnohem výraznější, že?

Nejsme jenom generálním part-
nerem. Zároveň jsme zaklada-

telem, společníkem, vlastníkem... 
Velmi často říkáme pouze generální 

partner, ale ten nemusí mít vždy vliv 
na řízení klubu. V našem případě je 
to taková společná mise, která zača-
la před 25 lety. Založili jsme obchod-
ní společnost tehdy ještě pod názvem 
Stadion Liberec. Postupem času jsme 
organizaci spolu s vývojem hokejové-
ho klubu přejmenovali na Bílé Tygry 
Liberec. Syner byl v té době jednou tře-
tinou zakládající struktury, ale postup-
ně jsme se stali tím, kdo klub ovládá.
 Jak se za uplynulými 25 lety podpo-
ry libereckého hokeje ohlížíte?
Troufám si říct, že se za nimi můžeme 
ohlédnout s pýchou. Velmi brzy jsme po-
stoupili z druhé ligy do první a po dal-
ších sedmi letech jsme slavili postup 
do extraligy. V ní máme za sebou šest-
náct odehraných sezon, kdy jsme čty-
řikrát vyhráli Prezidentský pohár, dva-
krát slavili bronz, jednou stříbro, došli 
do semifi nále Ligy mistrů a dosáhli jsme 
i na metu nejvyšší, tedy na titul. Kromě 
krásných věcí si samozřejmě vzpomí-
nám i na horší momenty, jako například 
na barážovou sezonu, kdy jsme ještě pět 
minut před koncem posledního utkání 
nevěděli, zda se vyhneme sportovní ka-
tastrofě v podobě sestupu. Tohle vše se 
mi za těch 25 let vybaví.
 Pětadvacet let podpory hokejové-
ho klubu vás však jistě muselo stát 
také mnoho prostředků…
Provoz hokejového klubu, a to od ma-
lé organizace až po současnost, kdy 
dle mého názoru určujeme úroveň vý-
chovy, stylu a progresu ledního hoke-
je v Čechách, samozřejmě znamená 
velké množství vynaložených peněz, 
o které mohla možná být naše společ-
nost bohatší. Ale naše rozhodnutí by-
lo i o určité společenské odpovědnosti 
a o lásce ke sportu. 

 Dokážete spočítat, kolik peněz 
provoz hokejového klubu za uplynu-
lých 25 let stál?
Když se rozpočet pohybuje průměrně 
přes 100 milionů na sezonu, může si 
leckdo spočítat, že to za tu dobu zna-
mená přibližně dvě a půl miliardy, kte-
ré klubem protekly a které jsme muse-
li nějak sehnat. A rozhodně toho nelitu-
jeme. Kdyby tu nebyla naše společnost, 
obávám se, že by hokej v Liberci a v Li-
bereckém kraji nebyl na současné úrov-
ni. Nechci, aby to znělo jako chvástání, 
ale osobně se domnívám, že je to zkrát-
ka realita. Stejně tak by to nešlo bez dal-
ších velkých partnerů, kteří jsou v tom 
s námi často i celých těch 25 let. 
 Co vás tehdy vlastně k podpoře 
hokeje přimělo?
Měl jsem k němu blízko odjakživa. 
V roce 1993 mi bylo 26 let a bylo to 
relativně krátce po tom, co jsem skon-
čil s aktivní hokejovou kariérou. Hrál 
jsem v Liberci do nějakých 19 let, po-
té jsem pokračoval na nižší úrovni při 
práci. Dokonce se mi hlavou honila ta-
ková tajná myšlenka, že bych se ještě 
zkusil připravit a že bych si mohl za-
hrát druhou ligu, ale nic z toho se ne-
stalo. A pro hokej to asi bylo dobře.
 Vzpomínáte ještě na první sezony, 
kdy jste se zapojil do dění v liberec-
kém hokeji?
Vybavuji si je moc dobře. Když jsme 
se tu v hokeji začali angažovat, by-
la to taková euforie. Ani by mě tehdy 
nenapadlo, že bude mít naše spojení 
s hokejem takhle dlouhé trvání. Sna-
žili jsme se, aby měla naše práce sys-
tém, aby lidé měli zodpovědnost. Vě-
řím, že se nám to postupem času da-
řilo a že se naše organizace rozvíjela. 
 Existuje za poslední čtvrtstoletí 
období, které byste označil za zlo-
mové? Kdy se činila rozhodnutí, kte-
rá dostala liberecké hokej mezi ev-
ropskou elitu?
Přelomové byly roky 1998 a 1999, kdy 
jsme přišli s konceptem nutné obnovy 
celého sportovního komplexu. Postup-
ně se nám podařilo docílit toho, že se 
z tehdejšího sportoviště stalo jedno 
z nejmodernějších sportovních center 

v celé republice, které nám široko da-
leko kluby závidí. Na sport jsme se ni-
kdy nedívali pouze jako na byznys, šlo 
nám také o to, komu by měl sloužit. 
Současný Sport Park Liberec slouží ne-
jen profesionálům, ale také amatérům 
nebo třeba handicapovaným sportov-
cům. A samozřejmě také společen-
ským událostem, pro které tu v Liber-
ci dříve nebyl vhodný prostor. Zázemí, 
které tu postupně vzniklo, je základem 
našich sportovních úspěchů.
 Organizace Bílých Tygrů klade vel-
ký důraz na rozvoj mládežnické tě-
lovýchovné jednoty, za což se letos 
také dočkala ocenění Nejlepší aka-
demie Českého hokeje. Byla práce 
s mládeží od začátku prioritou?
To není žádná velká věda. Každý si uvě-
domuje, jak je důležité mít kvalitní 
mládež, ale je otázkou, zda na to má-
te prostředky. A tím jsme zase zpátky 
u peněz. Když takové rozhodnutí dělá-
te, otevíráte svou kapsu a zvyšujete si 
náklady. Pokud plánujete dobře praco-
vat s mládeží, musíte mimo jiné zapla-
tit kvalitní trenéry. Jistě, s dětmi mohou 
dobrovolně pracovat maminky a tatín-
kové, kteří to dělají s velkou euforií, ale 
metodicky taková práce nebude správ-
ná. Musíte to dělat naplno, protože prá-
vě u mládežnických trenérů vše začí-
ná. Trenér s dětmi stráví klidně tři hodi-
ny denně a zásadně tak ovlivňuje jejich 
charakter. Proto je nutné, aby byl sku-
tečným profesionálem. Pokud chceme 
něco udělat s českým hokejem a zno-
vu ho pozvednout, měli bychom začít 
právě u trenérů mládeže. A to ne tím, 
že o tom budeme mluvit. Musíme umět 
získat a zaplatit kvalitní kouče, kteří se 
budou moci své práci věnovat na plný 
pracovní úvazek. Důležitou součástí té-
to práce je také příprava mladých talen-
tů pro seniorský hokej. I proto jsem se 
rozhodl pro zřízení farmářského týmu 
v Benátkách nad Jizerou. Za několik let 
fungování klubu se záložním týmem ví-
me, že tato „mezistanice“ pomáhá prá-
vě především mladým hráčům, aby se 
více dostali do hry a etablovali se v do-
spělém hokeji. 

Pokračování na stranách 4 a 5

Dvacet pět Dvacet pět 
let vášnělet vášně

Liberecké hokejové milníky
za posledních 25 let 
 9. 6. 1994  založena obchodní společnost 

Bílí Tygři Liberec, s.r.o.
 1994/95 postup do 1. ligy
 2000/01 postup do fi nále 1. ligy
 2001/02 postup do extraligy
 2004/05  zisk Prezidentského poháru, 

postup do semifi nále play-off , 
extraligový bronz

 2005/06 zisk Prezidentského poháru
 2006/07  postup do semifi nále play-off , 

extraligový bronz
 2007/08 postup do semifi nále play-off 
 2009/10 postup do semifi nále play-off 
 2010  Bílí Tygři jako první český tým hostí celek 

NHL (Boston Bruins)
 2011/12 postup do semifi nále play-off 
 2015/16  zisk Prezidentského poháru, 

118 bodů - stávající rekord extraligy, 
mistrovský titul

 2016/17  zisk Prezidentského poháru, 
postup do fi nále play-off , titul vicemistra

 2017/18 postup do semifi nále Ligy mistrů
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Desítky miliónů do litoměřické nemocnice
Litoměřice | Téměř pět desítek položek je zapracováno v investičním plánu litoměřické nemocnice 
na letošní rok. Předpokládaná celková výše plánovaných investic, včetně těch krytých dotačními ti-
tuly, dosahuje objemu přes 30 miliónů korun.

Granty pomáhají regionu

Jako největší letošní investice je plá-
nován angiografi cký komplet pro od-
dělení radiologie a zobrazovacích me-
tod v hodnotě 11 miliónů korun. Mezi 
dalšími položkami přesahujícími mili-
ónovou investici je již realizovaný ná-
kup mobilního překladového zařízení 
pro operační sály, pořízení ultrazvuků 
pro gynekologicko-porodnické odděle-
ní a pro urologickou ambulanci, nákup 
interkorporálního litotryptoru, nové-
ho sanitního vozu a ventilátoru pro 
pediatrii. 

V letošním roce se také očekává do-
končení modernizace audiologické 
ambulance, která započala loni staveb-
ními úpravami prostor a položením 
nové podlahové krytiny. V současnos-
ti probíhá výběr dodavatele audiomet-
ru, tympanometru a audiometrické ka-
biny, což je investice celkově přesahu-
jící částku půl miliónu korun. 
V investičním plánu jsou dále mj. za-
hrnuty nákupy vybavení pro oddělení 
klinických laboratoří, ARO, neurologii, 
operační sály, gastroenterologii nebo 

pořízení dvou akumulátorových taha-
čů pro rozvoz stravy. 
V oblasti investic do budov se chystá 
litoměřická nemocnice na moderniza-
ci výtahů ve dvou pavilonech, vybudo-
vání nových prostor pro traumatolo-
gickou poradnu a na rekonstrukci kou-
pelen na LDN a dětském oddělení. Tak-
řka dokončený je projekt modernizace 
chodeb v centrální části nemocnice, 
který zahrnoval opravy podlah, výmě-
nu podlahových krytin, výmalbu a in-
stalaci nových podhledů.  (nk)

Jedním z letošních projektů litoměřické nemocnice je postupná rekonstrukce chodeb. Prostor se projasní a pacientům usnadní orientaci.

Krupka | V příjemném prostře-
dí zasedací síně nové radnice 
v Krupce se 29. ledna odpole-
dne konala malá slavnost. Se-
šli se na ní představitelé nezis-
kových organizací, kteří již tra-
dičně převzali granty pro svoji 
činnost, zejména práci s dětmi 
a mládeží. 

Letos Knaufinsulation rozdělil cel-
kem 725 000 korun, které pomohou 
místním sportovním oddílům plavá-
ní, stolního tenisu, florbalu, fotba-
lu, atletice, raketovým modelářům 
či Dobrovolnickému centru v Ústí 
nad Labem.  Finanční injekci získalo 
též město Krupka v čele s jeho sta-
rostou Zdeňkem Matoušem. Všich-

ni obdarovaní si této podpory vel-
mi váží, jak ujistili ředitele závodu 
Ing. Jana Brázdu, bez ní si už rozvoj 
svých oddílů nedovedou představit. 
Knaufinsulation je jediný ze závo-

dů v Průmyslové zóně Krupka, kte-
rý takto dlouhodobě pomáhá. Za ob-
dobí své působnosti od roku 2008 
do 2019 již takto rozdělil 20 milionů 
korun. (lar)

Srdečné bylo přivítání představite-
le Luďka Říhy (Martin Hofmann) s pri-
mátorem Janem Paparegou, kteří se 
příznačně pozdravili: „Dycky Most“. 
A proč právě v hospicu? Jak vysvětlili 
režisér Jan Prušinovský a kreativní pro-
ducent ČT Michal Reiter, Česká televi-
ze vybrala během regionálních projek-
cí prvních dílů, které uvedla v předpre-

miéře v několika městech po celé České 
republice, částku 93 921 korun. Peníze 
se rozhodli jako poděkování za skvě-
lou spolupráci s Mostečáky předat po-
třebným. Podle slov ředitelky hospicu 
Blanky Ševcovicové je zařízení využije 
na nákup léků pro své klienty, již je tu 
umístěno 18. To je plná kapacita, i když 
zájem je větší.  (lar)

Poprvé u společného stolu
Ústí nad Labem | Rozsáhlé opravy mostu Dr. E. Beneše, nákup a provoz kri-
zových bytů pro matky s dětmi či společná rekonstrukce křižovatky v ulicích 
Hrbovická, Tovární a Majakovského. To je jen přehled několika bodů prvního 
společného setkání členů krajské rady a členů Rady města Ústí nad Labem 
po podzimních komunálních volbách. U řady bodů šlo hlavně o prvotní ak-
tuální informace k problematice a budou následovat další dílčí jednání vět-
šinou mezi politiky, kteří mají danou oblast na starosti. Po společném jedná-
ní se uskutečnila i tisková konference za účasti náměstka hejtmana Martina 
Kliky a primátora krajského města Petra Nedvědického. (od dop.)

Vichřice Kyrill, Herwart, Fabienne i ne-
dávný sněhový Benjamin a Florenz se 
svými následky pro distribuční síť uká-
zaly, že je nutná a důležitá informova-
nost obyvatel o výpadku proudu a aktu-

álním stavu odstraňování poruch i před-
pokládaný čas obnovení dodávek elek-
třiny. I když společnost ČEZ Distribuce 
jako provozovatel distribuční soustavy 
dělá vše pro zajištění bezpečných a spo-

lehlivých dodávek elektřiny, v důsledku 
extrémního počasí nejde mimořádným 
stavům zabránit. Stejně tak nemůže 
bezplatná poruchová linka 800 850 860 
při kalamitních stavech ihned odba-
vit všechny telefonické hovory. Zásad-
ním krokem ke zlepšení informovanos-
ti klientů ČEZ Distribuce je nová webo-
vá stránka www.bezstavy.cz k zjištění 
předpokládaného času obnovení dodá-
vek elektřiny, případně pro nahlašování 
poruch v distribuční síti. (od dop.)

Při výpadku proudu jděte na web www.bezstavy.cz

Martin Hofmann: Dycky Most
Most | Hospic v Mostě přivítal v úterý 5. února početnou ná-
vštěvu. Přijela delegace tvůrců a herců komediálního seriálu 
MOST, který právě běží na ČT 1, zástupci města i Ústeckého kra-
je a hojná byla i účast médií. 

Pro snadnější a rychlejší komunikaci s odběrateli elektřiny v přípa-
dě poruch a odstávek spustila ČEZ Distribuce interaktivní webo-
vou stránku. Jednoduchým zadáním adresy si odběratelé mohou 
v případě poruchy zjistit předpokládaný čas obnovení dodávek 
elektřiny. Nový web www.bezstavy.cz je zcela zdarma a dostupný 
jak z mobilních telefonů tak i počítačů a tabletů.

V zimním období usnadňuje a zrychluje práce v terénu i čtyřkolka Polaris.

dětem

Lenka Kocmanová Taussigová ve spolupráci s Ústeckým krajem pořádajíLenka Kocmanová Taussigová ve spolupráci s Ústeckým krajem pořádají

22. března 2019 od 20.00 hod.
Severočeské divadlo opery a baletu v Ústí nad Labem

Krása pomáhá
módní show

14. ROČNÍK

Moderátor večera: 
Rey Koranteng

na 2019 od 20.00 hod.
divadlo ooppeerrryyy aaa bbbaaallleeetttuuu vvv ÚÚÚssstttííí nnnaaaddd LLLaaabbbemm

ra: Hosté: Marian Vojtko, INFLAGRANTI, 
Eliška Lűftnerová, Roman Janál

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, Lea Štefl íčková, Lucie 
Šlégr, Taťána Makarenko, Lucie Smatanová,
Muži roku – Tomáš Martinka, Josef Kůrka,
Matyáš Hložek a další

Generální 
partneři

Hlavní 
partneřiVSTUPNÉ 

149–249 Kč
PŘEDPRODEJ VSTUPENEK – Ústí nad Labem: pokladna Severočeského divadla 
opery a baletu v Ústí nad Labem, Teplice: OC Olympia Teplice – info stánek

2019 Krasa pomaha metropol 261x99-4.indd   1 13.02.2019   17:58:28
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Sestrám a dalším zdravotnickým za-
městnancům pracujícím bez odbor-
ného dohledu v nepřetržitém provo-
zu a zaměstnancům na pozicích vrchní 
sestra, staniční sestra a ostatním ve-
doucím nelékařským pracovníkům byl 
na základě rozhodnutí představenstva 
společnosti přiznán příplatek 7 000 Kč. 
Sanitáři, praktické sestry a další za-

městnanci, kteří pracují pod odbor-
ným dohledem v nepřetržitém provo-
zu, získali příplatek 2 000 Kč. 
Nad rámec příplatků, které nastavila 
pro státem zřizované nemocnice vlá-
da, pak v KZ získali příplatek 4000 Kč 
fyzioterapeuti, ergoterapeuti, sálové 
setry, laboranti a další odborní zdra-
votničtí pracovníci v ranním provozu, 

Krajská zdravotní sestrám přidala, 
i když ji rozhodnutí vlády nijak nezavazovalo

Sestry v pěti nemocnicích společnosti Krajská zdravotní mají od ledna na výplatní pásce víc peněz.“ Foto: Krajská zdravotní, a. s.

Krajská zdravotní, a. s., (KZ) od 1. ledna letošního roku přidala zdra-
votníkům v nelékařských profesích. Společnost k tomuto kroku při-
stoupila přesto, že rozhodnutí vlády k němu KZ nijak nezavazovalo. 

sestry v ranním, tedy především am-
bulantním provozu pak mají nově pří-
platek 1 500 Kč. Ke zvýšení mezd došlo 
také u sanitářů, ošetřovatelek a řidičů 
zdravotnické dopravní služby v ran-
ním provozu. 
„Těší mě, že vedení Krajské zdravotní navý-
šilo od nového roku mzdy sestrám ve směn-
ném provozu i přesto, že se nařízení vlády 
týkají pouze nemocnic zřizovaných stá-
tem. Dále kvituji nárůst platů u sester, kte-
ré pracují pouze na ranní směnu, ale často 
odvádí nejtěžší práci,“ uvítala rozhodnu-
tí představenstva KZ Mgr. Marie Lulko-
vá, vrchní sestra Dětské kliniky Fakul-
ty zdravotnických studií Univerzity 
J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Krajské 

zdravotní, a. s. - Masarykovy nemocnice 
v Ústí nad Labem, o. z.
„Realizované změny v odměňování 
ve společnosti Krajská zdravotní pro rok 
2019 cílí především na nelékařský zdra-
votnický personál, který je klíčový pro 
zajištění současného rozsahu zdravotní 
péče a je v tomto směru i prioritou z po-
hledu Ministerstva zdravotnictví Čes-
ké republiky,“ zdůraznil v souvislosti 
s rozhodnutím představenstva Krajské 
zdravotní, a. s., jeho předseda Ing. Ji-
ří Novák.
„Kromě uvedených navýšení prostřednic-
tvím stabilizačních příplatků došlo také 
k navýšení mezd a příplatků v souvislos-
ti s růstem minimální mzdy a v průběhu 

roku bude na základě kolektivní smlou-
vy docházet k navyšování mezd u jednot-
livých zaměstnanců v souvislosti s časo-
vými a kvalifi kačními postupy,“ doplnil 
Ing. Petr Fiala, generální ředitel KZ.
V meziročním srovnání 2018/2019 re-
alizovaná opatření představují nárůst 
osobních nákladů o téměř 392 mili-
onů korun, což představuje navýše-
ní o 9,7 %. Prakticky je tak využit celý 
předpokládaný nárůst výnosů od zdra-
votních pojišťoven pro rok 2019. Spo-
lečnost Krajská zdravotní, a. s., nemá 
pro zlepšování odměňování zaměst-
nanců jiné fi nanční zdroje, než jsou 
příjmy z veřejného zdravotního pojiš-
tění.

Krajská zdravotní, a. s., 
je největším poskytovatelem zdravotní péče v Ústeckém kraji, kde je s více 
než 7 000 zaměstnanci i největším zaměstnavatelem, a patří mezi největší 
zdravotnická zařízení v České republice. V roce 2019 Krajská zdravotní, a. s., 
předpokládá obrat 7 miliard 750 milionů korun, při vyrovnaném hospodaře-
ní. S ohledem na geografi cké rozmístění v regionu tvoří nemocnice Krajské 
zdravotní jednu páteřní osu zdravotnických zařízení pro celý Ústecký kraj, 
který prostřednictvím Krajské zdravotní, a. s., spravuje pět nemocnic 
– v Děčíně, Ústí nad Labem, Teplicích, Mostě a Chomutově.

Jihočeská univerzita spojila síly 
se soukromou fi rmou, vyrábě-
jící kosmetiku z jiker živých je-
seterů.

 Jak projekt Ceskykaviar.cz vznikl?
Upřímně řečeno byla to celkem náho-
da…. Můj partner se primárně zabývá 
obchodem se spotřební elektronikou 
a více než 10let jeho společnost za-
stupuje na ČR a SR trhu čínskou znač-
ku CHANGHONG a CHiQ. V roce 2017 
právě jeho společnost spolupracova-
la s českobudějovickým výstavištěm 
a tím, že já jsem zase pracovala v Ag-
ro businessu, jel se za mnou do Budě-
jovic podívat. Tam jsem ho seznámi-
la právě s lidmi z Jihočeské Univer-
zity (JCU) a u nich na stánku jsme se 
při konzumaci kaviáru a dalších po-
chutin dozvěděli, že sice mají takový-
to projekt a produkty, ale nejsou jaksi 
schopni s tím obchodně prorazit a prá-
vě zmínili i Čínu. No a pak už to začalo. 
Partner se toho chytil a začaly analýzy, 
průzkumy trhů jak tady, tak v zahrani-
čí, včetně cesty do Číny, kde se setkal 
s případnými distributory. No a také to 
hlavní, a sice vyjednávání o smlouvě 
s JCU. To vše se uzavřelo slavnostně lo-
ni 23.11.2018, kde společnost Ceskyka-
viar.cz s.r.o. podepsala s JCU exkluzivní 
smlouvu o distribuci veškerých kaviá-
rových produktů a produktů vznikají-
cích z kaviáru vyrobeného na JCU, a to 
na následujících 20 let. 
 V čem tedy jihočeský kaviár uni-
kátní?
V první řadě je potřeba si vysvětlit zá-
klad. Pokud se použije označení „pravý 
kaviár,“ musí splňovat určité atributy. 
První, že se jikry musí výhradně získá-
vat z jeseterovitých ryb. V našem pří-
padě JCU používá tři druhy, a sice Je-
seter Malý, Sibiřský a nejslavnější je 
VYZA VELKÁ. To znamená, že nelze 
za kaviár označovat jikry z jiných ryb, 

např. losos, pstruh atd. Druhým před-
pokladem je, že se kaviár mírně nasolí 
a ne, že se v soli konzervuje. Poslední 
je specifi kum právě pro jihočeský kavi-
ár, kdy JCU vyvinula metodu, při které 
se samotné jikernačky při získávání ji-
ker nezabíjí, tudíž používáme označe-
ní „STURGEON FRIENDLY = přátelský 
k rybám“. Pro informaci: pouze JCU 
má v ČR oprávnění používat označe-
ní „Pravý kaviár“.  Je to podobné jako 
u pravého „CHAMPAGNE“, prostě to-
to označení se může použít pouze po-
kud je vyrobeno z příslušné odrůdy ja-
ko u kaviáru z příslušného druhu ryby. 

 Jaký je tedy účinek kaviárové kos-
metiky a pro koho je určena?
Díky obsaženým aminokyselinám má 
pozitivní vliv na vývoj kožních buněk 
a mimořádně silný hydratační efekt. 
Mastné kyseliny totiž vodu uzamykají 
a pleť vydrží dlouhou dobu hydratova-
ná. Obsažené minerály dodávají pleti 
energii a ještě urychlují proces hydra-

tace. Vitamíny A,D,B1,B2 a H jsou hlav-
ním nástrojem na likvidaci vrásek a re-
generaci pleti. Funguje také výborně 
na stimulaci metabolismu kožních bu-
něk. Díky používání přípravku s výtaž-
kem kaviáru výrazně zpomalíte proces 
stárnutí a chráníte svoji pleť před de-
generativními účinky. Naše speciální 
krémy jsou určeny pro všechny ženy 
a všechny typy pleti. Ale také i pro mu-
že, kteří pečují o svou pleť a chtějí do-
sáhnout jejího mladistvého vzhledu.
 Jaké další produkty chystáte? 
Na co se můžeme těšit?
Kromě základního faktu, že veškeré na-
še produkty budou vždy na bázi použi-
tí pravého kaviáru, chceme do kosmeti-
ky přinášet nové technologie. Tím mo-
hu prozradit, že již teď pracujeme na no-
vých inovativních produktech do řady 
produktů Ceskykaviar.cz a jsem přesvěd-
čena, že jakmile je představíme, bude to 
přelom právě ve využívání účinných lá-
tek v kosmetice. Bude se jednat o obli-
čejové a oční masky. To je jediné, co mo-
hu v tuto chvíli zmínit. Chtěli bychom je 
představit nejpozději v červnu tohoto 
roku a následně do konce roku předsta-
víme vyloženě pánské produkty. 

Uvedla marketingová ředitelka 
společnosti Ceskykaviar.cz 

Šárka Mrázová

Kosmetika z jiker živých jeseterů

DODO-DVERE.CZ

Dveře SAPELI významně dotvářejí tvář každého bydlení. 
Dveře SAPELI ve spojení se zárubněmi neobyčejně pozvednou jeho 

este  ckou hodnotu. Chcete plné nebo s výplní? Světlé či tmavé? 
Vyberte si takové, které budou Vašemu interiéru nejvíce slušet! 
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Syner a Bílí Tygři Liberec
Společná mise, společné triumfy

dokončení z 1. strany

 Bylo těžké přejít na současnou 
„Tygří cestu“, která spočívá ve výcho-
vě hráčů pro A-tým v rámci organi-
zace a celkové změně kultury uvnitř 
klubu?
Velkou roli v tom hrál Filip Pešán. 
Po skončení své hráčské kariéry při-
šel s vizí, jak by chtěl práci v organiza-
ci pozvednout. Dařilo se mu pro ni  zís-
kat další trenéry a přesvědčit o ní ta-
ké rodiče. Svým přístupem sem přilá-
kal také řadu hráčů a trenérů z jiných 
míst v celé republice, což samozřejmě 
vyvolalo i určitou nevoli u těch, na kte-
ré najednou nezbývalo místo. I to s se-
bou naše cesta nesla. Dnes máme 
v A-týmu řadu kluků, kteří sem při-
šli odněkud třeba ve čtrnácti letech 
a poté tu hokejově dospěli. Stejně tak 
se můžeme chlubit mnoha hráči, kte-
ří prošli Libercem a později podepsali 
smlouvu v NHL. To je Tygří cesta, kte-
rou chceme rozvíjet. Musíme na ni ov-
šem získat prostředky. 

 Kde lze potřebné prostředky získat?
Řeší se to na celostátní úrovni, kde se 
Milan Hnilička snaží apelovat na zvý-
šení přísunu peněz do mládežnické-
ho sportu, ale také na úrovni krajské. 
Měli bychom získat podporu pro vy-
tvoření mládežnického centra, kte-
ré bychom mohli částečně srovnávat 
třeba s tím v rakouském Salzburgu, 
ovšem samozřejmě s ohledem na čes-
ké podmínky a možnosti. Jde o krok, 
kterým bychom mohli výrazně pokro-
čit v dohánění světového hokeje. Vě-
řím, že už se nám nebude vzdalovat, 
ba naopak bychom se mu měli začít 
přibližovat. V Česku máme hokejo-
vou tradici i šikovné mladé hokejisty. 
Je třeba skloubit tuto tradici s moder-
ními prvky. 

 Jaké moderní prvky máte napří-
klad na mysli?
Dnes už to není jen o práci na ledě. Mě-
li bychom třeba klást důraz na stravu, 
na spánek a další detaily, které v sou-
časnosti rozhodují o správném vývo-

ji hokejisty. A to vše opět začíná u již 
zmíněných kvalitních trenérů, kteří 
s nimi na těchto drobnostech muse-
jí umět pracovat. Teprve ve chvíli, kdy 
se tohle naučíme, začneme svět opět 
dohánět.

 Závěrem, máte pro 25. sezonu 
ve spojení Bílých Tygrů a Syneru vy-
tyčený konkrétní cíl?
Za těch 25 let, co se v libereckém hoke-
ji pohybujeme, jsme se naučili, že ne-
má smysl vyhlašovat nějaké velké cí-
le. Nic tím nezískáte, pouze si kompli-
kujete cestu. Sám jsem kdysi podobné 
cíle vytyčoval, ale už moc dobře vím, 
že je mnohem lepší méně mluvit a ví-
ce dělat. K tomu si musíte dospět. Není 
nutné dělat nějaký mediální humbuk.  
Ať za nás raději hovoří výsledky.
Co ale mohu prozradit, to je mé přá-
ní, aby se naši fanoušci bavili hoke-
jem, aby měli z našich výsledků radost 
a aby značka Bílých Tygrů stále rost-
la, získávala na síle a zabydlovala se 
v srdcích dalších a dalších fanoušků.Sezóna 2015/16 - zisk Prezidentského poháru, 118 bodů - stávající rekord extraligy

Sezóna 2006/07 - postup do semifi nále play-off , extraligový bronzSezóna 2001/02 - postup do extraligy
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Ctibor Jech: 
Petr Syrovátko je hokejový vizionář
Jeden z nejlepších obránců libereckého hokejové historie, poz-
ději úspěšný trenér a funkcionář. Aktuálně nejdéle sloužící ge-
nerální manažer v české hokejové extralize. Hokejově vyros-
tl v Jihlavě,  ale většinu své hráčské kariéry strávil v dresu Li-
berce. S téměř 500 starty v mistrovských zápasech dlouho dr-
žel klubový rekord věrnosti. Po skončení aktivní kariéry se stal 
trenérem A týmu Stadionu Liberec. Pod jeho vedením klub po-
stoupil z 2. národní ligy do 1. ligy (1995). Od roku 1996 doposud 
zastává funkci generálního manažera klubu.

„Hokej v Liberci měl solidní úro-
veň už v sedmdesátých 
a osmdesátých letech 
minulého století, byť 
šlo tehdy výlučně 
o prvoligový tým. Fi-
nančně však do vel-
ké míry stál na pod-
niku Pozemní stavby 
Liberec, který se ovšem 
téměř ihned po revoluci 
v roce 1989 rozpadnul. Klub 
tak ztratil svou podporu a takřka 
ze dne na den přišel o většinu fi nanč-
ních prostředků. Liberec tehdy spadnul 
do 2. národní ligy a mohlo být i hůř. 
Tehdy jsme se s Františkem Vozkou 
a Jaroslavem Kasíkem rozhodli, že tu 
hokej musíme nějak zachránit. 
Snažili jsme se tu udržet úroveň mlá-
dežnických týmů a vychovávat vynikají-
cí hokejisty, což se dařilo (Petr Nedvěd, Ja-
roslav Nedvěd, Zdeněk Orct, Leo Gudas). 
Ale na to, abychom s A-týmem postoupili 
do první ligy, jsme zkrátka neměli peníze. 
Nenechali jsme tu sice hokej padnout, 
ale až s podporou Petra Syrovátka 
a společnosti Syner, se znovu otevře-
la šance posunout liberecký hokej výš. 
Kdo ví, jak dlouho bychom bez této 
podpory takhle klub udrželi. Petr Syro-
vátko liberecký hokej doslova zachrá-
nil. Sám u nás prošel mládeží a bylo 
vidět, že jeho srce bije pro hokej. Za-
čalo to podporou v řádu statisíců, což 
je z dnešního pohledu skoro směšné, 
ale tehdy to pro nás byl velmi výraz-
ný krok. Postupem času se více a více 
zapojoval do samotného vedení klubu. 

Jak rostlo jeho podnikání, rostla 
také jeho podpora. 

Petr Syrovátko je ale 
hlavně obrovský vizi-

onář, který vždy my-
slel dopředu. Na za-
čátku jsme si da-
li jasný cíl, že chce-

me v první řadě 
postoupit do první li-

gy. A nám se to hned 
po roce povedlo. V nové sou-

těži jsme se opět učili a museli 
jsme bojovat o udržení. My ale chtě-
li výš. A tak jsme znovu dělali postup-
né kroky, jak toho docílit. Díky Petro-
vi se k nám připojovali další partneři 
a naším novým cílem bylo posunout se 
do extraligy. Každým rokem jsme děla-
li výrazný krok kupředu a začal se tu 
budovat tým, který na postup do ex-
traligy skutečně měl. 
Dlouho jsme měli potíže sehnat kva-
litního trenéra, protože málokdo vě-
řil, že by Liberec mohl postoupit. Nako-
nec se nám povedlo získat mladého Jo-
sefa Jandače, který naše nadšení sdílel, 
a my jsme se přes baráž skutečně do-
stali až do nejvyšší soutěže. Byla to pro 
nás všechny obrovská odměna za veš-
kerou práci, kterou jsme tu za ta léta 
odvedli. Ale nezastavili jsme se a po-
kračovali v dřině!  Vyplatilo se to! 
Když se nyní po mistrovském titulu, 
čtyřech Prezidentských pohárech, ex-
traligovém stříbru a dvou bronzech 
ohlédneme zpět, je až neuvěřitelné, co 
se tu díky Petru Syrovátkovi podařilo 
za těch 25 let vybudovat.“

„Když jsem se do Liberce začátkem de-
vadesátých let vracel, byl jsem tehdejším 
vedením připravován na trochu amatér-
ské podmínky, které tu tehdy panova-
ly. Věděl jsem, co mě čeká a nemine. Pa-

matuji si třeba, jak jsme doslova na kole-
nou dávali dohromady rozpočet na sezo-
nu 1993/94. Shodou okolností jsem tehdy 
na zdejších tenisových kurtech potkal za-
čínajícího podnikatele Petra Syrovátka, 

s nímž jsem se znal z hokeje. V dorostu 
jsme se dokonce krátce mihli v jednom 
týmu. Prozradil jsem mu, co tu máme 
za problémy. Slovo dalo slovo a vznik-
la tak první spolupráce mezi Synerem 
a tehdejším Stadionem Liberec. Pořád by-
lo co řešit, ale díky této spolupráci skonči-
ly veškeré existenční problémy klubu. Pe-
tr jasně deklaroval, že druhá národní li-
ga pro něj není soutěž. Chtěl tým co nej-
rychleji dostat do první ligy s tím, že naší 
dlouhodobou vizí byla extraliga. Začal se 

tu tvořit nový management. Spolu s Pe-
trem Syrovátkem se na chodu klubu podí-
leli také Ctibor Jech a Jaroslav Kasík, za-
čali všemu dávat řád a jednotlivé vize se 
dařilo plnit. Tým se už pod názvem Bí-
lí Tygři Liberec dostal do extraligy a ob-
rovský boom pak následoval s otevřením 
nové Home Credit Areny, v níž jsme víc 
než rok neprohráli ani jeden domácí zá-
pas.  V nové aréně jsme dvakrát po sobě 
vyhráli základní část extraligy. Vše vyvr-
cholilo v roce 2016, kdy se Bílí Tygři po-

prvé dočkali titulu. V tu chvíli jsem si 
vzpomněl, v jakých podmínkách vše za-
čalo, a přišlo mi to až neuvěřitelné. Když 
teď vidím, co vše Petr s klubem dokázal, 
a to nemluvím jen o titulu, ale také třeba 
o čtyřech Prezidentských pohárech nebo 
o postupu do semifi nále Ligy mistrů, mu-
sím před ním smeknout klobouk. Věřím, 
že také v dalších letech bude Liberec pat-
řit mezi nejlepší týmy v Česku a že spolu-
práce mezi Bílými Tygry a Synerem přine-
se řadu dalších úspěchů.“

Jiří Peřina: Syner zachránil liberecký hokej před zánikem
Odchovanec a dlouholetý hráč Stadionu Liberec, v současnosti 
trenér mládežnických týmů Bílých Tygrů. Po extraligové zkušenos-
ti v Olomouci a angažmá ve Francii se v první polovině devadesá-
tých let vrací do Liberce a v roli útočného tahouna týmu a pozdě-
ji také kapitána, pomáhá zachránit Stadion Liberec ve 2. lize. Ná-
sledně výrazně dopomohl také k postupu do 1. národní ligy.

Sezóna 1995/96 - záchrana v 1. DZ

Představitelka Nadace SYNER Eva Syrovátková s kapitánem mistrovského týmu Branko Radivojevičem
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Žádosti začne kraj přijímat zřejmě na jaře. Hejtman 
Oldřich Bubeníček novinářům řekl, že předpokládá, 
že zájem o program bude. Lidé budou moci požádat 
o dotaci na pořízení plynového kondenzačního kot-
le, kotle na biomasu, koupi tepelného čerpadla. Dota-
ce může pokrýt až 80 procent výdajů, v případě kotle 

pouze na biomasu a tepelného čerpadla je to nejvý-
še 120 000 korun. Pokud navíc žadatel pochází z ob-
ce, která je na seznamu míst se zhoršenou kvalitou 
ovzduší, automaticky získá navíc 7500 korun.
Dotace už není na kombinované kotle. Ústecký 
kraj usiloval o to, aby byly v tomto případě ně-
jaké výjimky, to se ale nepodařilo. Zdroje tepla 
(1. a 2. emisní třídy) na pevná paliva s ručním při-
kládáním nebude možné od 1. září 2022 provo-
zovat. „Pořád je to pro občany velice výhodné, jsem 
přesvědčen, že částka bude vyčerpána,“ uvedl hejt-
man. Kraj bude přijímat žádosti stejně jako v mi-

nulé výzvě už pouze elektronicky. Ústecký kraj pa-
tří po Moravskoslezském k místům s nejhorší kva-
litou ovzduší. Dotace na výměnu kotlů rozděluje 
krajská samospráva už několik let. Některé obce 
nabízejí lidem pomoc při vyřizování dotace. Nej-
více výměn kotlů, a to 853, se uskutečnilo zatím 
v okrese Děčín. Na Litoměřicku to bylo 727 výměn 
a na Lounsku 565 výměn.
Při prvním rozdělování peněz na pořízení ekologic-
kých zdrojů vytápění bylo 20 milionů korun vyčerpá-
no za necelý měsíc. O rok později byla třicetimiliono-
vá částka vyčerpána za devět dnů.

Na Švestkovou dráhu 
se vrátí provoz vlaků
Ústecký kraj uzavřel smlouvu s  železničním 
dopravcem AŽD Praha na  provozování do-
pravy na lince Most – Lovosice – Litoměřice. 
Denní provoz vlaků na  Švestkovou dráhu se 
tak vrátí od prosince 2019. Smlouva podepsa-
ná náměstkem Jaroslavem Komínkem a ge-
nerálním ředitelem Zdeňkem Chrdlem je uza-
vřená na deset let za cenu 108,50 Kč/km.
„Pro naši fi rmu je obnova plného provozu vel-
kou výzvou. Rádi nabídneme cestujícím ve vla-
ku řadu dalších doplňkových služeb,“ řekl při 
podpisu generální ředitel AŽD Zdeněk Chr-
dle. Během roku 2019 pak dopravce spolu 
s  Ústeckým krajem spustí informační a  pro-
pagační kampaň, jejímž cílem je, aby se ces-
tující k této trati vrátili. Během zimy chce AŽD 
Praha jako dopravce a  vlastník této dráhy 
v jedné osobě provést ještě další moderniza-
ce a zvýšení rychlosti tratě, dále zvýšení ně-
kterých nástupišť, aby nástup do  nízkopod-
lažních vlaků byl skutečně jednoduchý. 
O novinkách na trati hovořil také hejtman Old-
řich Bubeníček při tradičním setkání s ředitelem 
Chrdlem. „Věřím, že se obnovou provozu výrazně 
zlepší dopravní obslužnost občanům obcí Čes-
kého středohoří. Trať tak může sloužit nejen k vý-
letům, ale bude mít místo i v každodenním životě 
regionu,“ přál si hejtman Bubeníček.
Dopravu zajistí modernizované nízkopodlažní 
jednotky Regiosprinter, které budou mj. uprave-
ny do zelených barev Dopravy Ústeckého kra-
je. Vlaky pojedou z Mostu do Lovosic a Litoměřic 
každé dvě hodiny, mezi Třebívlicemi a Litomě-
řicemi bude provoz posílen na poloviční, tj. ho-
dinový interval. Ve vlacích bude platit tarif DÚK, 
kde jsou pro každého cestujícího možné na úze-
mí Ústeckého kraje přestupy s jedinou jízdenkou 
mezi všemi vlaky, autobusy a téměř všemi MHD 
v  kraji. Jízdenky bude možné zakoupit přímo 
ve vlaku, samozřejmě také na celém území kra-
je na všech prodejních místech a ve všech auto-
busech Dopravy Ústeckého kraje.
Provoz vlaků na trati Most – Lovosice skončil 
na konci roku 2007, kdy jej kraj přestal objed-
návat z  důvodu nevyužívání, nízké rychlosti 
a celkově nízké dopravní atraktivity bez nadě-
je na zlepšení. V roce 2016 trať od státu koupi-
la AŽD Praha a jako přední společnost želez-
niční zabezpečovací techniky začala do  tra-
ti masivně investovat s cílem udělat z ní mo-
derní regionální dráhu 21. století. Díky tomu je 
trať připravena k provozu v úplně jiných para-
metrech než před 11 lety.

Ústecký kraj má na výměnu starých kotlů 168 milionů korun
Ústecký kraj bude letos znovu rozdělo-
vat státní peníze na výměnu starých kot-
lů. Samospráva má k dispozici 168 mili-
onů korun, což by mohlo pokrýt 1610 vý-
měn tepelných zdrojů.

Praha – Kolovraty | Když vstou-
píte do restaurace La Bella Vita 
Caravella, ocitnete se díky nápa-
ditému interiéru ve Středomoří. 
Pečlivě sestavené menu váš zá-
žitek ještě umocní a zakotvíte až 
na březích slunné Itálie.

DnešníOběd.cz doporučuje La Bella Vita - Caravella

Majitel restaurace má italské kořeny 
a není tedy divu, že je velkým přízniv-
cem italské kultury a zakládá si na čer-
stvých a kvalitních ingrediencích a ori-
ginálních recepturách. Pro svoji restau-
raci objevil i skvělého pizzaře Antonia, 
který pro vás každý den připravuje 
úžasnou pizzu v kamenné peci. Anto-
nio pochází z ostrova Ischia, nejkrás-
nějšího místa Neapolského zálivu. Os-
trov jako z pohádky, je proslulý pod-
mořskými vulkány. Učaruje vám buj-

nou vegetací, jedinečnou atmosférou 
i vyhlášenou kuchyní, kterou prostřed-
nictvím Antonia můžete ochutnat i vy. 
On sám miluje pizzu Margheritu, pro-
tože její jednoduché složení dá vynik-

nout jak chuti rajčat, mozzarelly, tak 
i samotnému těstu.
La Bella Vita nenabízí jen skvělou piz-
zu, ale i proslulou italskou pastu. Pokr-
my, které s italskou vášní servírují hos-

tům, nepostrádají autentičnost a pří-
jemně překvapí každého milovníka 
italské kuchyně.
Vybírají pro vás ty nejlepší lahůdky 
z italských regionů a každý týden zpes-

třují jídelní lístek nějakou novinkou dle 
sezónní nabídky ať formou degustační-
ho menu, či jednotlivých specialit.  
Můžete zde poobědvat, povečeřet, ne-
bo se zastavit odpoledne na skvělou 
kávu a vybrat si některý z báječných 
italských dezertů. V létě na vás čeká 
neodolatelné posezení na terase v pří-
jemném stínu kaštanů.
Restaurace je skvělou volbou pro ro-
dinnou oslavu, setkání s přáteli i pra-
covní oběd. Najdete zde dostatek pro-
storu pro větší eventy i soukromí pro 
romantickou večeři ve dvou. Nejmenší 
hosty jistě zaujme dětský koutek.

Pokud milujete italskou kuchyni, výlet 
do pražských Kolovrat vás nezklame! 

labellavita-caravella.cz
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Radost z jízdy

Zástupci čtyř or ganizací pečujících 
o pěstounské rodiny v Libereckém kra-
ji: Farní charita Česká Lípa – Centrum 
pro pěstounské rodiny, Centrum Pro-
těž v Liberci, Centrum pro rodinu Náruč 
Turnov – Náhradní rodinná péče a Rodi-
na v Centru v Novém Boru si bě hem ve-
čera převzali z rukou hejtmana a spon-
zorů symbolické šeky. Letos se ta neční 
veselí přesunulo do prostor Kraj ské vě-
decké knihovny v Liberci s mo ttem „ko-
munikace“.
Organizace dostaly peníze od sponzorů 
a nepřímo také od všech, kteří si zakou-
pili vstupenku na ples. Polovina z její 
ceny šla totiž rovněž ve pro spěch pod-
pořených organizací. Do po slední chví-
le tak nebylo jasné, na ja kou celkovou 
částku se výtěžek vy šplhá. Další subjek-

ty podpořily večer darova nými věcnými 
cenami do tomboly.
„Večer je nejen o tanci a hudbě, ale také 
o setkání se zajímavými lidmi. Jsem ne-
smírně rád, že se každým rokem podaří 
vybrat pěknou sumu, s níž můžeme pod-
pořit subjekty v Libereckém kraji. Děku-
ji partnerům i hostům, že se každoroč-
ně na našem plese podílejí a přišli i letos 
do Krajské vědecké knihovny, kam jsme 
ples přemístili,“ zhodnotil hejtman Mar-
tin Půta.
Benefi čním plesem hejtmana prová-
zela herečka Eliška Jansová, k tan-
ci i poslechu hrál liberecký orchestr 
Big´O´Band, v pro gramu zatančil ba-
let Divadla F. X. Šaldy, mladý amatérský 
pár předvedl latinsko-americké tance 
a jako hlavní host vystou pil 4TET Jiřího 

Korna. Hosté mohli tra dičně ochutnat 
z bohaté rautové na bídky či molekulár-
ní mixologie. Vyu žili i nabídky v oblíbe-
ném fotokoutku.

Letošní ples byl věnován komunikaci, 
tedy především ve významu dorozumí-
vání a porozumění. Lidská řeč, písmo, 
první slova, rodina. Právě proto byly vy-

brány pro rozdělení výtěžku organiza-
ce, jež jsou v lidské společnosti těmito 
významy jednoznačně ovlivněny. Spo-
lečnosti pečující o pěstounské rodiny. 

Liberecký kraj | Již 14. benefi ční ples hejtmana Libereckého kraje, 
který se uskutečnil v pátek 1. února, vynesl částku 474 900 korun. 
Opět tradičně pomáhal dobré věci. Letos pěstounským rodinám. 

Benefi ční ples podpořil pěstounské rodiny

Setkání pěstounských rodin
Liberec | V sobotu 2. února odpoledne se konalo tradiční setkání pěstounských 
rodin Libereckého kraje, které již popatnácté pořádala nadace SYNER. Akce 
začala ve 14 hodin v Mezinárodním centru Universium, setkání zpestřila pís-
ničkářka Jana Rychterová a Sváťovo divadlo. Závěr zdařilého odpoledne patřil 
tombole, v níž přítomné rodiny vyhrávaly vouchery na nákup zboží (na snímku).

Jaroslav Kubera dostál letité 
tradici a svou první zahraniční 
návštěvu směřoval na Sloven-
sko. Jednal s prezidentem, pre-
miérem, šéfem Národní rady 
a ministrem zahraničí, krátce se 
setkal také s krajany. 

Se svým protějškem Andrejem Dan-
kem se domluvili na tom, že předse-
dové parlamentů zemí Visegradské 
skupiny (ČR, Slovensko, Polsko a Ma-
ďarsko) zamíří 17. listopadu společně 
na Národní třídu v Praze, kde si připo-
menou 30. výročí Sametové revoluce. 
Jednal s prezidentem Andrejem Kis-
kou, předsedou Národní rady Andre-
jem Dankem, premiérem Peterem 
Pellegrinim a ministrem zahraničí Mi-
roslavem Lajčákem. Svou první ofi ciál-

ní návštěvu zakončil vzpomínkou na 
T. G. Masaryka u jeho sochy v cent-
ru Bratislavy, kam položil společně se 

čtveřicí senátorů květiny a také ho-
vořili s krajany pocházejícími z Česka 
a žijícími v Bratislavě. (od dop.)

Předseda Senátu na  Slovensku
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Osobnosti roku 2018 Ústeckého kraje
Ve čtvrtek 14. února byly uveřejněny výsledky ankety Osobnost 
roku 2018 Ústeckého kraje. Stalo se tak v krásném prostředí Za-
hradního domu v Teplicích. Prostřednictvím kuponů, zveřejněných 
v novinách METROPOL a především elektronicky, udělili čtená-
ři celkem 2 733 hlasy všem nominovaným v pěti kategoriích. Každý 
z nich svou prací přispěl k rozvoji našeho regionu a posilování jeho 
dobrého jména navenek.

Z fotografi í Daniela Šeinera je patrné, 
že si nové osobnosti a jejich blízcí slav-
nostní večer užili. Přispěl k tomu mo-
derátor a zpěvák Vladimír Hron a do-
provodný kulturní program, ve kte-
rém vystoupili místní – pěvecký sbor 
Fontána ze ZŠ Maršovská se sbormis-
try Květuší Strejcovou a Jiřím Bryn-
dou, saxofonové kvarteto konzerva-
toře ve složení Adéla Wiedemannová, 
Anna Šteklová, Matěj Voch a Pavel Brý-
la a také Sára Takieddinová u klavíru. 
V závěru večera byly zvláštní cenou po-
roty oceněny Osobnosti roku 2018 Ús-
teckého kraje za dlouholetou práci pro 
region: Ing. Lenka Machaloušová, ředi-
telka Arkadie, MUDr. Jan Štěrba, primář 
lázeňského domu Beethoven a lékař 
FK Teplice a bývalý primátor, dnes před-

seda Senátu PČR Jaroslav Kubera. Všem 
novým osobnostem děkujeme za pří-
nos pro společnost a upřímně blaho-
přejeme!  
V pořadí již 8. ročník ankety uspořá-
daly vydavatelství METROPOL a Sku-
pina ČEZ, osobní záštitu nad ním pře-
vzal hejtman Ústeckého kraje Oldřich 
Bubeníček.    

DĚKUJEME PARTNERŮM

LITOMĚŘICETEPLICE
TEPLICE


