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Zdraví mladí lidé mají dnes nepřeberné množství možností, jak se uplatnit 
ve společnosti, mohou cestovat, vzdělávat se, sportovat… Bez talentu, píle a se-
bekázně to ale nefunguje. Jak se žije mladým podnikatelkám, o tom jsme hovo-
řili s Pavlou Vyoralovou z Mostu.

Pavla Vyoralová: 
Na startu do života
 Jak jste prožila dětství?
Dá se říct, že v tělocvičnách. Odmala 
jsem sportovně založená, a tak mne 
rodiče už ve čtyřech letech zapsali 
do oddílu sportovní gymnastiky. Nej-
dříve do přípravky, od šesti už jsem 
ale pilně trénovala každý den po ško-
le a někdy i před vyučováním. Ale vy-
platilo se, přišly úspěchy. Byla jsem ně-
kolikanásobnou mistryní republiky, 
ve dvanácti jsem vyhrála mistrovství 
ČR dospělých a měla jsem se v Brně 
s reprezentací připravovat na olympij-
ské hry. Přišlo ale zranění, výkonnost 
už nebyla vynikající, a tak z toho sešlo. 
Začala jsem závodně tančit za Beetho-
ven DC Chomutov a taky mě to moc 
bavilo. Bylo mi třináct a trenérka by-
la skeptická, myslela si, že jsem už 
moc stará. V malých i velkých forma-
cích jsme společně s ostatními děvča-
ty v roce 2008 obsadily na mistrovství 
světa 2. místo, sama jsem pak na mis-
trovství Evropy v disco free style, což 
je kombinace tance a akrobacie, získa-
la 2. místo a 4. místo na MS. V šestnác-
ti jsem přesedlala na golf. Díky výsled-
kům o mne projevil zájem Golf club 
Austerlitz, vyhráli jsme mistrovství 
ČR družstev do 18 let a extraligu druž-
stev. Teď už hraju golf jen výjimečně, 
tréninkově, tak dvakrát do roka v Bíto-
zevsi. K tomu, aby měl člověk oprav-
du výkonnost, potřebuje hrát mini-
málně pět hodin denně, a to už časo-
vě nezvládám.
 Proč jste si vybrala současnou pro-
fesi manažerky svatebního salonu 
Delta?
Vybrala i nevybrala. To je tak. Já jsem 
se do salonu prakticky narodila. Zalo-
žila ho moje maminka Petra už před 27 
lety. Po absolvování mosteckého gym-
názia jsem se přihlásila na Masaryko-
vu univerzitu do Brna, obor sportov-
ní management, kde jsem chtěla zúro-
čit sportovní nadání a úspěchy. Zjistila 
jsem ale, že náplň oboru se nesluču-
je s mými představami. Vrátila jsem 
se do Mostu, a začala  pomáhat s cho-

dem salonu. Pečuji o obchod, starám 
se o komunikaci na sociálních sítích 
a také o tzv. svatební koordinace. Nabí-
zíme totiž realizaci svatby na klíč, což 
kromě oblečení svatebčanů zahrnuje 
také výzdobu, gastronomii a podob-
ně. To znamená dobře naplánovat kaž-
dičký detail, aby vše klaplo na sto pro-
cent.  Ohromně mě to baví. 
 Co vás na práci těší a kolik času vy-
žaduje?
Těším se úplně na všechno. Na prv-
ní kontakt s klienty, práci s nimi, vý-
běr garderoby, obuvi, doplňků, květin, 
prostě na celý maximální servis. Nej-
lepší odměnou je vždycky spokojenost 
klienta.
 Jaký je váš klasický pracovní den?
Jedu v podstatě nonstop. Salon má 
v pracovních dnech otevřeno od 10 
do 18 hodin, sociální sítě ale běží ne-
přetržitě. Pokud nestíhám odpovídat 
klientům přes den, musím se k tomu 
vrátit večer. Vstávám kolem 7. hodiny 
ráno, nějaký čas zabere hygiena a sní-
daně, mezi devátou a půl desátou při-
cházím do salonu a začínám plnit den-
ní úkoly. Práce mě baví, je kreativní 
a různorodá, nijak si nestýskám, žiju 
přítomností a jsem spokojená.   
 Při zaměstnání jste vystudovala vy-
sokou školu zcela jiného oboru. Ja-
kou, kolik úsilí to vyžadovalo a jak 
znalosti využijete v praxi? 
Vystudovala jsem Vysokou školu báň-
skou – Technická univerzita Ostrava. 
Bakalářské studium oboru geovědní  
a montánní turismus jsem absolvovala 
v Mostě. Inženýrský titul jsem získala 
v oboru Evropská škola pro technické 
znovuvyužití brownfields. Tohle téma 
mne vždycky lákalo, protože na seve-
ru Čech je spousta starých budov, kte-
ré by si zasloužily opravu a nové vyu-
žití, zatím se ale většinou staví nové 
na zelené louce. Moje diplomová prá-
ce se konkrétně zabývala využitím his-
torického jádra města Duchcova, pře-
devším Zámeckého parku, ulice G. Ca-
sanovy a bývalého Českého domu, kte-

rý se měl zbourat. S návrhem na jeho 
přeměnu ve sportovně rekreační areál 
jsem absolvovala teprve v prvním po-
loletí letošního roku a tak nevím, zda 
a kdy se bude realizovat.
 Jste perfekcionistka nebo se občas 
ulejete?
Jsem cílevědomá perfekcionistka, 
o čemž mimo jiné svědčí i fakt, že jsem 
státnice bakalářského i inženýrského 
studia absolvovala se samými jednič-
kami. Teď ale nechci opustit salon, za-
tím nedokážu říct, zda a kdy se k vy-
studovanému oboru vrátím. 
 Cestujete ráda? Kde jste byla nej-
dál?
Velmi ráda poznávám nové krajiny 
po celém světě. Nejdál jsem byla asi 
na Havaji, navštívila jsem Vancouver, 
New York, Las Vegas, Thajsko, na ka-
tamaránu jsem plula po Karibiku, Vá-
noce strávila na Bali, ráda odpočívám 
u moře v Chorvatsku. Objevuji i evrop-
ské krásy, například v Benátkách. Ces-
tování patří i k mé současné profesi, 
nové svatební kolekce objednáváme 
na veletrzích v Londýně či v Barceloně.
 Jaké máte koníčky a jak často se 
k jejich provozování dostanete?
Patří k nim především sportovní akti-
vity. Po práci ráda potýrám tělo v po-
silovně na kruhových trénincích, jum-
pingu, jdu si zaběhat, účastním se sou-
těží DL za Fitness Zimák. Vloni jsme 
byli v Lounech první, letos třetí. Rá-
da si kondičně zalyžuji nebo zajezdím 
na snowboardu, či zabruslím. O golfu 
jsme už mluvily. 
 Co vás čeká v nejbližší době?
Momentálně jsme v saloně začali při-
pravovat veletrh s názvem Svatba na-
nečisto 2020, který se uskuteční v prv-
ní polovině ledna, kde mimo jiné vedu 
seminář o přípravě svatby.
 Čeho chcete v životě dosáhnout?
Nyní žiji přítomným okamžikem, 
v budoucnu bych ráda měla zdravou 
a šťastnou rodinu a uměla si život užít. 

Připravila: L. Richterová,  
foto: Daniel Šeiner

Ing. Pavla Vyoralová
Narozena 27. června 1993 v Mostě, kde trvale bydlí. Pracuje jako manažer-
ka svatebního salonu Delta v Mostě a v Chomutově.  Absolvovala gymnázium 
a dvě vysoké školy. Má za sebou řadu vynikajících sportovních úspěchů v růz-
ných odvětvích. Momentálně je pro ni důležitá přítomnost. V životě se řídí kré-
dem: „Každý svého štěstí strůjcem“.

Příjemné prožití adventního času  
všem čtenářům a příznivcům 

 přeje
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Rodičky se v Litoměřicích mají nač těšit

Nově bylo zavedeno například finanční 
zvýhodnění těhotných, které v litomě-
řické nemocnici navštěvují těhotenské 
cvičení, předporodní kurzy nebo si za-
platily 3D foto miminka v děloze. „Těmto 
ženám, rozhodnou-li se pro porod v litomě-
řické porodnici, bude již vynaložená část-
ka za tyto služby buď vrácena, nebo ji bu-
dou moci uplatnit na zpětnou úhradu ně-
kterých nadstandardních služeb spojených 
s porodem,“ seznámila Monika Boudová 
a dodala, že tato služba se u žen setkala 
s vůbec největším ohlasem.

Další z novinek pro těhotné je nonstop 
Horká linka porodních asistentek na tel. 
416723446. „Uvědomujeme si, že těho-
tenství, a zvláště to první, je plné otá-
zek. Maminky mívají řadu nejasností ne-
bo dokonce pochybností, které potřebují 
okamžitě s někým probrat, a to bez ohle-
du na to, zda je den nebo noc. Proto jsme 
zavedli tzv. horkou linku, která funguje 
nonstop. Zde se maminky mohou se svý-
mi otázkami obrátit na sloužící porodní 
asistentku, která jim v rámci svých kom-
petencí kdykoli během 24 hodin odborně 

poradí,“ přiblížila vrchní porodní asis-
tentka fungování služby s dovětkem, 
že horkou linku využívají ženy denně, 
přičemž četnost je vyšší v nočních ho-
dinách. 
S kladným ohlasem se setkalo i zkrá-
cení doby hospitalizace, kdy ženy mo-
hou jít domů 72 hodin po porodu ne-
bo v případě císařského řezu 5. den 
po operaci. „Samozřejmě je ale nutné, 
aby maminka byla v pořádku a mimin-
ko prospívalo,“ zdůraznila Monika Bou-
dová.
Velkou změnu chystá litoměřická po-
rodnice na příští rok, kdy je plánovaná 
rozsáhlá rekonstrukce porodního sálu 
tak, aby tento odpovídal nejnovějším 
trendům v porodnictví a zajistil rodič-
ce maximální komfort ve všech fázích 
porodu. (nk)

Celou řadu novinek využívají od letošního jara nastávající mamin-
ky, které se rozhodly využít služeb litoměřické porodnice. Jde jak 
o cenové zvýhodnění některých stávajících služeb, tak i o zcela 
nové přístupy. A mezi rodičkami je podle vrchní porodní asistent-
ky gynekologicko porodnického oddělení litoměřické nemocnice 
Moniky Boudové o tyto služby velký zájem.

Vrchní porodní asistentka Monika Boudová má ze zájmu rodiček o nové služby 
velkou radost.

Celoživotní 
přínos vědě
Emeritní profesorka katedry 
bohemistiky Pedagogické fa-
kulty UJEP je laureátkou Ce-
ny Milady Paulové pro vědky-
ni za celoživotní přínos vědě.

Na základě návrhu předloženého 
rektorem UJEP Martinem Balejem, 
Hodnotící komisí Ceny Milady Pau-
lové pro vědkyni za celoživotní pří-
nos vědě rozhodl ministr školství, 
mládeže a tělovýchovy Robert Plaga 
udělit tuto Cenu v roce 2019 v ob-
lasti jazykovědy prof. PhDr. Marii 
Čechové, DrSc.
Jako univerzitní profesorka předná-
šela Marie Čechová během své pro-
fesní dráhy především teorii spi-
sovného jazyka a jazykové kultu-
ry, morfologii, stylistiku a didaktiku 
češtiny, vedla i semináře frazeolo-
gické či stylistické. Její pedagogická 
činnost byla vždy provázena vlastní 
odbornou vědeckou činností. Vždy 
dokázala kolem sebe soustředit vý-
znamné odborníky z různých ob-
lastí bohemistiky (Vlastimil Styblík, 
Alois Jedlička, František Daneš, Jan 
Chloupek, Marie Krčmová, Josef Hr-
báček, Miloš Dokulil, Karel Hausen-
blas…) a jako vedoucí autorských 
kolektivů spoluvytvořila zásadní 
bohemistické odborné práce trvalé 
hodnoty.

Marie Čechová je hlavní autorkou 
a spoluautorkou několika řad učeb-
nic a metodických příruček, mluv-
nic a cvičebnic pro žáky základních 
a středních škol. Seznam její publi-
kační činnosti je rozsáhlý, její stati 
jsou publikovány v odborných pe-
riodikách českých i zahraničních, 
ve sbornících z mezinárodních kon-
ferencí a v dalších odborných plat-
formách. Dosavadním vyvrchole-
ním její samostatné odborné čin-
nosti jsou monografie Řeč o řeči 
(2012) a Život s češtinou – Nomen 
omen: Češka – češtinářka – Čecho-
vá (2017). Cenu převezme 27. listo-
padu ve Valdštejnském paláci v Pra-
ze.  (od dop.) 

V příštích dnech je přitom objednáno 
na exkurzi hned několik školních sku-
piny i rodin s dětmi. Za celu dobu dosa-
vadní existence infocentra pak do něj 
zavítalo 35 878 návštěvníků.  V letoš-
ním roce jich už bylo 7 017.
„V Elektrárně Ledvice byl v rámci dru-
hé vlny ekologizace uhelných elektráren 
Skupiny ČEZ v severních Čechách vybu-
dován zcela nový vysoce ekologický vý-
robní zdroj, jedna z nejmodernějších kla-
sických elektráren ve střední Evropě.  Zá-
roveň s jeho realizací vzniklo ve třech 
podlažích, jednom podzemním a dvou 
nadzemních, nové administrativní bu-
dovy jediné informační centrum klasic-
ké energetiky v České republice. Jsme rá-

di, že si za deset let jeho provozu do něj 
našly cestu tisíce vyznavačů industriální 
turistiky, školní exkurze z toho nevyjíma-
je, a to jak z Česka, tak i ze zahraničí,“ 
říká Jiří Šinágl, ředitel Elektrárny Led-
vice a Paroplynového cyklu Počerady.  
Informační centrum je otevřené od úterý 
do soboty od 8 do 16 hodin (s výjimkou 
státních svátků). V případě větších skupin 
si lze návštěvu předem objednat po tele-
fonu (+420 411 102 313) či prostřednic-
tvím e-mailu: infocentrum.ele@cez.cz. 
Návštěvníci, kteří chtějí i na rozhlednu, se 
musí objednat předem automaticky, ne-
boť výstup je umožněn vždy v 8, 10, 12 
a 14 hodin v maximálně desetičlenné sku-
pině. (od dop.)

Teplice | Krajská zdravotní, a. s., počátkem 
září letošního roku uvedla v teplické ne-
mocnici do provozu nové nefrologicko-dia-
lyzační oddělení disponující nejmoderněj-
ší technologií odstraňující z krve nemocné-
ho odpadní látky metabolismu a nadbyteč-
nou vodu. 

Vedle poraden je základem oddělení dialyzační stře-
disko se 14 dialyzačními přístroji pro zajištění akut-
ní a intermitentní dialýzy. 
Nové moderní, komfortní zdravotnické pracoviště si 
pacienti chválí. „Na dialýzu docházím devět let. Ve stře-
disku teplické nemocnice jsem podruhé. Líbí se mi nově zre-
konstruované prostory a moderní technika. Personál je ta-

dy příjemný,“ pochvaloval si Věroslav Tichý ze Zabrušan 
na Teplicku. „Provoz střediska byl plně zahájen 1. října. 
V současné době dialyzujeme 27 pacientů ve třech smě-
nách. V pondělí, středu a pátek jsme tu ráno i odpoledne, 
v úterý, čtvrtek a sobotu jen ráno. Část pacientů jsme pře-
vzali z dialyzačního střediska v Masarykově nemocnici Ús-
tí nad Labem, dialyzujeme i pacienty z dialyzačního stře-
diska B.Braun, kteří jsou hospitalizováni v teplické nemoc-
nici. Můžeme využívat všechny eliminační, tedy očisťovací 
metody - dialýzu, hemofiltraci, hemodiafiltraci. Ke kontrole 
vodní bilance máme k dispozici přístroj na měření zavod-
nění a složení tělesné vody, na posouzení výživy pacienta,“ 
uvedla MUDr. Jindřiška Pössnickerová, primářka Nefro-
logicko-dialyzačního oddělení Krajské zdravotní, a. s. - 
Nemocnice Teplice, o. z. (od dop.)

Laureáti převzali diplom a šek na finanč-
ní odměnu ve výši 50 tisíc korun z rukou 
hejtmana Oldřicha Bubeníčka a Martina 
Koláře ze společnosti Net4Gas, která je 
generálním partnerem Ceny hejtmana.
„Všechna dnešní ocenění jsou opravdu 
zasloužená, vybrali jsme ty nejlepší z nej-

lepších. Jsem rád, že udělování Ceny hejt-
mana se stalo v Ústeckém kraji hezkou 
tradicí, a věřím, že v kraji bude stále dost 
pracovitých, úspěšných lidí, ze kterých 
se bude vybírat pro ocenění v dalších le-
tech,“ řekl v úvodu slavnostního veče-
ra hejtman Bubeníček. Cenu hejtma-

na Ústeckého kraje 2018 získali: Lud-
mila Holadová za regionální rozvoj, 
MUDr. Pavel Dlouhý v oblasti zdravot-
ní a sociální, Mgr. Pavel Budinský v ka-
tegorii sport, Miroslav Rejha za přínos 
v oblasti kultury a prof. RNDr. Jiří Cih-
lář, CSc. za vědu a výzkum.  (od dop.)

Uctění památky 
válečných  
veteránů
Ústecký kraj | Den válečných ve-
teránů si lidé 11. listopadu připo-
mněli v mnoha městech a obcích 
Ústeckého kraje. Snímek pomní-
ku v Městských sadech je z kraj-
ské metropole. Pietního aktu se tu 
zúčastnili hejtman Oldřich Bubení-
ček, primátor města Petr Nedvědic-
ký, senátor Jaroslav Doubrava a dal-
ší osobnosti. „Vzpomeňme si dnes na 
ty, kteří nepřežili, nebo byli zraněni a 
také na všechny ostatní, kteří za svou 
vlast bojovali, bojují a jsou stále při-
praveni znovu splnit rozkaz,“ uvedl 
Petr Nedvědický.  (od dop.)

Pět osobností Ústeckého kraje 
obdrželo Cenu hejtmana
Ceny hejtmana Ústeckého kraje za rok 2018 byly předány pěti vynikajícím osobnostem za jejich mi-
mořádné zásluhy o rozvoj Ústeckého kraje.

Průvodkyně z Informačního centra klasické energetiky v elektrárně Ledvice Dana 
Daňková (vlevo) a Jana Muraňská

Deset svíček a spousta spokojených návštěvníků

Komfortní dialyzační středisko v teplické nemocnici si pacienti chválí

Ledvice | Prvních 150 listopadových návštěvníků, kteří zavíta-
jí do Informačního centra klasické energetiky Skupiny ČEZ v Elek-
trárně Ledvice, se mohou těšit na malý dárek. Infocentrum totiž  
6. listopadu uzavírá svou první desetiletku. 



Pro vedení společnosti, která je největším 
poskytovatelem zdravotní péče v Ústec-
kém kraji, jde o další krok na cestě k získá-
ní statutu centra komplexní vysoce spe-
cializované kardiovaskulární péče. V ná-
vaznosti na výsledek tohoto výběrového 

řízení již úspěšně uzavřela kontraktač-
ní jednání se zdravotními pojišťovnami 
(uzavírání smluv o poskytování a úhradě 
akutní lůžkové péče v oboru kardiochirur-
gie), přičemž právě zdravotní pojišťovny 
v hlasování při výběrovém řízení vyjádři-
ly ústecké kardiochirurgii podporu.
Zahájeny byly projektové práce na novém 
objektu pro KARDIOCENTRUM - kardiolo-
gickou kliniku a kardiochirurgii včetně ope-
račních sálů, intenzivní péče, intermediál-
ní péče, standardních lůžek a ambulancí. 
„Celé Kardiocentrum Krajské zdravotní, a. s. – 
Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. 
z., se přesune do nového pavilonu centrálních 
operačních sálů s oddělením jednotek inten-
zivní péče a standardními lůžkovými odděle-
ními, které vznikne v areálu na Severní Terase. 
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Ústecké kardiocentrum – slovo generálního ředitele 

– výhled do budoucna

Kolektiv Kardiochirurgického oddělení Masarykovy nemocnice v Ústí nad 
Labem v září loňského roku: zleva vrchní sestra Mgr. Regína Gavlasová, DiS., 
perfuzionista Marek Šnejdar, sestra intenzivní péče Markéta Bergerová,  
anesteziologická sestra Pavel Schmid, instrumentárka Bc. Henrieta Morgo-
šová, primář MUDr. Miroslav Kolesár, chirurg MUDr. Nikola Petrová,  
kardioanesteziolog MUDr. Jakub Hrabák, chirurg MUDr. Marie Lopourová, 
kardiochirurg MUDr. Dalibor Ticháček, MBA

Krajská zdravotní, a. s., uspěla ve výběrovém řízení na poskytování 
akutní lůžkové péče v oboru kardiochirurgie, které se uskutečnilo 
na Ministerstvu zdravotnictví ČR 19. února 2019.

Ing. Petr Fiala, 
generální ředitel  
Krajské zdravotní, a. s.

Kardiocentrum 
ústecké Masa-
rykovy nemoc-
nice navázalo 
po Nemocni-
ci Na Homolce spolupráci s dal-
ším špičkovým pražským pra-
covištěm. Memorandum o spo-
lupráci podepsali zástupci In-
stitutu klinické a experimentální 
medicíny (IKEM) a Krajské zdra-
votní, a. s. Spolupráce je za-
měřena na oblast kardiovas-
kulární chirurgie pro Masary-
kovu nemocnici v Ústí nad La-
bem. Podle memoranda bude 
v dohodnutých případech IKEM 
poskytovat pacientům Krajské 
zdravotní, a. s., specializovanou 
akutní a elektivní péči v oboru 
kardiovaskulární chirurgie. Obě 
zdravotnická zařízení si přejí 
spolupracovat také v kardiovas-
kulárním výzkumu.

Vizualizace umístění nového pavilonu (označeno fialovou barvou) v areálu 
ústecké Masarykovy nemocniceČást postupně se rozrůstajícího kardiotýmu v květnu 2019
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Společnost předpokládá náklady na vybudo-
vání nového pavilonu ve výši zhruba 850 mi-
lionů korun. V současné době probíhají prá-
ce na projektové dokumentaci a v návaznos-
ti na to předpokládáme přípravu stavby ješ-
tě v letošním roce,“ vysvětluje Ing. Petr Fiala, 
generální ředitel Krajské zdravotní, a. s. 
Vedení Krajské zdravotní, a. s., i Ústecké-
ho kraje je přesvědčeno, že statut centra 
komplexní vysoce specializované kardio-
vaskulární péče pro Ústecký kraj společ-
ně s oběma přilehlými příhraničními re-
giony, Karlovarským krajem a Liberec-
kým krajem, se spádovou oblastí více než 
1 milion obyvatel, ústecké kardiocent-
rum získá. Předseda vlády České republi-
ky Ing. Andrej Babiš a ministr zdravotnic-
tví ČR Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, MHA, 
znovu podpořili vznik kardiochirurgické-
ho pracoviště v Masarykově nemocnici 
v Ústí nad Labem a na tento krok navazu-
jící snahu Krajské zdravotní, a. s., největ-
šího zdravotnického zařízení v Ústeckém 

kraji, o získání statutu centra komplexní 
vysoce specializované kardiovaskulární 
péče od ministerstva zdravotnictví. Pod-
poru deklarovali při své návštěvě ústec-
ké nemocnice v rámci výjezdu kabinetu 
do Ústeckého kraje 18. září 2019.

Pitná voda je ale strategickou suro-
vinou, a tak bychom se k ní měli ta-
ké chovat. A začít je třeba u dětí. Pro-
to se oba jmenované subjekty roz-
hodly organizačně i finančně pod-
pořit projekt „Bádání o vodě“, který 
je určen žákům základních škol. Vy-
tvořili jej studenti a učitelé přírodo-
vědné Scholy Humanitas v Litvínově. 

A jsou na něj náležitě pyšní. Dětem 
jej prezentují zábavnou formou sami 
studenti. Na konci zajímavé hodiny si 
zvídaví žáci odnášejí spoustu poznat-
ků, jak se dá s vodou kouzlit, napří-
klad jak se dělá kapalná duha, co je to 
povrchové napětí, chromatografie, či 
jaký je rozdíl mezi měkkou a tvrdou 
vodou. A nejen to. Třídy, které absol-

vují „Bádání o vodě“, získávají i prak-
tické vyučovací pomůcky do hodin 
chemie či přírodovědy. 
Projekt si již vyzkoušeli v deseti základ-
ních školách na Českolipsku, Mostecku, 
Děčínsku a Teplic-
ku. Co je ukryto 
v jedné sadě „Bá-
dání o vodě“? Od-
povídá mluvčí SVS Mgr. Mario Böh-
me: „Každá sada obsahuje laboratorní 
sklo, základní chemikálie a další pomůc-
ky včetně návodů na 25 pokusů a my dou-

fáme, že obdarované školy vymyslí další 
a pomohou nám tak pomůcku dál vyvíjet 
a rozšiřovat“. 
Projektem Bádání o vodě chce skupina 
Severočeská voda v blízké budoucnosti 

oslovit další školy a umožnit jim zpes-
tření a doplnění výuky formou online 
materiálů, soutěží a testů, distribuce 
pomůcek a dalších zajímavých aktivit. 

A co je záměrem této výchovné strate-
gie Severočeské vody? Podle slov gene-
rálního ředitele SVS Bronislava Špičáka 
je podpora vzdělávání v oblasti ekologie, 
hospodaření s vodou a budování vztahu 

k vodě jako ke vzác-
né a potřebné hod-
notě jeden z nej-
důležitějších úkolů 

společnosti. Proto vodaři chtějí školám 
postupně nabízet stále pestřejší spekt-
rum aktivit, které by tomuto cíli vychá-
zely vstříc. 

O vodě populární formou 
Voda. Něco pro nás tak samozřejmého. Stačí otočit kohoutek nebo 
stisknout páku vodovodní baterie a už teče proudem. Tedy alespoň 
u nás na severu, v Ústeckém a Libereckém kraji, kde se o její úpravu, 
rozvod a čištění starají Severočeská vodárenská společnost a Seve-
ročeské vodovody a kanalizace, rozhodně. 
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OBLÉKÁ PILOTA F3 

TOMA BECKHAUSERA

NAŠE PRODEJNY NAJDETE V TĚCHTO OBCHODNÍCH CENTRECH

Slavnostní předání stipendií se usku-
tečnilo v aule školy Schola Humanitas 
v Litvínově. Celkem 31 studentů s vý-
bornými studijními výsledky obdrželo 
stipendia v souhrnné výši 160 000 Kč. 
Následně škola převzala do užívání 
plynový chromatograf v hodnotě 500 
tisíc, který darovala Nadace Unipetrol. 
Schola Humanitas je jednou ze dvou 
partnerských středních škol Unipet-
rolu v severočeském regionu. Druhou 
partnerskou školou je Educhem v Me-
ziboří u Litvínova, kde již na letošní 
školní rok byla stipendia předána.
„Unipetrol podporuje litvínovské stipen-
disty nejen finančními odměnami, ale ta-

ké nabídkou spolupráce na různých ak-
tivitách Nadace Unipetrol,“ říká Michał 
Chmiel, personální ředitel skupiny Uni-
petrol. „Při nich mohou nejen uplatňovat 
teoretické znalosti, ale také získávat nedo-
cenitelné praktické zkušenosti. Řada stipen-
distů pomáhala například při zabezpečení 
akcí Spanilá jízda nebo Báječné dny s che-
mií. Kromě toho se zapojují do společné vý-
uky chemie pro žáky základních škol a re-
prezentovali svou školu i naši nadaci při 
závodech Horizon Grand Prix modelů vodí-
kových automobilů, které studenti sami se-
strojili,“ dodává Michał Chmiel.
Udělení stipendia a jeho výše závi-
sí na splnění pravidel stipendijního 

Stipendia pro studenty Scholy Humanitas
Unipetrol předal již potřetí stipendia úspěšným studentům litví-
novské partnerské školy Schola Humanitas. Mezi 31 studentů by-
la letos rozdělena celková částka 160 000 Kč. Stipendijní program 
tak plní svou motivační funkci, protože počet odměňovaných žá-
ků každoročně roste. Během slavnostního předávání stipendií zá-
stupci školy převzali do užívání plynový chromatograf. Unikátní 
výukový přístroj v hodnotě 500 tisíc Kč škola získala v rámci gran-
tového programu Nadace Unipetrol.

Mother Africa v Praze

Pokud chcete vidět úchvatné a uni-
kátní výkony - cirkus smyslů z Af-
riky, máte jedinečnou šanci! Před-
stavení protkané skutečnými příbě-
hy z Khayelitshy, největší čtvrti Kap-
ského města, zavítá 28. února 2020 
do Kongresového centra Praha. 
„Úžasná živá hudba, zpěv i ta-
nec a africké tradice, zvyky a rituá-
ly a dech beroucí akrobacie. Kromě 
toho i krásné kostýmy a neuvěřitelné 
množství fantastické zábavy, živel-
né energie a úsměvů. To vše je MOTHER AFRICA s podtitulem CIRKUS SMYSLŮ. Jedná se o naprosto unikátní show, kte-
rá představí Afriku velkým i malým divákům v celé její rozmanité kráse“, říkají pořadatelé. 

Vstupenky do GOLD ZONE – nejlepší místa v ceně 1.190 a 990 Kč – koupíte pouze u pořadatele FP PRO na adrese:  
katerina.zahorska@fppro.cz, další pak v pokladně Divadla Palace na Václavském náměstí.

ní ve Středoškolské odborné činnosti 
a úspěchy v okresních, krajských či do-
konce republikových kolech předměto-
vých olympiád. „Stipendium dlouhodo-
bě zvyšuje motivaci studentů k lepším vý-
sledkům a větší odpovědnosti. Za školní 
rok 2016/17 bylo na střední škole Schola 
Humanitas oceněno 15 studentů, v dal-
ším roce se jejich počet zvýšil o osm a le-
tos splnilo stipendijní kritéria dokonce 31 
žáků,“ vysvětluje Ladislav Turbák, sta-
tutární zástupce ředitele školy Schola 
Humanitas.
Mezi letos oceněnými studenty jsou 
tací, kteří si vybojovali stipendium 
již potřetí za sebou, ale i nové tvá-
ře. Například Šimon Suchopárek do-
stával stipendia od druhého ročníku 
studia. V posledním ročníku obdržel 
20 000 Kč, neboť maturitní ročník ab-
solvoval s vyznamenáním v obou po-
loletích a také maturitní zkoušku složil 
s vyznamenáním. Kromě toho zvítězil 
v krajském kole Středoškolské odbor-
né činnosti v kategorii biologie a toto 

vítězství zopakoval i v celostátním ko-
le. Stal se tak třetím žákem školy, který 
zvítězil v celostátní soutěži. V novém 
školním roce začal studovat Aplikova-
nou ekologii na České zemědělské uni-
verzitě v Praze.
Historicky nejvyšší stipendium, kte-
ré bylo vyplaceno společností Unipe-
trol studentům Scholy Humanitas, je 
40 110 Kč. Šek na tuto částku převzal 
Dominik Krupka za své studijní výsled-
ky ve čtvrtém ročníku. Kromě vynika-
jícího prospěchu se do jeho hodnocení 
započítávalo vítězství v krajském ko-
le chemické olympiády a desáté místo 
v celostátním kole. V ekologické olym-
piádě obsadil v kraji 3. místo a v bio-
logické olympiádě 4. místo. Zvítězil 
i v krajském kole Středoškolské odbor-
né činnosti a v rámci republiky skon-
čil osmý. Po maturitě byl přijat jako je-
den z pouhých dvou úspěšných ucha-
zečů na Fakultu vojenského zdravot-
nictví, studijní obor Vojenská farmacie 
do Hradce Králové. (od dop.)

bodového systému. Mezi nejdůleži-
tější kritéria patří prospěch ze všech 
předmětů do průměru 1,5, umístě-
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Představitelé zakládajících subjektů projektu PORTABO

Vítězem Hodiny H, soutěže začína-
jících firem na ústeckém festivalu 
startupů Festup, se stal projekt Contri-
butr.io Michala Doubka. Odnesl si ce-
nu 20 000 korun od partnera akce Čes-
ké spořitelny. Festival startupů Festup 
pořádalo Inovační 
centrum Ústeckého 
kraje v úterý 22. říj-
na na půdě Univer-
zity Jana Evangelis-
ty Purkyně v Ústí nad Labem.
Projekt Contributr.io je aplikace pro fo-
tografy, která i za pomoci umělé inte-
ligence umí automatizovat nahrávání 
a popis fotek do fotobank. Druhé mís-
to a cenu 10 000 Kč ve službách od or-

ganizátora soutěže a festivalu Ino-
vačního centra Ústeckého kraje získal 
projekt Štěpánky Hanzlíčkové z Kada-
ně s názvem Dovez sváču. Ten se, jak 
už název napovídá, zaměřuje na výro-
bu a distribuci svačin do škol a firem.

„V  případě  vítěze  měla  porota  jasno  té-
měř hned, nejlépe pro nás naplňuje kritéria 
startupu a má globální ambice. Rádi mu dá-
me šanci i v našem inkubačním programu 
Startup Go,“ říká člen poroty Jan Wedlich 
z Inovačního centra Ústeckého kraje.

Vedle veřejných prezentací začínajících 
podnikatelů se na festivalu soutěžilo 
i s podnikatelskými nápady. Soutěž byz-
nys nápadů o iPhone, které se mohli zú-
častnit všichni návštěvníci festivalu, vy-
hrál nápad Muhameda Noshdara s ná-

zvem Big Brother, 
aplikace sloužící 
ke správě objektu 
a domácnosti.
Smyslem soutě-

že bylo přijít se zajímavým nápadem 
a přesvědčit pro jeho smysluplnost 
přítomné experty a vystavující firmy, 
získat také hlasy od návštěvníků a fi-
nancování od České spořitelny jako 
partnera festivalu.

Publikovat na jednom místě a v jednot-
ném formátu data z dopravy a další in-
frastruktury, městských služeb, turis-
mu, kultury, podnikání a další informa-
ce v rámci celého kraje a otevřít je ve-
řejnosti, o to usiluje projekt PORTABO, 
digitální datová platforma Ústecké-
ho kraje. Společným podpisem memo-
randa to stvrdili ve čtvrtek 3. října jeho 
zakládající aktéři – představitelé Ús-
teckého kraje, Inovačního centra Ús-
teckého kraje, Českého vysokého uče-
ní technického, Univerzity J. E. Purky-
ně a měst Děčín, Litoměřice a Ústí nad 
Labem.

Projekt PORTABO se inspiruje Prahou, v rámci 
krajů je pak v Česku jedinečný. Kromě zakláda-
jících členů bude otevřený dalším městům a ob-
cím v regionu. 

„Sjednocení a otevření dat  je první a nutný před-
poklad pro  tzv.  chytrý  region. Navíc krajská plat-
forma přináší do budoucna úsporu pro další měs-
ta v regionu, která nebudou muset vynakládat pro-

středky  na  vlastní  řešení  a  jednoduše  budou mo-
ci  do  platformy  přistoupit,“  říká krajský radní 
a předseda Komise pro Smart Region Ústecký 
kraj Miroslav Andrt.

Digitální datová platforma PORTABO vzniká jako 
webový portál, na který se v jednotném formátu 
budou nahrávat data z různých oblastí i míst – 
dopravy, kultury, sportu, z jednotlivých munici-
palit atp. Tato data budou zároveň v otevřených 
sestavách k dispozici třetím stranám pro jejich 
další zhodnocení a zpracování – například pro 
tvorbu chytrých aplikací, statistické údaje, po-
rovnání v rámci regionu apod. 
Nepůjde přitom o data personalizovaná, ale o vel-
ká digitalizovaná data pro potřeby dalšího zpra-
cování, statistiky a hodnocení. Bude je využívat 
jak kraj, tak města, instituce i další třetí strany. 
Celý systém by měl být vybudován na open sour-
ce řešeních a měl by růst spolu s potřebami.
„Smyslem je mít kvalitní jednotná data, která pomůžou 
k vylepšování služeb na úrovni měst a kraje. Tímto kro-
kem se Ústecký kraj dostává mezi lídry v oblasti realiza-
ce konceptu Smart Region, a to nejen v rámci České re-
publiky, ale i v evropském měřítku,“ říká 1. náměstek 
hejtmana pro oblast financí a oblast strategie pří-
pravy a realizace projektů Martin Klika.

PORTABO: místo pro všechna data kraje

Ústecký kraj měl dlouhá léta pověst regionu s výrazně nejnižší vzdělanostní úrov-
ní v celém Česku. To se v posledních letech radikálně mění. Kraj úzce spolupracuje 
s Univerzitou J. E. Purkyně, je jedním ze zakladatelů Inovačního centra Ústeckého 
kraje a společně dávají příležitost vyniknout zejména mladým lidem. Jejich nápady 
a projekty si v ničem nezadají se zbytkem republiky a ještě o nich hodně uslyšíme.

i šikovné inovátory
O Inovačním centru  
Ústeckého kraje 
(ICUK)
Inovační centrum Ústeckého kra-
je založily v listopadu 2015 spo-
lečně Ústecký kraj, Univerzita Ja-
na Evangelisty Purkyně a Krajská 
hospodářská komora Ústeckého 
kraje. Jeho cílem je podpora pod-
nikání, inovací ve firmách a spo-
lupráce výzkumných organizací 
a firemního sektoru. ICUK pořádá 
např. festival startupů Festup, na-
bízí inkubační a akcelerační pro-
gramy na podporu podnikání, 
a spolu s Ústeckým krajem spra-
vuje dotační program na podpo-
ru spolupráce firem a výzkum-
ných organizací Inovační vouche-
ry. Společně jsou rovněž vyhla-
šovatelem soutěže Inovační firma 
Ústeckého kraje.

Mezi začínajícími podnikateli vyhrál  
projekt využívající umělou inteligenci

Michal Doubek - Contributr.io, 
vítěz Hodiny H

Autoři oceněných  projektů

Festival startupů Festup se v Ústí nad 
Labem konal letos počtvrté, záštitu mu 
udělil rektor Univerzity Jana Evange-
listy Purkyně Martin Balej a 1. náměs-
tek hejtmana Ústeckého kraje Martin 
Klika.

Ústecký kraj podporuje vzděláníÚstecký kraj podporuje vzdělání

Chytrá města mají dveře otevřené
Vedení Ústeckého kraje dobře ví, jak důležitá je spo-
lupráce s městy a obcemi v regionu. Proto jim nabíd-
lo spolupráci na projektu  Smart Region Ústecký kraj. 
Hejtman Oldřich Bubeníček k tomu říká: „Jeho cílem 
není mít v kraji třicet izolovaných chytrých měst, kte-
rá nejsou kompatibilní mezi sebou ani s aktivitami kra-
je. Naopak, chceme vytvořit chytrý kraj plný chytrých 
měst, kde se bude lidem dobře žít i pracovat, dětem 
dobře studovat a návštěvníky budou lákat k objevová-
ní krás našeho regionu relevantní sofistikovaná řešení. 
Pojďme se společně podívat i na potenciál příležitostí, které by mohly pomoci 
vyřešit některé bolesti našeho regionu, jako například znevýhodněné skupiny 
obyvatel, množství nevyužitých brownfieldů či prohloubení spolupráce se sou-
sedními regiony u nás i v blízkém zahraničí. První vlaštovky již existují – měs-
ta Ústí nad Labem, Děčín a Litoměřice. I dalším kraj nabízí metodickou pod-
poru a hledá i možnosti podpory finanční. Chceme spolupracovat při vytvá-
ření Smart City konceptů pro města a jejich následné propojení s konceptem 
Smart Region Ústecký kraj“.

www.portabo.cz
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Charitativní módní přehlídky
obdarovaly znevýhodněné děti

DODO-DVERE.CZ

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

Chcete plné nebo s výplní? Světlé či tmavé?  
Vyberte si takové, které budou Vašemu interiéru nejvíce slušet! 

Roční působení v teplickém LAGERHAUSU 
oslavil couture atelier MORAVEC autor-
skou módní přehlídkou. Bohatou kolek-
ci Podzim 2019 předvedly ve dvou blo-
cích přední české modelky a bylo ne-
jen nač se dívat, ale i vybírat pro denní 
nošení i do společnosti. Módní přehlíd-
ka tentokrát měla charitativní podtext. 
Byl určen pro Natálku, která trpí alope-
cií a potřebuje paruku z pravých vlasů. 
K dobrovolnému vstupnému od diváků 
ve výši 9 208 Kč přidal Lions club Tep-
lice Ladies 23 442 Kč. Dárkový poukaz 
v celkové hodnotě 32 650 korun na no-
vé vlásky Natálce na závěr večera pře-
daly prezidentka klubu Helena Nemra-
vová a členka Jana Moravcová.  Foto: Da-

niel Šeiner

V mosteckém divadle se v neděli  
 20. října konal 6. ročník charitativ-
ní módní přehlídky, který připravi-
la majitelka svatebního salonu Delta 
Petra Vyoralová se svým týmem a po-
mocníky. O svěží energii v sále se po-
staraly především přítomné děti, pro 

něž byl výtěžek akce určen. Shodně 
po 130 000 korunách putovalo do Klo-
kánku v Teplicích a Ústí nad Labem, 
DD Vysoká Pec v Chomutově a Nadač-
ního fondu Veroniky Kašákové, která 
neúnavně jezdí po dětských domo-
vech v ČR a připravuje jejich obyva-

tele na vstup do samostatného života. 
Ví, co je čeká, protože ona sama spo-
lečně s bratrem Karlem, který s Davi-
dem Gránským  bez nároku na hono-
rář večer moderoval, vyrůstali v DD 
a dnes jsou úspěšnými a oblíbenými 
celebritami.  Foto: Daniel Šeiner

Večer plný energie a dobrých skutků
Závěrečná scéna, na snímku vpravo organizátorka Petra Vyoralová

Děti z Klokánku TepliceVeronika a Karel Kašákovi, odchovanci DD Vysoká Pec

Krásná podívaná 
a poukaz pro Natálku
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Co našli dobrovolníci
kolem jezera Milada

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

Na pátrání po zbytcích posezón-
ních odpadků se v podzimní so-
botu ráno vydalo skoro 40 dobro-
volníků akce „Ukliďme Miladu“, 
kterou uspořádal PKÚ jako správ-
ce jezera Milada. 

Sešly se tu všechny věkové kategorie, 
od předškoláků až po seniory, včetně ro-
dinných týmů. A objevili různé zajíma-
vosti. Nakonec na odvoz čekalo dvacet 
pytlů roztříděného odpadu.
Ti, kteří se rozhodli zúčastnit, se vydali ze 
třech směrů a procházeli zejména zarost-
lá a hůře dostupná místa, ze kterých si 
mnozí návštěvníci udělali opravdu odkla-
diště. A tak tu objevili pozůstatky po do-
mácím pikniku v podobě pekáče, po pár-
ty, která byla zřejmě hodně veselá, proto-
že se kombinoval džin s tonikem a láhve 
zůstaly společně s brčky v hustém ráko-
sí. Další ze tří skupin objevila v podstatě 
kompletní oblečení, od svetru přes kraťa-
sy až po silonky. A kromě hromady špač-
ků od cigaret, plastových kelímků a oba-

S tarifem DUK můžete využít  
všech výhod integrované dopravy
Ústecký kraj | Od 15. prosince bude jezdit na kolejích v Ústeckém kraji 7 do-
pravců. Na některé jsou cestující již zvyklí, někteří jsou noví. Co to však zna-
mená pro cestující? Je důvod bát se chaosu? S integrovaným tarifem DUK 
je možné cestovat po kraji výhodně a pohodlně.
Ve všech vlacích na území Ústeckého kraje budou platit integrované jízden-
ky Dopravy Ústeckého kraje, a to v papírové i elektronické podobě. S jízden-
kou DUK tak lze nejen využít vlak, ale také přestoupit na zelený autobus ne-
bo se svézt MHD ve většině velkých měst v regionu.
Ve vlacích Českých drah bude kromě tarifu DUK zachován i jejich tarif, ces-
tující si tak mohou zakoupit jízdenku DUK, nebo jízdenku ČD a využít tak ně-
kterých slev, které ČD ve svých vlacích nabízejí. Jedná se zejména o tzv. IN 
karty. Ovšem pozor, jízdenka zakoupená v tarifu ČD není integrovaná a ne-
lze na ni tedy využít všech výhod, které nabízí tarif DUK – přestupy na vlaky 
ostatních dopravců, zelené autobusy či MHD.
Při cestě mimo kraj nebo z jiného kraje do Ústeckého pojede cestující na jíz-
denku vydanou dle tarifu ČD. „Ceny tarifu se pro příští rok nemění. Obdob-
ně jako dříve zůstane ve vlacích Českých drah také možnost využít jejich ta-
rif. Cestování na krajský tarif je však většinou levnější a navíc zahrnuje MHD 
ve městech. Letos se navíc podařilo s Českými drahami vyjednat, že budou 
na území kraje uznávat čipové karty Dopravy Ústeckého kraje, se kterými se 
cestujícím z tarifu DÚK nabídne sleva 10 % z běžného jízdného,“ řekl náměstek 
hejtmana pro dopravu Jaroslav Komínek. 
Města, kde je již zaintegrována městská hromadná doprava a lze v ní vyu-
žívat jízdenky DÚK – Děčín, Varnsdorf, Teplice, Bílina, Chomutov, Jirkov, Ús-
tí nad Labem, Roudnice nad Labem, Most a Litvínov. Cenu jízdenky DÚK je 
možné zjistit na tarifním počítadle na www.dopravauk.cz.
Autobusy a vlaky denně v Ústeckém kraji přepraví na sto tisíc cestujících. 
Jízdní řády se mění 15. prosince. (od dop.)

lů od různých dobrot se v pytli objevily 
i části dětských hraček a zachovalé dětské 
odrážedlo. Další nepořádek objevili potá-
pěči z Ústí nad Labem, kteří uklízeli pod 
hladinou.
Po bezmála třech hodinách se všichni se-
tkali u hlavní pláže, kde na účastníky če-

kal horký čaj a opékání buřtů, které přive-
zl zástupce firmy Globus. Oheň rozdělali 
a hlídali hasiči z Chabařovic. „Jsme rádi, že 
se nás podpořily další firmy, které poskytly 
potřebný materiál, společnost Morales pytle 
na odpadky a společnost Jacer dřevo k závě-
rečnému opékání špekáčků.  I když se na bře-
zích Milady provádí pravidelný úklid, pře-
ce jen jsou místa, která potřebují více. Veřej-
ný úklid budeme opakovat každým rokem 
po ukončení turistické sezony. Je to symbolic-
ký projev vztahu k tomuto místu“, vysvětli-
la Hana Volfová, mluvčí PKÚ.
„Byli bychom rádi, kdyby na Miladě zača-
ly vznikat nové tradice. Rozhodně by stá-
lo za to, aby se tu znovu objevili studenti 
architektury, kteří při letošním worksho-
pu vytvořili řadu dřevěných prvků. Lidé 
si jejich lavičky, odpočívadla, knihobudky 
a další hned oblíbili. A určitě by bylo dob-
ré zopakovat akci Ukliďme Miladu příští 
rok na jaře v rámci již známého projektu 
„Ukliďme Česko“, doplnila Kateřina Kul-
hánková, tajemnice Dobrovolného svaz-
ku obcí Jezera Milada. (od dop.)

ZIMÁK získal speciální cenu hlavního 
mediálního partnera časopisu Stavitel. 
Do letošního ročníku soutěže bylo při-
hlášeno celkem 53 staveb. Hlavní cenu 
získala stavba - modernizace Vzdělá-
vacího a výcvikového střediska hasičů 
ve Velkém Poříčí na Náchodsku.
Slavnostního vyhlášení soutěže Stav-
ba roku 2019 v Betlémské kapli v Praze 
se v pondělí 21. října zúčastnil primátor 

města Hynek Hanza: „Cena je udělena stav-
bě z veřejných prostředků, která velmi zda-
řile rozšířila a doplnila komplex teplických 
sportovišť. Oceněna je nejen architektura, 
vlastní dispoziční a provozní řešení stavby, 
ale i celá realizace - stavební provedení, včet-
ně řešení i způsobu provedení stavebních 
i konstrukčních detailů.“ Teplický Zimák 
postavila liberecká firma SYNER podle ná-
vrhu Ing. arch. Petra Sedláčka. (od dop.)

ZIMÁK získal cenu v soutěži Stavba roku 2019
Zimní stadion v Teplicích alias ZIMÁK byl oceněn v rámci soutěže 
Stavba roku 2019.
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V PRODEJI NA WWW.FKTEPLICE.CZ,
VE FANSHOPU A VE STÁNKU V OC OLYMPIA 

KALENDÁŘ FK TEPLICE 2020 - ZÁLIBY HRÁČŮ

Na obrazovkách nebudou hlavní hrdi-
nové Libuše Šafránková a Pavel Tráv-
níček chybět ani letos. A tak si s dětmi 
udělejte výlet na zámek Moritzburg, 
kde se natáčelo. V zámku si můžete 
prohlédnout Popelčiny šaty i pověstný 
střevíček, podle kterého ji princ našel.  
Perla saského baroka, jak se zámku 
přezdívá, leží pouhých 14 kilometrů 
na severozápad od Drážďan. Král pol-
ský a kurfiřt saský August Silný nechal 
přímo na zdech původní renesanč-

ní stavby vybudovat lovecký zámeček 
a letohrádek v patřičném reprezenta-
tivním stylu. August tady velmi rád 
pobýval a oddával se své obrovské váš-
ni – lovu. Na zámku si můžete prohléd-
nout obsáhlé sbírky s loveckými trofe-
jemi, čínským, japonským a míšeň-
ským porcelánem. Zajímavostí je pé-
řová místnost s názvem Federzimmer. 

August Silný si nechal stvořit a ozdo-
bit postel a ložní zařízení z per mno-
ha exotických ptáků. Slavnostní lůžko 
je pokryto takřka dvěma miliony pta-
čích per nejrůznějších barev. Uchvátí 
vás také nábytek a malby, kožené tape-
ty s kresbami.
A když už budete blízko saské metro-
pole, nenechte si ujít vyhlášené vánoč-
ní trhy. Zavítat můžete také do nedale-
ké Míšně, kde mají na radnici obrovitý 
adventní kalendář. (od dop.)

Za Popelkou  
k sousedům

Vánoce bývají časem pohádek, 
ve kterých vítězí dobro nad zlem. 
Jednou z nich, která již od roku 
1973 mezi televizní nabídku  
neodmyslitelně patří, je ta  
s názvem „Tři oříšky pro Popelku“ 
režiséra Václava Vorlíčka. 

TIP NA VÝLET

Míšeň


