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PhDr. Ing. Zdeněk Matouš, Ph.D. MBA 
Narodil se 26. 5. 1964 v Teplicích, s rodinou trvale žije v Krupce. Na Karlově Uni-
verzitě v Praze vystudoval obory andragogiky a psychologie, starostou měs-
ta Krupka je od roku 2011, krajským zastupitelem od roku 2016, od roku 2019 
pak náměstkem hejtmana. Aktivně provozuje hudbu, má rád sportovní létá-
ní, je vášnivým motorkářem a láká ho paleontologie. Je dlouholetým a hrdým 
členem ČSSD.

Zdeněk Matouš:
Krásu hledejme doma

Cestovní ruch je jedním z nejvíce postižených odvětví koronavirovou krizí. 
Přísná protiepidemická opatření se pomalu rozvolňují, a tak je na čase při-
pravit se na návrat turistů. Co všechno může při restartu nabídnout Ústecký 
kraj, o tom jsme hovořili se Zdeňkem Matoušem, náměstkem hejtmana pro 
oblast cestovního ruchu a regionálního rozvoje a také velkým patriotem na-
šeho regionu, v němž od narození žije.

 Cestovní ruch je poměrně široká oblast. 
Pojďme nejprve k významným turistickým 
cílům. Které byste doporučil vy osobně?
Stále bydlím v Krupce, tak začnu u nás. Turi-
stickým lákadlem je nepochybně sedačková 
lanovka na Komáří Vížku, která ročně sve-
ze kolem 40 tisíc pasažérů. Ti mohou dále 
navštívit naučnou stezku, Krupský hrad či 
pokračovat Krušnohorskou magistrálou. 
Mám rád atmosféru lázeňských Teplic 
a komunitu kolem restaurace Pod Lam-
pou. Na návštěvu turistů jsou připra-
veni zaměstnanci našich čtyř destinač-
ních agentur. Nejznámější z nich je Čes-
ké Švýcarsko, svá kouzla mají ale i dal-

ší. České středohoří s Portou Bohemica 
na Labi, vinice na Litoměřicku a Roudnicku, 

Dolní Poohří se středověkými městy jakými 
jsou Kadaň, Žatec nebo Louny a o Krušných ho-

rách jsme již mluvili. Tady doporučuji nejen výle-
ty, ale i zážitkovou cykloturistiku. 

 V posledních letech počet návštěvníků našeho 
regionu v rámci republiky postupně narůstal. Může-

te to konkretizovat?
Ano, to je pravda. Roční statistiky říkají, že počty návštěv-

níků rostou setrvale již od roku 2012. Za období let 2015 až 
2019 jich přibylo víc než 30 %. Letos tedy máme co dohánět.  
 Turisté využívají při svých návštěvách také gastrono-
mické a ubytovací služby. Ty dostaly v uplynulých třech 
měsících kvůli uzavření hodně velký políček. Pomáhá 
podnikatelům v této oblasti nějak Ústecký kraj?
V současné době chceme prostřednictvím destinačních 
agentur nakoupit vouchery na různé služby, vstupy a zá-
žitky pro ty, kteří stáli v první linii boje proti koronavi-
ru, to znamená lékaře, zdravotní sestry, záchranáře, hy-

gieniky, hasiče, policisty, ale také řidiče hromadné dopravy, 
prodavačky potravin atd. U našich partnerů sondujeme zá-
jem o tuto formu zvláštní odměny, která by zároveň podpo-
řila podnikatele v cestovním ruchu. Kromě marketingových 
aktivit k rozvoji cestovního ruchu vzniká dotační program 
na podporu poskytovatelů ubytovacích služeb. Měl by být 
vyhlášený tak, aby prostředky z něj mohli žadatelé využít 
k investicím před sezónou 2021.
 Vedle pozice náměstka hejtmana jste již třetí volební obdo-
bí starostou města Krupka. Vloni se společnému přeshranič-
nímu týmu povedl v pravdě husarský kousek. Připomeňte, 
o co šlo a jak v tomto směru pomohl Ústecký kraj?

Po patnáctiletém úsilí Čechů a Němců z obou stran hranice byla 
hornická krajina Krušnohoří/Erzgebirge 6. července 2019 v ázer-
bajdžánském Baku zapsána na seznam světového kulturního dě-
dictví UNESCO. Ústecký kraj přitom sehrál neopominutelnou ro-
li při přípravě nominační dokumentace. V pořadí jsme 13. takto 
chráněnou památkou v České republice a 1 010.  na světě.
 Jak z výjimečného titulu může město, potažmo jeho oko-
lí v budoucnu profitovat?
Zápisem do světového dědictví jsme získali punc nejvyšší 
ochrany památek, které tu zanechali naši předci. Očekáváme 
proto vyšší zájem domácích i zahraničních turistů, což je pří-
ležitost k rozvoji cestovního ruchu a tedy i pro místní podni-
katele. Město jako takové může snáz získat dotační prostřed-
ky do zlepšení potřebné infrastruktury, například na vybudo-
vání nových parkovišť a dalšího potřebného zázemí.   
 Kromě cestovního ruchu máte v gesci i regionální roz-
voj. Ten nyní potřebuje ke znovuoživení detailní plán a in-
vestice. Jak budete postupovat?
V podstatě okamžitě jsme začali připravovat akční plán opat-
ření ke zmírnění dopadů pandemie na ekonomiku v Ústeckém 
kraji. Ten obsahuje jak možnosti poradenství těm nejohroženěj-
ším, tak cílené aktivity pro znovunastartování ekonomiky, včet-
ně vypsání nových dotačních titulů. V první chvíli jsme se zamě-
řili na informování a metodickou podporu podnikatelům, obcím 
a dalším. K tomu slouží speciální web Obnova kraje. Chceme po-
sílit investiční činnosti financované především z evropských fon-
dů, úspory na provozu budov Ústeckého kraje zavedením ener-
getického managementu, pomoc obcím s projektovou přípravou 
na období 2021+. V návaznosti na současná i případná budou-
cí omezení kraj plánuje podporu zavádění on-line prostředků ko-
munikace v zařízeních sociálních služeb, inovaci a on-line výuku 
ve školách. Dále je připravený program na podporu audiovizu-
ální tvorby v Ústeckém kraji, který v případě místního natáčení 
zlepší povědomí o kraji, ale především podpoří místní podnika-
tele, u kterých budou filmaři nakupovat služby.
 V tomto období máte hodně starostí a povinností navíc. 
Přesto: Budete na podzim ve volbách znovu kandidovat 
a s jakými prioritami?
Zatím na sestavení kandidátky do krajských voleb nebyl čas. Kan-
didovat bych určitě chtěl, rád bych pomáhal zvyšovat povědomí 
o našem kraji uvnitř, ale i vně České republiky. Jsem přesvědčen 
o tom, že náš krásný region je v mnoha směrech neprávem de-
honestován, a proto bych ho společně se svými kolegy chtěl po-
sunout o kousek výš, někam na úroveň jižních Čech tak, aby se 
k nám hosté rádi vraceli. Na jejich návštěvy jsme už nyní připra-
veni. Mohou u nás strávit aktivní či relaxační pobyty i příjemnou 
dovolenou. Připravila: L. Richterová, foto: Krajský úřad ÚK

Kdy? V sobotu 22. srpna 2020

Kde?  Na kolonádě u Domu kultury  
v Teplicích

Organizátoři, návrháři, modelky a celá produkce se na Vás těší.

Festival módy Czech Fashion Week Teplice 2020 bude!

Mirka Pikolová
modelka
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OTÁZKA PRO...

Liťák pomohl nemocnici k plicnímu ventilátoru

Tablety vracejí seniorům rodiny

Symbolický šek na vybranou částku, 
konkrétně ve výši 311 150 korun, kon-
cem dubna z rukou zástupců této inici-
ativy Vratislava Baudlera, Jana Dosta-
la a Lukase Wünsche převzali zástupci 
vedení nemocnice Radek Lončák, Len-
ka Kalábová a Jiří Štverák. 
„Na začátku byl nápad pomoci nemocni-
ci vybrat peníze na plicní ventilátor. By-
lo  to na konci  března,  tedy v době,  kdy 
nikdo netušil, jak se bude situace ohled-
ně koronaviru vyvíjet  a  jakému náporu 
bude muset  litoměřická nemocnice čelit. 

Sami jsme byli překvapeni, s jakou rych-
lostí peníze na transparentním účtu při-
bývaly,“ popsal Vratislav Baudler z Na-
dačního fondu BigMAT a místostaros-
ta Litoměřic Lukas Wünsch ho doplnil: 
„Někteří přispívali i opakovaně. Solidari-
ta lidí s nemocnicí a zájem pomáhat byl 
obrovský.“
Podpora projektu na nákup plicní ven-
tilace pro nemocnici spočívala v pří-
spěvku ve výši 3 tisíce korun, za který 
si místní podnikatelé a soukromé oso-
by kupovaly prostor na otištění své-

ho loga či jména v regionálních no-
vinách VAŠELitoměřicko24. „Částka, 
která se vybrala nad požadovaných 300 
tisíc  korun,  bude nemocnici  rovněž  vě-
nována, aby mohla být využita na dal-
ší vybavení spojené s léčbou onemocně-
ní COVID-19,“ vysvětlil k principu zís-
kávání finančních prostředků Jan Do-
stal, majitel zmíněného média. 
Radost z obrovské vlny občanské soli-
darity neskrýval ani předseda předsta-
venstva litoměřické nemocnice Radek 
Lončák: „Ventilátor jsme okamžitě objed-
nali a nyní čekáme na  jeho dodání. Do-
dací doby jsou, vzhledem k současné si-
tuaci, přeci jen delší. Pomoci všech, kteří 
přispěli, si nesmírně ceníme“.  (nk)

Během neuvěřitelných 26 hodin se podařilo iniciativě „Liťák si po-
máhá“ vybrat více než 300 tisíc korun na přístroj pro plicní ventila-
ci pro litoměřickou nemocnici. 

Přijďte k doplňovacím  
volbám do horní  

parlamentní komory

Zve Oldřich Bubeníček,  
hejtman Ústeckého kraje  
a kandidát do Senátu PČR

Pro volební obvod č. 32 Teplicko  
se konají ve dnech 

5. a 6. června 2020

 ČÍSLO

VOLTE
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Město Litoměřice 
podpořilo  
Zahradu Čech
Litoměřice | Společnost Zahrada 
Čech dostane od města mimořád-
nou podporu ve výši devíti milion 
korun. Zároveň jí bude prominut 
poplatek za nájem areálu vlastně-
ného městem. Rozhodli o tom lito-
měřičtí zastupitelé. Pomoc společ-
nosti, kterou epidemiologická si-
tuace kompletně připravila nejen 
o příjmy, ale i finance investované 
do rozjezdu sezóny, avizoval také 
Ústecký kraj. „Zrušena byla celá jar-
ní sezóna, kterou jsme půl roku pře-
dem  připravovali.  Do  její marketin-
gové kampaně jsme již dali statisíce 
korun. Přišly vniveč. I nadále zajišťu-
jeme chod výstaviště. Ale co  je důle-
žité, nemůžeme si dovolit přijít o za-
městnance.  Bez  nich  bychom  pro-
voz již neobnovili,“ charakterizova-
la těžké období ředitelka Zahrady 
Čech Michaela Mokrá. (od dop.)

Ing. Yvetu Sliškovou, MBA, 
obchodní ředitelku  
Lázně Teplice v Čechách, a.s.:

 Jaké služby nabízejí lázně 
po restartu provozu? 
Jsme rádi, že můžeme naše 
služby opět poskytnout zákaz-
níkům. Po kompletním uzavření 
jsme nastartovali provoz 29. dub-
na 2020, i když ve zúženém roz-
sahu. Postupně se zaplňuje Lá-
zeňský dům Beethoven, Kamen-
né lázně a Lázeňský dům Jirá-
sek. Nabízíme pobyty léčebného 
charakteru, a to jak pro klien-
ty zdravotních pojišťoven, tak sa-
moplátce. 
Dodržujeme samozřejmě přís-
ná hygienická opatření týkají-
cí se dezinfekce, nošení roušek, 
odstupu mezi klienty. Těšíme 
se na znovuoživení THERMALIA 
a Café Restaurantu Beethoven.

Teplice | Marketingový manažer 
FK Teplice Martin Kovařík a CSR 
manažer Vilém Kunz předali zá-
stupcům teplické nemocni-
ce symbolický šek ve výši 54 ti-
síc korun. 

Šek převzali ředitel MUDr. Tomáš Hrubý 
a primář chirurgie MUDr. Martin Sessek.
Na virtuální duel FK Teplice - Borussia 
Dortmund se prodalo celkem 685 vstu-
penek. Organizátoři děkují všem fa-
nouškům, kteří podpořili tuto charita-
tivní akci na nákup dvou pulzních oxy-
metrů pro monitorování krve převážně 
starších pacientů na oddělení následné 
péče teplické nemocnice. (od dop.)

Virtuální duel vynesl 54 tisíc korun

Litoměřice | Chcete mít památku na Litoměřice? 
Potřebujete pro někoho dárek a nemůžete přijet 
na návštěvu? 

Právě pro vás spustilo infocentrum městského úřa-
du službu, kterou je elektronický prodej zbrusu nových 
propagačních předmětů prostřednictvím e-shopu. Jejich 
předností je nejen moderní design, ale i praktičnost a je-
dinečnost. Design byl tvořen v souladu s novým grafic-
kým vizuálem města, který nahradil loni platný vizuál 
tvořený u příležitosti 800. výročí Litoměřic. 
„Pro  letošní  turistickou  sezónu,  která  s  ohledem  na  epide-
miologickou situaci bohužel nemohla být slavnostně zaháje-
na, jsme připravili celou řadu nových propagačních předmě-
tů. Kromě tří druhů triček jsou to i barevně sladěné kšiltov-
ky,  nákrčníky,  látkové  tašky,  dále  dvojdílné  čajové  soupra-
vy, hrnky, zápisníky, píšťalky nebo třeba podsedáky vhodné 
do  letního  kina  nebo  na  koncerty  a  mnoho  dalšího.  Věří-

me, že každý si vybere,“ říká vedoucí odboru komunikace, 
marketingu a cestovního ruchu Eva Břeňová. (od dop.)

Ústí nad Labem | Oči dvaosm-
desátiletého Vratislava Rouša-
vého se rozzáří, jako kdyby prá-
vě našel ztracenou šťastnou 
vzpomínku. Jenže tohle pro něj 
znamená ještě více.

„Ahoj dědo, tak se zase konečně vidíme,“ 
usmívá se na něj z displeje tabletu jeho 
vnučka Veronika (na snímku). Po sko-
ro dvouměsíční karanténě, kdy Veroni-
ka svého dědečka v ústeckém Domově 
pro seniory Orlická nemohla navštěvo-
vat, si teď díky moderním technologiím 
mohou povídat z očí do očí kdy je na-
padne. A také díky nápadu společnos-
ti Centropol, která domovu pro seniory 
bezplatně zapůjčila šestici tabletů i se 
sim kartami pro datové služby. „Vnuč-
ka za mnou před tím koronavirem chodi-
la někdy i třikrát týdně. A teď mi moc chy-
běla. Sice jsou telefony, ale takhle ji vidím 
jako živou a můžeme si v soukromí poklá-
bosit. Jako bychom spolu seděli u jednoho 
stolu,“ nemůže si kouzlo tabletu vyna-
chválit.
 „Nápad  pomoci  seniorům  takto  překo-
nat  smutek z  rodinného odloučení  jsme 
nezvažovali ani minutu. Je to to nejmen-
ší, co pro ně můžeme udělat,“ říká Aleš 
Pospíšil, manažer vnějších vztahů Cen-
tropolu. „Lidskost,  šetrnost,  jednodu-
chost a dostupnost jsou základní hodno-
ty naší společnosti. A tady vše sedlo.“ 
 FOTO: Jarmila Nováková

Nové propagační předměty koupíte i v e-shopu
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Zaměstnanci Krajské zdravotní dostávají
od dubna na pásce o patnáct set korun víc

„Navýšené mzdové tarify mají letos již 
všichni zaměstnanci Krajské zdravot-
ní, a. s. Od 1. dubna 2020 bylo reali-
zováno navýšení u zaměstnanců, kte-
ří nebyli dotčení úpravou realizova-
nou na základě opatření schválených 
představenstvem společnosti a účin-
ných od začátku roku, jež zahrnovala 
například úpravu systému odměňová-
ní mladých lékařů a některých nezdra-
votnických profesí. Vedení společnos-
ti považuje odměňování zaměstnan-
ců za nesmírně důležité. Proto v době 
koronavirové krize uvolňuje další vý-
znamné finanční prostředky pro zdra-
votníky pracující v první linii. Pro za-
městnance poskytující zdravotní péči 
pacientům s COVID-19, rozhodlo před-
stavenstvo společnosti o navýšení pří-
platku za výkon práce ve ztíženém 
pracovním prostředí na trojnásobek 
a realizujeme další mzdová opatření, 
zejména ve formě mimořádných od-
měn. Poděkování si zaslouží všichni, 
kdo v našich nemocnicích pracují s ob-

rovským nasazením více než dva mě-
síce s pacienty, u nichž byla potvrze-
na nákaza novým koronavirem SARS-
-CoV-2, nebo s pacienty s podezřením 
na onemocnění COVID-19. Za způsob, 
jakým si plní své povinnosti, jim patří 
velké uznání,“ zdůraznil Ing. Jiří No-
vák, předseda představenstva Kraj-
ské zdravotní, a. s. (KZ).

„Sluší se velmi poděkovat všem ředi-
telům zdravotní péče jednotlivých ne-
mocnic a zdravotnickým týmům za na-
sazení a rychlou reakci na vzniklou epi-
demiologickou situaci. A hlavně za to, 
že drží dlouhodobě a s vysokým stan-
dardem úroveň zdravotní péče ve sku-
tečně nelehkých pracovních podmín-
kách,“ vyzdvihl Ing. Petr Fiala, gene-
rální ředitel KZ.

Možnosti kvalitně odměňovat za-
městnance KZ za přímé nasazení 
v boji s následky pandemie význam-
ně napomohl i fakt, že Zastupitel-

stvo Ústeckého kraje na svém jed-
nání 20. dubna schválilo požadavek 
na finanční prostředky pro navýšení 
osobních nákladů v souvislosti s od-
měňováním zdravotnických pracov-
níků v nemocnicích KZ, kteří posky-
tují vysoce rizikovou zdravotní pé-
či pacientům s onemocněním CO-
VID-19. Z Fondu Ústeckého kraje tak 
KZ obdržela pro uvedený účel část-
ku 15 milionů korun k pokrytí mzdo-
vých nákladů a odvodů zdravotního 
a sociálního pojištění.

Osobní náklady zaměstnanců KZ rost-
ly i v roce 2019. Sestry v nemocnicích 
KZ od začátku loňského roku získaly 
příplatky za směnnost. Více než dvě-
ma tisícům sester a dalších zdravot-
nických zaměstnanců, kteří pracující 
bez odborného dohledu v nepřetrži-
tém provozu, a zaměstnancům na po-
zicích vrchní sestra, staniční sestra 
a ostatním vedoucím nelékařským 
pracovníkům byl na základě rozhod-
nutí představenstva společnosti při-
znán příplatek 7 000 Kč. Sanitáři, 
praktické sestry a další zaměstnan-
ci, kteří pracují pod odborným dohle-
dem v nepřetržitém provozu, získa-
li příplatek 2 000 Kč. Nad rámec pří-
platků, které nastavila pro státem 
zřizované nemocnice vláda, pak v KZ 
získali příplatek 4000 Kč fyziotera-
peuti, ergoterapeuti, sálové setry, la-
boranti a další odborní zdravotničtí 
pracovníci v ranním provozu, sestry 
v ranním, tedy především ambulant-
ním provozu pak mají nově příplatek 
1 500 Kč. Ke zvýšení mezd došlo ta-
ké u sanitářů, ošetřovatelek a řidičů 
zdravotnické dopravní služby v ran-
ním provozu. 

Zaměstnanci Krajské zdravotní, a. s., dostávají od dubna na vý-
platní pásce o  patnáct set korun víc. Na  základě rozhodnu-
tí představenstva společnosti, v  návaznosti na  vývoj vedené-
ho sociálního dialogu na  úrovni sociálních partnerů, je v  rea-
lizaci uzavření dodatku č. 1 kolektivní smlouvy, který zajišťuje 
pro všechny zaměstnance společnosti navýšení mzdových tari-
fů ve všech mzdových třídách a mzdových stupních minimálně 
o 1 500 Kč. Vedení Krajské zdravotní, a. s., počítá s nárůstem ob-
jemu osobních nákladů pro zaměstnance pro rok 2020 v celko-
vé výši 329,3 milionu Kč.

Ing. Jiří Novák, předseda představenstva Krajské zdravotní, a. s.

Třetí květnovou sobotu jsme odstarto-
vali nový ročník naší úspěšné golfové 
série na skvělém hřišti Barbora u Tep-
lic. Z důvodu nouzového stavu v ČR 
kvůli pandemii, jsme museli tento tur-

naj posunout. O to víc jsme se zarado-
vali, když se situace začala zlepšovat 
a turnaje byly povoleny. Jedná se o dru-
hý ročník série pěti turnajů, které jsou 
rozděleny do čtyř základních turnajů 
a velkého finále. Hráči sbírají součet bo-
dů v jednotlivých turnajích a ve finále 
si rozdělí ceny na vouchery v golfovém 
shopu GOLFHOUSE. Na prvním turnaji 
jsme přivítali 98 natěšených hráčů (ka-
pacita turnaje byla omezena z důvodu 
nařízení), kteří si užili krásného poča-
sí i skvělého golfu na náročně připrave-
ném hřišti. 
Z vítězství se radovali Lukáš Gergel (kat. 
0-12), Radek Vesecký (kat. 12,1-24) a Da-
vid Havlata (kat. 24,1-54). 

První z letošní série BMW Golf cup Kopecký se vydařil
Společnost Kopecký Auto podporuje sportovní volnočasové ak-
tivity pro své klienty. 

Další turnaj naší série se koná již 6. června 2020, neváhejte se při-
hlásit a užít si den plný golfu, přírody a zábavy. Těšíme se na Vás!
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Martin Klika: Prioritou jsou investice
Hospodaření Ústeckého kraje má v ges-
ci 1. náměstek hejtmana Martin Klika 
(ČSSD), kterého se ptáme, jak koronavi-
rová pandemie poznamenala ekonomi-
ku…

 V jaké ekonomické kondici je momentálně 
Ústecký kraj?
Vedeme si poměrně dobře, máme rezervu z pře-
bytku hospodaření za rok 2019. I když již pociťu-
jeme propad daňových příjmů, zatím zvládáme. 
Provoz krajského úřadu přizpůsobujeme situaci.  
Úkolem číslo jedna je zachovat naplánované in-
vestice, ať již z vlastních zdrojů či z dotačních ti-
tulů tak, aby  táhly ekonomiku a udržely zaměst-
nanost v Ústeckém kraji. Zároveň připravujeme 
rozpočtový výhled na další roky, které také nebu-
dou jednoduché. 
 Jaká další opatření ke stabilizaci jste přijali?
Hledáme úspory jak v rámci běžného provozu 
kraje, tak i jeho příspěvkových organizací.  Nedo-
volíme žádné zbytečné výdaje, což rovněž může 
ke stabilizaci ekonomiky přispět.

 Na kterých dalších prioritách pro nejbližší 
období nyní pracujete? 
Prioritou je pro nás zdravotnictví. Po dlouhých 
peripetiích, které nezpůsobil kraj, jsme zvítězili 
ve výběrovém řízení na koupi nemocnice v Rum-
burku. Krize nekrize, museli jsme rychle při-
pravit potřebné podklady a vyšlo to. Jsem tomu 
rád a věřím, že v červnu uděláme poslední krok 
i v případě začlenění Městské nemocnice Lito-
měřice do akciové společnosti Krajská zdravotní 
a uzavřeme tak páteřní síť zdravotnických zaří-
zení v Ústeckém kraji. Velkou pozornost věnuje-
me také základní síti sociálních služeb, kde se po-
týkáme s podfinancováním sociálních služeb ja-
ko celku. 
 Na starosti máte také bezpečnost. Projevil se 
nějak zásadně fakt, že policie plnila jiné úkoly?
Spolupráce s Krajským ředitelstvím policie Ús-
teckého kraje je na vynikající úrovni. A tak, 
i když policisté střežili státní hranici, výkon 
služby byl zajištěn. Podobné informace mám 
i od strážníků městských a obecních policií 
v regionu. (red.)

W W W. C A M P D AV I D S H O P. C Z

OBLÉKÁ PILOTA F3 

TOMA BECKHAUSERA
NAŠE PRODEJNY NAJDETE V TĚCHTO OBCHODNÍCH CENTRECH

HOTEL  AURA
design & garden pool hotelaura.cz

Hotel AURA PRAHA design & garden pool  |  Kostelecká 819/67  |  190 00 Praha 9 – Čakovice  |  Czech Republic  |  recepce a individuální rezervace tel. +420 607 111 444

MÁME OTEVŘENO
Vážení hosté, již nyní vás můžeme ubytovat, pokud ubytování  

potřebujete k výkonu své práce - podnikatelské nebo jiné  
obdobné činnosti, vč. cizinců. Stačí podepsat čestné prohlášení,   

v němž je uvedeno, že k nám přijíždíte z pracovních důvodů.
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Oldřich Bubeníček: V nouzi poznáš přátele
Pomalu končí květen, za nor-
málních okolností jeden z nej-
krásnějších měsíců roku. Ten 
letošní prožíváme ještě v se-
vření některých protipande-
mických opatření. Jak se s tou-
to skutečností už třetí měsíc 
vyrovnává hejtman Oldřich Bu-
beníček, který zároveň vede 
Bezpečnostní radu a Krizový 
štáb Ústeckého kraje?

 Na pozici hejtmana jste už prožil 
povodně, požáry a další pohromy. Jak 
byste označil současnou, tentokrát 
zdravotní krizi? 
Svoje první volební období jsem za-
čínal povodněmi a druhé končím epi-
demií koronaviru. U povodní jsme vě-
děli, co bude, že voda opadne a začne 
čistění a odstraňování škod na majet-
ku a v přírodě. Nyní jsme v úplně no-
vé situaci, kterou nikdo nezná a nikdy 
nezažil. Učíme se řešit vše za pochodu. 
Zpočátku jsme za základ považovali 
perfektní fungování Zdravotnické zá-
chranné služby a Krajské zdravotní. Ji-
nak by ostatní opatření byla zbytečná. 
Z pohledu kraje si dovolím tvrdit, že 
jsme první kolo zvládli. Samozřejmě, 
že kritici se vždy najdou, ale na dru-

hou stranu jsme dostali řadu poděko-
vání od lékařů, zdravotníků, doprav-
ních společností, ze sociálních služeb 
i od řadových občanů. 
 Kolik jste toho za poslední tři mě-
síce naspal?
Začátek byl hektický, chyběly ochran-
né pomůcky, kraj nemohl sám nic na-
kupovat. Stále se žhavily telefony, 

ve dne v noci. Ztrácel se pojem, zda je 
úterý, pátek či neděle. Ale krizový štáb 
pracoval precizně a postupně dosta-
la práce provozní řád. Každý věděl, co 
má dělat, jednání krizového štábu by-
lo přehledem splněných úkolů a stá-
le více bylo pozitivních zpráv od kraj-
ské hygieny. V polovině dubna jsem již 
spal normálně. 

 Jak, lidově řečeno, dobíjíte baterky?
Na to je odborník vnučka Nela, s ní je 
hned život krásnější. Naopak mě mrze-
lo, že jsem málo viděl vnuka Lukáše. Ale 
vše doženeme. A pokud byl čas, práce 
na zahrádce. Tam se dokážu odreagovat 
od běžných starostí. 
 Co vám osobně tato situace dala? 
Tak to je několik rovin. Jedna nemoc doká-
zala během několika měsíců změnit svět 
na roky dopředu. Dokázal si někdo ještě 
na Vánoce představit, že nebudou létat le-
tadla, budou uzavřené hranice, děti nebu-
dou chodit do školy, ale i to, že se nebude 
hrát fotbal nebo hokej, budou zavřené re-
staurace? Na druhou stranu, ne nadarmo 
se říká, v nouzi poznáš přátele. A těch přá-
tel, co stáli v první linii, byly stovky. Sice 
všichni s rouškami, ale kraj fungoval. Nejen 
zdravotnictví, ale také zásobování, dopra-
va, pošta a další služby. Velký objem práce 
odvedli hasiči a policisté. A pro všechny se 
musely zajistit ochranné pomůcky. 
 A co vzkážete obyvatelům Ústecké-
ho kraje? 
Vlna solidarity, která prošla krajem, uká-
zala, že máme být na co hrdí. Žijí zde bá-
ječní lidé, kteří jsou ochotni pomoci, když 
je potřeba a já všem upřímně děkuji. 
A buďme k sobě solidární a slušní i „v mí-
rové“ době.

Linky vedou vesměs po historických 
tratích a setkat se tu můžete s nos-
talgickými historickými i moderními 
vozy. Součástí systému Dopravy Ús-
teckého kraje je také lodní osobní tu-
ristická linka 901 z Ústí nad Labem 
do Litoměřic a lodní linka 902 z Ús-
tí nad Labem do Hřenska. Od začát-
ku května je také spuštěna přeprava 
jízdních kol.
„Na všech turistických linkách platí ta-
rif Dopravy Ústeckého kraje. Cestujícím 
a turistům bych pro celodenní cestování 
určitě  doporučil  síťovou  jízdenku DÚK, 
která za výhodných 130 korun umožní 

turistům  za  jeden  den  procestovat  Ús-
tecký kraj a mohou kombinovat doprav-
ní prostředky zaintegrované do našeho 
systému DÚK,“ říká náměstek hejtma-
na pro oblast dopravy Jaroslav Komí-
nek. 
Na lince T2 dojde jen k částečnému ob-
novení, jezdit budou pouze tzv. „cyk-
lovlaky“ Sp 1965, Os 26024 a Sp 1967 
v úsecích Děčín - Mikulášovice dolní 
nádraží - Rumburk a zpět. V těchto vla-
cích do Lužických hor, Českého Švýcar-
ka a Šluknovského výběžku je pro ces-
tující-cyklisty navýšena kapacita pro 
přepravu jízdních kol až na 28. 

Pravidelné odjezdy „cyklovlaků“ 
jsou následující: 

  Sp 1965 ze stanice Děčín hl.n. 
směr Mikulášovice d.n. v 9:37  
  Os 26024 ze stanice Mikulášo-

vice d.n. do stanice Rumburk 
ve 12:01
  Sp 1967 ze stanice Rumburk 

směr Děčín hl.n. v 16.53 hodin, 
s příjezdem do stanice Děčín 
hl.n. v 18:17 hodin

Výrazně omezena zatím zůstává turistic-
ky zajímavá Dráha národního parku, linka 
U28, která nejezdí přes Německo v úseku 
Dolní Žleb - Dolní Poustevna. Její provoz je 
závislý na situaci na hranicích ČR a Němec-
ka. Dále není v provozu železniční linka 

RE20 do Drážďan a autobusová linka 583 
do Annaberg-Buchholz. Přeshraniční linka 
398 z Teplic do Drážďan je v provozu jen 
na české straně v úseku Teplice-Cínovec. 
Autobusová linka 435 nezajíždí do Schmil-
ky a končí v Hřensku. Podobná omezení 
mají i ostatní linky, které vedou za hrani-
ce (401, 409, 452, 521, 585 a L7). Plavba lo-
dí, zejména 902, je podmíněna stavu vody.

Doprava Ústeckého kraje zahájila turistickou sezónu

Nový policejní 
hlídkový člun
Péčí Ústeckého kraje získali policis-
té z poříčního oddělení KŘPČR nový 
kajutový hlídkový člun. Slavnostní-
ho předání v Brné se zúčastnili hejt-
man Ústeckého kraje Oldřich Bube-
níček, jeho první náměstek Martin 
Klika, krajský policejní ředitel Jaro-
mír Kníže s náměstkem pro vnější 
službu Petrem Sytařem. 

„Ústecký  kraj  poskytl  Krajskému  ře-
ditelství  Policie  Ústeckého  kraje  dota-
ci  ve výši  4 miliony korun. Učinil  tak 
na  základě  žádosti  ředitele  krajské-
ho  ředitelství,  který  tuto  částku  po-
třeboval  k  nákupu  nového  kajutové-
ho hlídkového člunu, protože jeden ze 
dvou  člunů,  jimiž  krajské  ředitelství 
disponovalo,  vypověděl  službu,“ sdě-
lil k finančnímu daru Martin Klika. 
Hejtman Oldřich Bubeníček uvedl: 
„Vzhledem k  tomu,  že poříční odděle-
ní provádí celoročně výkon služby pře-
vážně na vodním toku  řeky Labe, ale 
také  pomáhá  při  krizových  situacích 
a  spolupracuje  s  ostatními  složkami 
Integrovaného  záchranného  systému, 
považuji  za  logické  poskytnutí  kraj-
ských  prostředků  na  pořízení  člunu, 
bez něhož se ve službě neobejdou.“

Obnova  
Ústeckého kraje
Na webových stránkách Ústeckého 
kraje přibyl podweb s názvem OB-
NOVA KRAJE. Je to portál, kde lze na-
jít informace o možné pomoci, pora-
denství a dotačních titulech na po-
moc při překonávání nejhorších 
následků pandemických opatření. 
Pomůže se zorientovat ve struktuře 
dostupných opatření ve všech oblas-
tech ekonomických aktivit. „V sou-
časné době musíme myslet na postup-
ný  návrat  k  normálnímu  fungová-
ní společnosti a ekonomiky, ne vše ale 
půjde jednoduše. Proto jsme připravili 
přehled pomoci, kterou nabízejí státní 
instituce, nadace i Ústecký kraj. Velkou 
pozornost věnujeme poradenství,“ vy-
světlil náměstek pro regionální roz-
voj Zdeněk Matouš. 

Na portálu Obnova kraje jsou odka-
zy na speciální weby jednotlivých 
ministerstev a institucí k této pro-
blematice, přehled možné pomoci 
ze státních, krajských i nadačních 
prostředků a také důležité kontak-
ty pro poradenství.

Oldřich Bubeníček s vnučkou Nelou v Teplicích

Pietní akt k 75. výročí konce  
II. světové války se letos nekonal 
v tradičním velkolepém duchu. 

Památce zesnulých se v Městských sa-
dech v Ústí nad Labem poklonili hejt-
man Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček, 
primátor statutárního města Petr Ned-
vědický, generální konzul Ruské federa-
ce Vladimir Konstantinovich Potapkin, 
zástupce ředitele ústecké městské poli-
cie Jan Novotný a zástupce ředitele Kraj-
ského vojenského velitelství v Ústí nad 
Labem Jan Schwarzbach. Pietní akt byl 
zakončen uctěním památky obětí války 
minutou ticha. „K  75.  výročí  osvobození 
jsme připravovali řadu akcí ve spolupráci 
s našimi školami, s muzei, i s Generálním 

konzulátem Ruské federace v Karlových Va-
rech.  Bohužel  současná  epidemie  všemu 
zabránila, a tak jsme alespoň položili květi-

ny a zavzpomínali na ty, kteří se zasloužili 
o naši svobodu,“ sdělil hejtman Ústecké-
ho kraje Oldřich Bubeníček.

„Investice do dopravní infrastruktury a její modernizace budou 
klíčové k obnově ekonomiky. Proto jsem rád, že Ústecký kraj ne-
zastavil svou činnost, projekty běží, a to velmi úspěšně, neboť 
dochází k proplácení uznatelných nákladů v požadované výši. 
Tentokrát je to téměř 200 milionů, které se vrátily do krajské po-
kladny a bude možné je použít pro další investice,“ říká náměs-
tek hejtmana pro regionální rozvoj Zdeněk Matouš. 
Rekonstrukce silnice II/266 Šluknov - Lobendava“ řeší rekon-
strukci dílčí části komunikace II. třídy ve Šluknovském vý-
běžku. Projekt by měl být ukončen se závěrem letošního ro-
ku. Celkové výdaje jsou předpokládané ve výši 178,4 milio-
nu korun, očekávaná dotace potom činí 142,6 milionů, část 
vyplacená v dubnu za ukončenou etapu je 63 milionů. Dá-
le jsou ve hře dva projekty na výstavbu zcela nových komu-
nikací, a to u Chomutova a u Roudnice nad Labem. V prv-
ním případě se očekávají celkové  náklady ve výši 700 mili-

onů korun a ukončení na jaře 2022, ve druhém pak 392 mi-
lionů korun s předpokládanou dobou ukončení v prosinci 
2021. Všechny projekty jsou spolufinancované z Integrova-
ného regionálního operačního programu. 

Zahrada Čech 
znovu ožívá 
Zahrada Čech spustila nový projekt 
s názvem Venkovské trhy. Návštěv-
níci tak mají jedinečnou příležitost 
nakoupit si čerstvé potraviny a kva-
litní produkty od lokálních pěstite-
lů a regionálních výrobců. 
Venkovské trhy se konají jednou za dva 
týdny o sobotách v termínech 23. - 24. 5., 
6. - 7. 6., 20. - 21 .6., 4. - 5. 7., vždy od  
8 do 15 hodin v sektoru B na výstavi-
šti. K němu se dostanete jižní bránou. 
Vstup i parkování jsou zdarma. Sorti-
ment i prodejci se průběžně mění, tak-
že nabídka zboží je pestrá. 

V rámci trhů si mohou návštěvníci užít 
také pravý Piknikový den. „Po předcho-
zí domluvě pro vás rádi přichystáme pik-
nikový  koš  plný  dobrot  spolu  s  dekou. 
Na výstavišti plném zeleně si můžete na-
jít klidné místo a užít si slunečný den s ví-
nem, obloženým prkénkem, ovocem, ze-
leninou i olivami,“ upřesnila Bc. Micha-
ela Mokrá, obchodní, marketingová 
a provozní ředitelka společnosti Za-
hrada Čech s.r.o. V případě zájmu je 
nutné si piknikový koš objednat pře-
dem na tel. 739 602 211. 
Více na www.zahradacech.cz.

Staví se dál, kraj získal 200 milionů korun
Ani v době nouzového stavu se nezastavily investiční a projektové práce Ústeckého kraje. Řada roz-
pracovaných projektů pokračuje, u některých dochází k průběžnému proplácení způsobilých ná-
kladů, tak jak se postupně uzavírají jednotlivé projektové etapy. Ústecký kraj tak za tři projekty 
na silnicích v regionu dostal vyplaceno v měsících březnu a dubnu téměř 200 milionů korun.

75. výročí od konce války

V sobotu 16. května začal odložený start turistických linek. Želez-
niční linky jsou v jízdních řádech označeny „T“ jako turistické. 

Hejtman Ústeckého kraje
Oldřich Bubeníček

vyhlašuje VII. ročník  
literární soutěže

Své příspěvky zasílejte  
do 30. června 2020 na adresu:

Krajský úřad Ústeckého kraje
Mgr. Veronika Jarošová
Odbor kancelář hejtmana
Velká Hradební 3118/48
400 02 Ústí nad Labem

Více informací o pravidlech soutěže naleznete  
na stránkách www.kr-ustecky.cz

Téma:
„Jak si udržet zdravý rozum  

a veselou mysl...“
Soutěžní kategorie: POEZIE A PRÓZA

SENIOR ART
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JISTOTA VAŠÍ SVOBODYJISTOTA VAŠÍ SVOBODY
VY ROZHODNĚTE

Hynek Hanza
primátor města Teplice - kandidát do Senátu PČR

ÚSTÍ NAD LABEM

S PODPOROU

Zadavatel: ODS / Zpracovatel: ODS

PŘIJĎTE 5. A 6. ČERVNA 2020 K SENÁTNÍM VOLBÁM
SENÁTNÍ VOLBY 2020

 Zahájili jste běžnou údržbu silnic. 
Co to znamená v praxi?
Jedná se poměrně o širokou škálu čin-
ností, jejichž hlavním smyslem je za-
jištění bezpečnosti a plynulosti silnič-
ního provozu. Patří sem výspravy vý-
tluků, péče o odvodňovací systém jako 
jsou příkopy, uliční vpusti, propustky 
a další. Bez zajímavosti není například 
kosení travních porostů, kde nás jen 
jedna kompletní seč stojí zhruba pa-
desát pět milionů korun. Nelze opo-
menout ale další práce jako je údrž-
ba svislého i vodorovného zařízení, zá-
držných systémů a mnoho dalšího.
 Bude tedy kvůli běžné údržbě pro-
voz na středočeských silnicích vážně-
ji omezen?

Pokud jde o běžnou údržbu, tak ome-
zení jsou krátkodobá a většinou se ne-
jedná o úplné uzavírky. Něco jiného 
jsou nákladnější investiční akce, je-
jichž součástí jsou rekonstrukce ce-
lých úseků silnic. V těchto případech 
dochází k úplnému uzavření silnic 
pro provoz vozidel a je nutné počítat 
s objízdnými trasami. Příkladem mů-
že být v současné době silnice II/116 
mezi obcemi Řevnice a Mníšek pod Br-
dy v okrese Praha západ nebo silnice 
II/115 mezi obcemi Vižina a Skuhrov 
na Berounsku.
 Jak vlastně plánujete uzavírky sil-
nic a kdo o nich rozhoduje?
My předně plánujeme a připravujeme 
práci na silnicích, ať už v rámci běž-
né údržby, souvislých oprav či rekon-
strukcí. Tento proces je poměrně ná-
ročný jak časově, tak organizačně, 
a to i s ohledem na rovnoměrné čer-

pání finančních prostředků. Termí-
ny omezení v rámci běžné údržby lze 
většinou plánovat v řádech týdnů pře-
dem, pokud se tedy nejedná o havá-
rii. Ale jak už jsem již uvedl, tato ome-
zení jsou minimální. U rekonstrukcí 
je to složitější. Realizace je podmíně-
na přípravou, finančním krytím, sou-
těží na zhotovitele a kromě jiného ta-
ké na rozhodnutí silničního správního 
úřadu, který povoluje omezení a uza-
vírky provozu na silnicích. V praxi tedy 
začíná jednání o uzavírce až po podpi-
su smlouvy se zhotovitelem. Pak záleží 
na tom, zda třeba na možné objízdné 
trase již není jiná uzavírka, například 
kvůli výstavbě kanalizace, vodovodu či 
jiných inženýrských sítí. Samostatnou 
kapitolou je koordinace našich staveb 

se stavebními záměry ŘSD ČR. Ale ko-
nečné rozhodnutí o uzavírce či omeze-
ní má vždy, po zvážení dopravní ob-
služnosti regionu, příslušný silniční 
správní úřad. 
 Takže je to paradoxně tak, že oprav 
a dalších prací je tolik, že se na silni-
ce takříkajíc nevejdou?
Ano, dalo by se to tak chápat. Může 
se skutečně stát, že v určitém regio-
nu je zapotřebí většího úsilí pro ko-
ordinaci vzhledem k potřebám silnič-
ní sítě a dalších investorů. Ale vždy je 
to s maximálním ohledem na doprav-
ní obslužnost, zásahy IZS a podobně.
 Mají motoristé šanci se o uzavír-
kách dovědět?
Ano, mají. Jedna možnost je na veřej-
ných internetových portálech, jako na-
příklad www.dopravniinfo.cz, infor-
mace dostávají v předstihu i předsta-
vitelé městských a obecních úřadů, 
kteří jsou navíc velmi často účastníky 
řízení o uzavírkách. Kromě veřejnos-
ti vědí i omezení i dopravci zajišťující 
veřejnou autobusovou dopravu a v ne-
poslední řadě operační střediska zá-
chranných složek. Nejdůležitější ome-

zení zveřejňují i některé rozhlasové 
stanice v rámci svého dopravního vy-
sílání.
 Poslední otázka je možná nejdůle-
žitější. Máte na opravy a rekonstruk-
ce dost peněz?
Vzhledem k rozsahu a zatížení silnič-
ní sítě ve středních Čechách a tedy je-
jímu opotřebení bychom potřebovali 
mnohem více peněz nejen na samot-
né silnice, ale také na mosty a další za-
řízení. Snažíme se tedy sehnat finanč-
ní prostředky z různých dotací a pro-
gramů v průběhu celého roku. Je ale 
třeba říci, že na běžnou údržbu máme 
od našeho zřizovatele, kterým je Stře-
dočeský kraj, prostředky v takové výši, 
abychom zajistili sjízdnost silnic, byť 
za sníženého komfortu jízdy. Veřejnost 
samozřejmě požaduje všude nové sil-
nice. Je to i naše přání, ale v součas-
né době nerealizovatelné. Velmi často 
se hovoří o tom, kolik silničáři mají pe-
něz na opravy. To je velmi zavádějící. 
Základní prostředky na údržbu dostá-
váme včetně peněz na zimu. I když ta 
uplynulá byla mírná, stála nás zhruba 
189 milionů korun.

Naplánovat opravy silnic a jejich objížďky není nic jednoduchého

Pomozte lidem na vzdáleném ostrově Boracay

Na plno se rozjela běžná údržba silnic ve správě středočeských 
silničářů. Ti se starají o více než 8 600 kilometrů silnic II. a III. třídy. 
S čím se motoristická veřejnost setká v letošním roce na středo-
českých silnicích, prozradil v rozhovoru Tomáš Račák, provozní ná-
městek ředitele tamních silničářů.

SÚS
KRAJSKÁ SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC

Středočeského kraje

Tento malý ostrov nemá žádné ze-
mědělství ani průmysl, život je zá-
vislý pouze na turismu... Ten bohu-
žel skončil a lidé nemají žádné finan-
ce na obživu. Pomozte, prosím, ja-
koukoli částkou, která bude ze 100% 
použita na pořízení základních potra-
vin, bez jakýchkoli režií. Na místě po-
moc aktivně organizuje Nikola Navrá-

til, který tam zůstal i v době celosvěto-
vé krize. Do pomoci se zapojilo mnoho 
lidí i organizací, pomáhají i modelky 
zapojené v letošním ročníku projektu 
Czech Fashion Week. Příspěvky zasílej-
te na transparentní účet u ČSOB, který 
pro tento účel zřídil pan Smolík. 
Za pomoc vám moc děkujeme!

Jiří Morštadt, noviny Metropol

Noviny Metropol ve spolupráci s modelingovou agenturou Fashi-
on Models se rozhodly pomoci zmírnit humanitární krizi na vzdále-
ném ostrově Boracay.

Transparentní účet č.: 
293127522/0300
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Zdeněk Hladík: Zachycené okamžiky se už nemusí opakovat
Díky fotografům-dokumen-
taristům budeme mít památ-
ku na dny prožité v pande-
mii. Jedním z těch mladších je 
Zdeněk Hladík z Prahy. 

 Jak jste profesně prožíval korona-
virovou krizi?
Prožíval jsem ji z pohledu fotografa, 
využil jsem příležitost nafotit a zdo-
kumentovat střed staré Prahy.  Taková 
příležitost, mít Prahu před sebou zce-
la prázdnou, se už nemusí třeba opa-
kovat. Čerpal jsem a vymýšlel nové ná-
pady a inspirace v době koronavirové 
krize.
 Pomalu se znovu nadechujeme, 
na co se těšíte nejvíc?
Určitě se těším na klienty a začnu ko-
nečně fotit i lidi, protože ty mi letos 
nějak unikli. Absolvoval jsem opera-
ci rukou, dlouhodobě rehabilitoval 
a když už byla možnost, najednou se 
objevila pandemie a striktní zákazy. 
Dál budu taky pokračovat ve fotogra-
fování naší země, vytváření fotoknih 
a plánuji podzimní vernisáž.
 Co je vaší doménou v normální době?
Poznávat nová místa, kde můžu zachy-
tit a pořídit zajímavé fotografie. Rád 
bych stabilizoval svůj život a fotil pro 
lidi, své fanoušky i klienty. 
 Kdo vás k fotografování přivedl 
a jak dlouho v oboru pracujete?
K fotografování jsem přišel úplně náho-
dou před dvěma a půl lety. Bylo mi ře-
čeno, že bych mohl fungovat jako mo-
del a já z toho vyvodil, že mohu stát 
i za objektivem. Koupil jsem si tenkrát 
první zrcadlovku, myslím, že to byl Ca-
non d2000, úplný základ a řekl jsem 
si, že to zkusím. Vydržel jsem půl roku 
a dal jsem tomu vale. Pak, ke konci ro-

ku 2018, mne přepadla touha více fo-
tit, pořídil jsem si poloprofesionální Ni-
kon d7500 a začal se učit a postupně se 
do toho dostávat. Loňský rok byl pro 
mně co se týče fotografování a zdravot-
ního stavu hodně naročný. Věnovat se 
fotografování na 100 procent jsem za-
čal teprve od letošního roku, plány ale 
ohrozil koronavirus.

 Kam letos pojedete na dovolenou?
Letos dovolenou neplánuji, budu se po-
hybovat u nás v naší krásné zemi a do-
kumentovat ji jako fotograf. Můj plán, 
pokud se povede sehnat zafinancování, 
je příští rok odcestovat do USA do Neva-
dy a Arizony a zdokumentovat podobná 
místa, která najdeme i u nás v ČR. 
Připravila: L. Richterová, Foto: Zdeněk Hladík

Zdeněk Hladík 
„Pracuji na  volné noze, focení je má 
srdcová záležitost, která mě baví a na-
plňuje. Každý moment, který zachytím, 
se už nemusí opakovat”, říká. První je-
ho samostatná vernisáž je plánována 
na podzim letošního roku. Kromě foto-
grafování patří k jeho koníčkům fotbal, 
turismus a fitness. Přestože svoji pro-
fesní dráhu nastartoval před poměrně 
krátkou dobou, nabízí klientům foto-
grafování lidí, krajin, zajímavých míst, 
vytváří obrazy, dárkové předměty, ka-
lendáře I fotoknihy.

Noční Praha

Čertovka Portrét

Nebe nad liduprázdnou Prahou
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LETNÍ
KONCERTNÍ SEZONA

2020
 2. 6. 16:30 Šanovská Mušle Zahajovací koncert letní sezony

ÚTERÝ  Program: A. Dvořák: Slovanské tance č. 1, 10 a 15, B. Smetana: Tance z Prodané nevěsty Polka, Furiant a Skočná
  L. Janáček: Lašské tance Starodávný, Čeladenský a Pilky, J. Brahms: Uherské tance č. 1, 5 a 6
  J. Strauss: Na krásném modrém Dunaji, Radetzkého pochod
 Dirigent:  Petr Vronský

 5. 6. 16:30 Zahradní dům Teplice Letní odpolední koncert 
PÁTEK  Program: J. Strauss, J. Rimon, F. Lehár, Ch. Gounod, B. Smetana, G. Massenet, A. Dvořák, G. Bizet, J. Sousa

  Dirigent:  Charles Olivieri-Munroe

 8. 6. 16:30 Zahradní dům Teplice Letní odpolední koncert 
PONDĚLÍ  Program: A. Ch. Adam, A. Dvořák, R. Binge, E. Fischer, O. Nedbal, Z. Marat, G. Verdi, E. Grieg, J. Strauss 

  Dirigent: Charles Olivieri-Munroe

10. 6. 19:00 Zahradní dům Teplice Letní večerní koncert 
STŘEDA  Program: W. A. Mozart: Koncert pro klavír d moll, L. van Beethoven: Symfonie č. 2 D dur, op. 36

  Sólistka: Lucie Langerová - klavír
  Dirigenti:  Tomáš Stanček, Ondřej Kunovský, Jan Mára

12. 6.  16:30 Zahradní dům Teplice Letní odpolední koncert 
PÁTEK  Program: J. Fučík, P. I. Čajkovskij, R. Piskáček, F. Lehár, J. Strauss, V. Trojan, V. Vačkář, J. Brahms 

  Dirigent:  Charles Olivieri-Munroe

15. 6. 16:30 Zahradní dům Teplice Letní odpolední koncert 
PONDĚLÍ  Program: J. Fučík, J. Strauss, J. Fučík, G. Bizet, Z. Fibich, A. Dvořák, F. Schubert, J. Brahms, J. Strauss 
  Dirigent: Charles Olivieri-Munroe

17. 6. 19:00 Zahradní dům Teplice Letní večerní koncert 
STŘEDA  Program: L. van Beethoven: Symfonie č. 3 Es dur, op. 55 „Eroica“, 1.věta

  C. Debussy: Faunovo odpoledne, J. H. V. Voříšek: Symfonie D dur
  Dirigenti:  Josef Popelka, Alena Jelínková, Václav Dlask

19. 6. 16:30 Zahradní dům Teplice Letní odpolední koncert 
PÁTEK  Program: J. Strauss, V. Hrubý, J. Suk, B. Smetana, E. Fischer, J. Rada, R. Friml, A. Chačaturjan, P. J. Sousa 

  Dirigent:  Charles Olivieri-Munroe

22. 6.  16:30 Zahradní dům Teplice Letní odpolední koncert 
PONDĚLÍ  Program: J. Fučík, F. Lehár, R. Friml, E. Fischer, J. Strauss, A. W. Kettelbey, Ch. Chaplin, V. Trojan 
  Dirigent:  Charles Olivieri-Munroe

25. 6.  19:00 Zahradní dům Teplice Letní večerní koncert 
ČTVRTEK  Program: L. van Beethoven: 12 kontradansů, F. V. Kramář: Koncert pro 2 klarinety
  W. A. Mozart: Symfonie č. 38 „Pražská“
  Sólisté: Petr Kubík - klarinet, Jan Czech - klarinet 
  Dirigent: Petr Vronský

26. 6. 16:30 Zahradní dům Teplice Letní odpolední koncert 
PÁTEK  Program: O. Nedbal, J. Strauss, J. Strauss, F. Hilmar, E. Fischer, O. Nedbal, K. Kmoch

  Dirigent:  Charles Olivieri-Munroe

29. 6. 16:30 Zahradní dům Teplice Letní odpolední koncert 
PONDĚLÍ  Program: F. Lehár, J. Strauss, O. Nedbal, A. Dvořák, F. Bridge, B. Smetana, V. Trojan, J. Fučík 
  Dirigent:  Charles Olivieri-Munroe

Vstupné zdarma • Změna programu vyhrazena
Bližší informace na www.severoceskafilharmonie.cz

Nové přírůstky [1]
Letošním vůbec prvním přírůstkem byl 
pelikán. Je černý a rodičům se moc nepo-
dobá. Spolu s celou skupinou ho můžete 
obdivovat na Kamenném rybníce. 

Losí dvojčata [2]
Samice losa evropského čtyřletá Qua-
nita se začátkem května stala podruhé 
matkou. Na svět přivedla krásná dvoj-
čata.

Podkrušnohorský zoopark v Chomutově 27. dubna 
po šesti týdnech otevřel a hned první den prošlo je-
ho branami 731 návštěvníků. „Na lidech bylo vidět, že 
se k nám těšili. A musím říci, že my se těšili stejně tak 
na ně. Prázdný areál konečně ožil, i přes roušky tu by-
lo vidět hodně radosti. Přišlo mi to jako shledání velké 
rodiny po letech,“ říká ředitelka Věra Fryčová. Pojďme 
se podívat, co je v zoo nového.

Tip na výlet: Pojďte s námi do zoo!

Velbloudí slečna [3] 
Po dvouleté přestávce se narodilo mlá-
dě velblouda dvouhrbého. Otcem je je-
denadvacetiletý samec Kublaj, matkou 
osmiletá Matylda. Oba do zooparku 
přišli před lety z pražské zoo. 

Osel poitouský [4]
Roztomilý oslík připomínající poníka? 
Na to zapomeňte! Velikostí připomí-
ná spíše statného koně. Koncem led-
na přibyli dvě samice osla poitouského 
z německého soukromého chovu.

Orel mořský [5]
Váží méně než tabulka čokolády a kr-
mení si bere z pinzety, přesto je teď 
největším pokladem zdejšího zoopar-
ku. Páru orlů mořských se vylíhlo ma-
lé pískle, o kterém naši chovatelé mlu-
ví jako o malém zázraku.

Jelen milu [6]
Nové přírůstky jsou také u jelenů mi-
lu, kteří se v chomutovském zoopar-
ku pravidelně rozmnožují. První same-
ček se narodil v polovině dubna a dal-
ší mláďata předpokládáme do konce 
května. 
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