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Novou tváří mezi módními návrháři, kteří v sobotu 22. srpna představí
svoji tvorbu na letošním ročníku Czech Fashion Week Teplice 2020,
bude Jitka Klett z Prahy. Pojďme se s ní blíže seznámit…

Jitka Klett

se do Teplic těší

Jitka Klett
Majitelka, zakladatelka a hlavní módní návrhářka v jedné osobě. To vše ztělesňuje Jitka Klett, známá doma i v zahraničí. Bezmála 26 let přináší ženskost,
eleganci, harmonii a energii do módního světa. Od roku 1994 poskytuje ženám
v jejích modelech nezaměnitelný komfort a jedinečnost. Dodává pocit jistoty, že
oděv a styl vytvořený profesionálním týmem úspěšné návrhářky, její klientky nezradí. Už od svých začátků klade ve své tvorbě důraz na používání prémiových
přírodních materiálů jako jsou hedvábí, vlna, kašmír, bavlna a len v té nejvyšší
kvalitě, kterou nachází pro své klientky po celém světě. I díky tomuto profesionálnímu přístupu získala světové uznání po celém světě. Například ve Francii,
Anglii, Spojených arabských emirátech, New Yorku, Indii, Turecku, Rusku, Kypru, Rumunsku, nebo i v Číně. V těchto zemích pravidelně představuje svoji tvorbu a reprezentuje tak ve světě česko-slovenskou módní scénu.

C O U T U R E

 Čím vám móda jako životní náplň
učarovala a jak jste začínala?
Na začátku mě móda učarovala atraktivní profesí, která má v módě uplatnění.
Očaroval mě také prostor pro kreativní
projev a možnost využití fantazie při
práci. Dnes už moje působení v módním byznysu vnímám jako životní
náplň, kde mám možnost ženy z různých koutů světa ovlivňovat při výběru
oděvu a vytvářet jim styl, který jim přináší radost a sebedůvěru v soukromí i v práci.
 S jakými materiály nejraději pracujete?
Nejraději pracuji s materiály, které si s výrobci oděvních materiálů navrhnu sama.
Velmi dbám na složení kvalitních materiálů a jejich jednoduchou údržbu při nošení,
v tom jsem přesvědčená, že je naše značka JK Klett velmi silný hráč. Nejraději mám
přírodní materiály jako hedvábí, vlnu, kašmír, kůži, ale nebráním se ani novým recyklovaným materiálům, pokud splní moje
požadované nároky.
 Kde berete pro svoji tvorbu inspiraci?
Inspiraci čerpám nejvíce z přírody, lidí kolem mne, při cestování, ale také ze zkušeností, které jsem v oboru načerpala.
 Jak se podle vašeho názoru oblékají
české ženy ve srovnání se světem?
Máme více kategorií žen, nemohu jednoznačně říci, že české ženy jsou symbolem
takového, a nebo jiného stylu. Módní styl
obvykle v zemi určují velkoměsta. Jelikož
jsme malá země, nejdominantnější na určování módních trendů je Praha, což je ovlivněné také kosmopolitou města. V Praze je
mezi českými ženami, které projevují zájem o módu, populární minimalismus. Myslím si, že v tomto směru bychom mohly být
v módě kreativnější. Kdybych měla globalizovat, což nedělám moc ráda, řekla bych, že
české ženy by mohly více přidat na eleganci.

 Kdo tvoří vaši klientelu?
Vytvářím dvě módní linie, které jsou odlišné. Jitka Klett Couture je linie určená nejnáročnější klientele, která vyhledává v módě osobní přístup a exklusivní šití na míru v nejvyšší možné kvalitě materiálů, precizní vypracování a jedinečnost
modelů. Tuto linii využívají úspěšně ženy
z různých odvětví svých profesí, které si
tento náš jedinečný servis dopřejí jako odměnu za svoje vysoké pracovní nasazení
a úspěch. Naše klientela je převážně česká,
slovenská, ale také arabská. Druhá linie,
kterou jsme vytvořili pro širší klientelu, je
značka JK Klett. Najdete v ní oděvy převážně na běžné nošení, potištěné námi navrženými potisky, které jsou pro nás charakteristické a které jsou vyrobené v limitované sérii. Pod značkou JK Klett najdete také módní doplňky, parfém a připravujeme
stále nové produkty. Těší mě, když mohu
oblékat co nejvíce žen, samozřejmě luxusní segment není určený každému ve velké míře. Jsem však šťastná, když ženy inspiruji a dopřejí si alespoň nějaké kousky
z mojí tvorby a ocení, že se do kvalitního
a nadčasového výrobku vyplatilo investovat a opět se k nám vrací. Našimi klientkami jsou ženy, které využívají exkluzivní linii Jitka Klett Couture, ale také ženy, které upřednostňují praktickou elegantní módu a vyhovuje jim náš styl. Máme klientky
z celého světa.
 Kromě Prahy máte salon v Košicích
na Slovensku a vaše modely jsou k vidění také ve Francii a Spojených arabských
emirátech. Jak těžké je obstát v mezinárodní konkurenci?
Je to těžké a chce to obrovskou disciplínu a houževnatost. Moje cesta je náročná
a stojí za ní 26 let velmi intenzivní práce,
neustálého vzdělávání se, pokory a úcty
k řemeslu.

 Vaše značka stojí za projektem Fashion Revolution. Můžete jej čtenářům přiblížit a mohou se k němu připojit?
Charitativní projekt JITKA KLETT for FASHION REVOLUTION byl založený v roce
2016 Občanským sdružením Jitka Klett.
Cílem tohoto projektu je aktivně pomáhat a zapojovat se do dění v oděvním
a kreativním sektoru. JITKA KLETT for
FASHION REVOLUTION aktivně podporuje mladé talentované umělce a módní
návrháře v podobě rozvoje jejich kreativity a financování jejich projektů. Je také aktivní v pomoci lokálním výrobcům
v oděvním a kreativním sektoru v Čechách a na Slovensku, v rámci jejich vzájemného propojení pro různorodé projekty a akce, čehož důsledkem je zefektivnění jejich práce a větší možnosti na trhu.
Také poukazuje na to, že v naší zemi produkty vznikají v důstojných podmínkách
a jejich nákupem podporujeme výrobce,
kteří se chovají společensky zodpovědně. V neposlední řadě upozorňuje na téma zneužívání práce dětí v oděvním průmyslu, které je celosvětovým problémem
v zemích Středního a Dálného východu.
Pomáháme dětem v těchto zemích rozvíjet kreativitu. Symbolem značky JITKA KLETT for FASHION REVOLUTION
jsou produkty, jejichž nákupem podporujeme naplnění cílů těchto charitativních myšlenek. Více informací najdete
na www.jitkaklett.com, v případě že se
k nám chcete přidat, můžete nás kontaktovat na office@jitkaklett.com.
 S jakou kolekcí se představíte v Teplicích?
V Teplicích to bude kolekce TERRA od JK
Klett, doplněná o originální společenské
modely vyšší řady Jitka Klett Couture. Moc
se na projekt těším.
Připravila: L. Richterová, foto: Archiv

Vodíková mobilita

je budoucností kraje
V návaznosti na uzavření Memoranda o partnerství a spolupráci při rozvoji komplexního využití vodíku jako zdroje čisté energie v Ústeckém kraji zadal Ústecký kraj vypracování tzv. vodíkové studie, která má za cíl posoudit možnosti využití bezemisní vodíkové mobility a zpřístupnit informace všem potenciálním aktérům v rámci krajského
využití vodíkové technologie. První část studie má již kraj k dispozici, druhá by měla být hotová do konce července.

„V souvislosti s transformací Ústeckého
kraje na nové a inovativní druhy průmyslu se využití vodíku v dopravě jeví jako ideální řešení. Jedná se o ekologický, čistý zdroj energie, kterého je díky chemickému průmyslu v kraji dostatek. Právě zde je příležitost pro budoucí
rozvoj našeho kraje,“ řekl k záměru
využití vodíku 1. náměstek hejtmana Martin Klika.

Vodíkovou studii zpracovává pro Ústecký kraj ÚJV Řež, a.s. První etapa,
kterou již kraj převzal, řeší v obecné rovině možnosti využití bezemisní
vodíkové mobility v hromadné dopravě v rámci regionu a postup zavádění
této technologie do praxe. Výstupem
druhé etapy pak bude vlastní studie
proveditelnosti s již konkrétními návrhy (např. rozmístění stanic, využití vo-

díkových vozidel v komunálních službách ad.) včetně specifikací a ekonomického zhodnocení.
Na studii, se kterou se seznámí všichni signatáři vodíkového memoranda,
naváže příprava postupu zavedení této technologie a navazující studie proveditelnosti pro již konkrétní zájemce
o zapojení do vodíkového hospodář(od dop.)
ství v Ústeckém kraji.

Litoměřické vinobraní bude
Milovníci burčáku mohou jásat. Litoměřické vinobraní, nejnavštěvovanější akce roku, se i letos uskuteční, a to v sobotu 19. září.
S ohledem na epidemiologickou situaci a s tím spojená hygienická opatření však bude pouze jednodenní a s menším počtem scén.
Historický průvod v čele s králem
Karlem IV. opět vyrazí ve 14 hodin.
Do Litoměřic se chystá řada vinařů
a dalších prodejců. Vstup na vinobraní bude i letos zdarma.Velké podium na Mírovém náměstí bude využito i o den dříve. V pátek 18. září
se totiž uskuteční oblíbený Velký letní koncert. Ten je letos věnován padesátému výročí založení litoměřického pěveckého sboru Puellae Cantantes, který zde vystoupí se svým
dirigentem Romanem Pallasem.
Na koncertě budou hostovat další

dva pěvecké sbory. Slavnostní večer
i letos doprovodí Severočeská filharmonie Teplice pod taktovkou diri(od dop.)
genta Jiřího Knotte. 

Památka na statečného rodáka
Dva týdny trvala Kamilu Vackovi a jeho pomocníkům výroba graffiti
k uctění památky teplického rodáka Kurta Taussiga, který za II. světové války bojoval v řadách Royal Air Force. V Alejní ulici pod mostem na ně spotřeboval přibližně 300 litrů barvy a čtyřicítku sprejů.
Ze svého rodného města odešel Kurt
Taussig společně s bratrem v 15 letech. Byl odvlečen do internačního tábora, ve kterém strávil několik týdnů.
Díky organizaci sira Nicholase Wintona se v jednom z dětských transportů vyhnuli koncentračnímu táboru.
Do Velké Británie se Kurt dostal v roce
1939 a podal si přihlášku do RAF. Výcvik prodělal v Jižní Rhodesii a Palestině. Sloužil u britské 225. stíhací perutě. V roce 1942 se přihlásil do československých jednotek, nebyl ovšem přijat. Důvodem byl jeho německý původ.
Do bojových operací v řadách britské
armády se na stroji Spitfire zapojil až

začátkem roku 1945. V RAF sloužil
i po skončení války, a to v Itálii a Rakousku. Ze služby odešel v roce 1947,
po jejím skončení žil ve Velké Británii.
Na základě usnesení zastupitelů mu
byl v roce 2018 udělen titul Čestný
občan města Teplic. Kurt Taussig zemřel vloni v září v Londýně. Dílo, které
vzniklo u příležitosti 75. výročí od konce II. světové války, převzalo za přítomnosti občanů vedení města Teplic
– primátor Hynek Hanza, jeho náměstek Jiří Štábl a vedoucí odboru kultury
a sportu Radka Růžičková, kteří mladé
street umělce na vyhrazených místech
Text a foto: L. Richterová
podporují.

Poděkování za nasazení
v době pandemie
Jako poděkování za obětavou práci nad rámec běžných povinností
v době koronavirové pandemie připravil Ústecký kraj pro zdravotníky a zaměstnance svých příspěvkových organizací volné vstupenky
do zoo, botanické zahrady, muzeí, galerií a na filmové produkce.
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vstupenek do každé zoologické zahrady
v regionu, 1200 lístků na produkce filmu
Bourák v kinech po celém kraji, 1000 rodinných vstupenek do botanické zahrady, která je poskytla se slevou jako vlastní formu poděkování a dále nabídne bezplatné vstupenky do svých galerií a muzeí. Lístky budou předány nemocnicím,
pracovníkům příspěvkových organizací kraje, tedy zařízení sociálních služeb, Zdravotnické záchranné služby ÚK,
Správy a údržby silnic ÚK a zaměstnancům krajského úřadu, kteří se dobrovolně zapojili do práce v centrálním skladu
ochranných pomůcek a dalších aktivit
(od dop.)
v souvislosti s pandemií.

ovic

„Těch několik měsíců karantény bylo pro
všechny náročným obdobím plným stresu. Přesto byli lidé, kteří se nad rámec
svých povinností přihlásili např. ke službám ve skladu ochranných pomůcek, řidiči ze Správy a údržby silnic pomůcky rozváželi a zásobovali celý kraj. Obzvlášť je
třeba poděkovat pracovníkům v sociálních službách, kteří se starali o své klienty
třeba i v ohrožení vlastního zdraví, podobně jako zdravotničtí záchranáři a lékaři
a sestry v nemocnicích. Proto jim chceme
poděkovat i drobnou pozorností v podobě
volných vstupenek,“ vysvětli náměstek
pro regionální rozvoj Zdeněk Matouš.
Ústecký kraj nakoupil cca tisíc rodinných
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V litoměřické nemocnici byl testován unikátní robot

inzerce

Litoměřická nemocnice se stala prvním zdravotnickým zařízením v České republice,
kde byl testován autonomní robot společnosti BetaRobotics, zvaný Bob (foto níže).
Jde o přístroj, který je pomocí zabudovaného navigačního systému schopen bezobslužně zajistit čištění prostoru a násobně zde snížit množství patogenů.
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Dezinfekce prostor probíhá na stejném principu, jako ve zdravotnictví dlouhodobě používané germicidní lampy, tedy na bázi osvitu
UV-C složkou světelného záření, které narušuje strukturu DNA mikroorganismů a nejrůznějších patogenů. Oproti stacionárním lampám je velkou výhodou volný pohyb robota
v určeném prostoru. Jakmile je trasa dezinfekce správně naprogramovaná, nemůže se stát,
že by robot na něco zapomněl nebo nestihl.
„Robota jsme testovali nejdříve v prostoru
vyklizené kardiovaskulární jednotky, následně v členitějším prostoru momentálně
prázdné, avšak plně vybavené, lůžkové stanice, a to tak, že nejdříve byly provedeny stě-

ry z povrchů, poté proběhlo jejich měření, následovalo čištění pomocí robota a nakonec proběhly
na úplně stejných místech stěry a další měření,“
vysvětlila princip koordinátorka pro mimořádné události Nemocnice Litoměřice, a.s. Jana Petržilková, která byla za nemocnici testování přítomna. Jak dále upřesnila, testování
probíhalo v nemocnici začátkem června.
Účinnost dezinfekce pomocí UV byla měřena
certifikovaným ATP testerem. ATP test, nebo také bioluminiscenční test, ke kterému
se používá přístroj zvaný luminometr, analyzuje přítomnost organického znečištění
povrchu či tekutiny. Používá se pro monitorování úrovně čistoty a hygieny, zejména

ve zdravotnictví a potravinářství. ATP test dokáže
odhalit opravdovou kvalitu úklidu pomocí přístroje,
který ukáže číselnou hodnotu znečištění. „Výsledky,
které jsme obdrželi, ukázaly v případě naší nemocnice
po deseti minutách provozu robota více než 99% účinnost dezinfekce,“ doplnila ještě Jana Petržilková.
„Z výsledků měření víme, že UV záření je velmi účinnou metodou dezinfekce. Nespornou výhodou mobilního robota je skutečnost, že jej lze naprogramovat na důslednější dezinfekci kritických míst, např.
koupelny, kliky, madla, postele, čekárny apod., a tím
tyto plochy vystavit vyšší expozici UV záření. Z testů také vyplývá, že čím delší a intenzivnější je ozařování, tím vyšší je dezinfekční efekt,“ shrnul výsledky testování v litoměřické nemocnici Jiří Stříž
z firmy BetaRobotics a doplnil, že další možností využití tohoto programovatelného přístroje je
schopnost projíždět samostatně určeným prostorem a procházejícím osobám měřit teplotu. (nk)
Ilustrační foto: materiály společnosti BetaRobotics

Ústecký kraj poskytne Krajské zdravotní

prostředky na další rozvoj nemocnic
Ústecký kraj podpoří další rozvoj krajských nemocnic. V úterý 23. června 2020 představitelé Ústeckého kraje (ÚK) a Krajské zdravotní (KZ) podepsali
smluvní dokumenty, na jejichž
základě ÚK poskytne KZ na období let 2020 – 2032 investiční
dotaci 3 miliardy korun. Zastupitelstvo ÚK o investiční dotaci
největšímu poskytovateli lůžkové zdravotní péče v České republice rozhodlo na svém jednání v pondělí 22. června.
„Krajská zdravotní je naše vlajková loď
a výkladní skříň, kterou se Ústecký kraj
rád chlubí. Její současné vedení má za sebou velký kus práce, která je opravdu vidět. Podařilo se mu mimo jiné udržet pro
obyvatele Ústeckého kraje Komplexní onkologické centrum, vytvořit pro něj špičkové podmínky, ale také přivést zkušené specialisty pro na severu Čech nový
obor kardiochirurgie. Lidé z regionu tak
nemusí za kvalitní zdravotní péčí jezdit
do jiných krajů,“ zdůraznil Oldřich Bubeníček, hejtman Ústeckého kraje.
„Společnost má v plánu v letech 2020 –
2023 realizovat investiční záměry, které
umožní dostavbu tří jejích nemocnic. Po-

Nový pavilon Emergency včetně operačních sálů, centrální sterilizace a jednotek intenzivní
Vizualizace: Krajská zdravotní, a. s.
péče v Nemocnici Děčín, o. z.

Nový pavilon s operačními sály, odděleními JIP a standardními lůžkovými odděleními včetně umístění
kardiochirurgie v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem, o. z.  Vizualizace: Krajská zdravotní, a. s.

té, co v Teplicích Krajská zdravotní dobudovala za bezmála 400 milionů Kč nový
pavilon pro centrální operační sály, centrální sterilizaci a anesteziologicko-resuscitační oddělení, postaví moderní pavilony
se stejnou náplní a navíc s dosud chybějícími urgentními příjmy v Děčíně a Chomutově, s předpokládanými náklady asi
850 milionů Kč respektive 535 milionů Kč.
V největší nemocnici, v Ústí nad Labem,
vyroste nový pavilon s operačními sály,
jednotkami intenzivní péče a standardními lůžkovými odděleními, kam přestěhu-

ly určujícím předpokladem pro to, Ústecký kraj jako jediný akcionář významně
podpořil i strategické investiční akce v nejbližších letech. Za dlouhodobou významnou finanční investiční podporu se vedení Ústeckého kraje sluší poděkovat,“ řekl
Ing. Petr Fiala, generální ředitel KZ.
Objem uvedených investic je zcela mimo rámec možností finančního krytí
z vlastních zdrojů společnosti. Celkové,
výše uvedené předpokládané investiční náklady činí téměř 3 miliardy Kč, přičemž stavební část z uvedené výše činí

Hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček (vlevo) a předseda představenstva Krajské
zdravotní, a. s., Ing. Jiří Novák při podpisu smluvních dokumentů Foto: Krajská zdravotní, a. s.

jeme i celé ústecké Kardiocentrum včetně
kardiochirurgie. Zde předpokládáme náklady přibližně 1 350 milionů Kč. Uvedené
částky zahrnují i vybavení zdravotnickou
technikou,“ vyjmenoval Ing. Jiří Novák,
předseda představenstva KZ, strategické investiční akce. Právě pro ně KZ získala podporu Ústeckého kraje formou
investiční dotace.
ÚK podpoří KZ rovněž při obnově a doplnění vybavení Komplexního onkologického centra. Podle Ing. Jiřího Nováka
plánované náklady na pořízení a instalaci zdravotnické techniky, mezi níž je
i přístroj PET/CT pro Oddělení nukleární
medicíny v Nemocnici Chomutov, o. z.,
a lineární urychlovač včetně příslušenství pro Onkologické oddělení Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.,
dosahují částky celkem 245 milionů Kč.
„Bez dlouhodobé finanční investiční podpory Ústeckého kraje by obnova a rozvoj našich nemocnic rozhodně nešly tak
rychle. Výsledky systematické a cílevědomé práce představenstva v čele s Ing. Jiřím
Novákem v uplynulých šesti letech a kladné výsledky hospodaření společnosti by-

2 070 milionů Kč a zdravotnická technologie 910 milionů Kč. V rámci finančního krytí je předpokládáno kofinancování z více zdrojů. Z investičního úvěru
ve výši 1 miliarda Kč, z investiční dotace SOHZ poskytnuté Ústeckým krajem
v letech 2020 a 2021 ve výši 300 milionů Kč a v roce 2022 ve výši 400 milionů Kč a dále z prostředků získaných
z programu RE:START a vlastních investičních zdrojů společnosti (náklady
na projektovou dokumentaci, inženýrskou činnost a další).

Nový pavilon Emergency, centrálních operačních sálů, včetně JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem D v Nemocnici Chomutov, o. z.  Vizualizace: Krajská zdravotní, a. s.

Léto budiž pochváleno!
Módní přehlídky v netradičních prostorách kavárny Lagarto v Nákupním centru Fontána v Teplicích nabídly návštěvníkům 25. června v podvečer dvě mladé tamní návrhářky Eva Trejt(lar)
narová a Kateřina Slabá. Svěží letní modely pro denní nošení včetně plavek i večerních šatů si lze objednat na instagramu obou uvedených autorek. 

Silničáři spolupracují se správci inženýrských sítí,
některé opravy dělají společně při jedné uzavírce
Opravy silnic II. a III. třídy ve Středočeském kraji pokračují a silničáři se snaží realizovat maximum z připravených projektů nebo i souvislých oprav. Tam, kde to lze, spolupracují se správci inženýrských sítí. Při jedné akci se tak daří vyměnit třeba poškozené součásti vodovodu a zároveň opravit silnici.

SÚS

KRAJSKÁ SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC

Středočeského kraje

a kanalizací Beroun, po nich přijdou
silničáři a celý úsek silnice by měl být
opraven ještě před začátkem příštího
školního roku.

„Někdy je třeba zapojit do opravy i obce.
Čerstvě máme opravenou silnici II/117
na náměstí v Komárově směrem na Olešnou a k místní sokolovně. Došlo zde k vý-

inzerce

„Ne ve všech případech je taková součinnost možná. Někdy naráží na financování na jedné či druhé straně, jindy nemůže být uzavírka silnice termínově nebo délkou dlouhá a práce nelze současně realizovat. Snažíme se spolupracovat
nejen se správci sítí, ale i s místními samosprávami,“ vysvětlil Tomáš Račák,

provozní náměstek ředitele Krajské
správy a údržby Středočeského kraje.
Příkladem takové spolupráce je oprava silnice číslo III/1166 z Berouna do místní části Brdatky. Jedná se
o zastavěnou oblast s budovou gymnázia a autobusovou dopravou. Vodovodní podtrubí je zde pro své stáří značně poruchové a oprava silnice
by byla kvůli předpokládaným haváriím na vodovodu zbytečná. Proto zde
nyní pracují zaměstnanci Vodovodů

měně vodovodních šoupat a dalšího zařízení a potom k výměně asfaltového povrchu. Aby bylo dílo ucelené, obec zadala i opravu navazujících ploch. Společně
s vodorovným dopravním značením působí tato lokalita celkově upravená s pozitivními ohlasy veřejnosti,“ doplnil náměstek ředitele Tomáš Račák.
Silničáři by takto rádi postupovali
i v jiných místech. Jednou z mnoha
překážek jsou ale paradoxně četné
opravy silnic. Nelze kvůli nim v jednom termínu uzavřít více silnic v dané oblasti a tím výrazně omezit nebo zastavit její dopravní obslužnost.
Nejde jen o autobusy, zásobování
a místní obyvatele, ale také o vozidla IZS ČR.
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Zisk využijí na vylepšení infrastruktury
Na jednání valné hromady SVS projednávali
účastníci zprávu představenstva a zprávu dozorčí rady za rok 2019. Dále společně schválili účetní
uzávěrku a rozhodli, že veškerý zisk z loňského
roku ve výši 568 milionů bude opět investován
do obnovy vodárenské infrastruktury.
„V loňském roce se podařilo navýšit meziročně objem investic do obnovy majetku a na budování nových staveb, a to o 334 milionů korun, na obnovu vodohospodářského majetku tak šlo 1,58 mili-

Akcionáři Severočeské vodárenské společnosti a.s. (SVS), tedy 458 měst a obcí v severočeském regionu, se včera sešli na řádné valné hromadě. Schválili účetní uzávěrku za rok 2019 a do dozorčí rady společnosti zvolili pět členů.
ardy korun. Většina prostředků směřovala do rekonstrukce a výstavby vodovodů a kanalizací, ale
zahájili jsme také několik rekonstrukcí velkých objektů a výstavbu nové čistírny odpadních vod v Příšovicích na Liberecku,“ upřesňuje generální ředitel SVS Bronislav Špičák

ním období transformace severočeského vodárenství. Zvolený vlastnický model se servisním prvkem
se ukázal jako stabilní a funkční, je tedy důvod ke
spokojenosti. Zároveň si dobře uvědomujeme, že
před sebou máme ještě řadu úkolů, “ uvedl předseda představenstva SVS Tomáš Indra.
Valné hromady se zúčastnilo 126 akcionářů (zástupci měst a obcí v Ústeckém a Libereckém kraji), kteří představují 81,5 % základního kapitálu
společnosti.

Součástí valné hromady byla také volba pěti členů dozorčí rady. Do té byli zvoleni Hynek Hanza za
okres Teplice, Jaroslav Zámečník za okres Liberec,
František Padělek za okres Litoměřice, Jiří Kulhánek
za Chomutov a za okres Louny pak Radek Reindl.
„Letošní valná hromada probíhá po více než roč-
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NAŠE PRODEJNY NAJDETE V TĚCHTO OBCHODNÍCH CENTRECH

04

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

22.06.2020 11:53

O propojení Moldavské dráhy
Na německé straně Krušných
hor, ve městě Holzhau se uskutečnilo česko-německé pracovní setkání zájmových skupin
usilujících o opětovné propojení železniční trati mezi obcemi
Holzhau v Sasku a českou Moldavou. Projekt podporuje Ústecký kraj, který na schůzce reprezentovali hejtman Oldřich
Bubeníček a náměstek pro dopravu Jaroslav Komínek.
Jednání předsedali poslanci Evropského parlamentu Tomáš Zdechovský a jeho saský kolega Peter Jahr, kteří projekt dlouhodobě podporují. Ti přednesli mimo jiné možnosti financování
projektu dostavby trati z evropských

Úspěšné projekty
cestami proměn
Výstava a soutěž Má vlast cestami
proměn byla již po dvanácté zahájena Na Vyšehradě, kde se představili autoři nových proměn z celé České republiky i ze Slovenska. Zároveň
se uskutečnilo předání ocenění těm
nejlepším z loňského ročníku. Internetového hlasování se zúčastnilo
57 351 lidí. Mezi 10 cenami odborné
poroty uspěly i dvě proměny z našeho kraje - minimuzeum Lovečkovice
a kaplička v Ohníči.
Minimuzeum v Lovečkovicích sídlí v historické budově traťmistrov-

ského okrsku, která se po uzavření trati v roce 1978 dostala postupně do dezolátního stavu. Na opravě
se podílela obec Lovečkovice spolu se sdružením Zubrnická museální železnice. Finančně přispěl i Ústecký kraj. Budova byla slavnostně
otevřena 1. 6. 2018 ke dni připomenutí smutného 40. výročí uzavření
místní trati. V části objektu se nyní nachází stálá expozice k historii a provozu místní lokálky a minimuzeum obce s turistickým infocentrem. To slouží i jako výchozí
bod naučné uhelné stezky. Kaplička
u Starého mlýna u Dolánek je z počátku 19. století. Opravená byla díky dotaci Ministerstva zemědělství.
V současné době slouží okolí kapličky jako odpočinkové místo, kde je
hezké posezení pod korunami košatých lip, které jsou památkově
chráněny.
V současném ročníku se uchází
o vítězství 118 proměn. Putovní výstava už vyrazila na svou cestu českými zeměmi. Pro proměny tohoto ročníku je možné celý rok hlasovat a www.cestamipromen.cz a při
příštím zahájení výstavy 12. 6.
2021 získají vítězové své ceny. Výstavu pořádá Asociace Entente Florale CZ – Souznění, z. s.

fondů. Oběma zainteresovaným stranám tak svitla naděje, že se po 75 letech krušnohorská železniční trať me-

zi Freibergem, Mostem a Teplicemi už
skutečně propojí. Hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček oficiálně

pozval saského ministra Martina Duliga k účasti na plánované III. česko-německé konferenci, která proběhne
po dokončení studie proveditelnosti
v Teplicích. Europoslanec Tomáš Zdechovský a místostarosta města Freiberg Steve Ittershagen zdůraznili, že
projekt má vedle turistického a hospodářského charakteru rovněž aspekt
kulturní výměny. V rámci dvou desítek českých a saských měst probíhají již několik let přeshraniční kulturní
akce. Moldavská dráha patří k nejkrásnějším tratím v ČR. Původně spojovala
české Podkrušnohoří se středním Saskem, avšak od roku 1945 je rozdělena.
Do jejího původního provozního stavu ji chtějí navrátit zájmové skupiny
z obou stran hranice.

Labská stezka se rozvíjí

Koordinační skupina Labské
stezky v České republice se
tentokrát sešla v Ústeckém kraji. Přijeli na ni zástupci všech regionů, kterými tato dálková cyklotrasa prochází, tedy Královéhradeckého, Pardubického,
Středočeského a Ústeckého,
Nadace Partnerství a Destinační agentury České středohoří.
Hlavním zdrojem informací o Labské
stezce v celé její délce je tradičně vydávaný Handbuch, tedy průvodce po stezce pro rok 2020. Ten byl slavnostně pokřtěn na veletrhu Holiday World Praha.
Kvůli pandemii se jeho distribuce uskutečnila po krajích, aby byl dostupný
pro turisty a návštěvníky stezky v době hlavní letní sezóny. Handbuch už také používá nové česko – německé logo
stezky. V průvodci jsou informace nejen o službách v okolí stezky, ale také
o mostech, přívozech, servisech a dalších potřebných kontaktech.

Dalším bodem jednání byla příprava výroční konference Labské stezky. Ta se
uskuteční 14. – 15. září na území Ústeckého kraje v Roudnici nad Labem. „Konference bude mezinárodní, tedy s účastí
kolegů z Německa. Chceme tím podpořit
a prohloubit přeshraniční spolupráci a prezentovat Labskou stezku jako trasu skutečně evropského významu,“ řekl Pavel Hajšman, vedoucí odboru regionálního rozvoje v Ústeckém kraji. Kromě konference
a cykloexkurze je připravené také slavnostní otevření nově budovaného úseku Račice – Hněvice, který je aktuálně

ve výstavbě. Kromě dvou úseků, které
realizuje v letošním roce Ústecký kraj, se
staví i na dalších místech. V Pardubicích
bude letos dokončená cyklolávka v Rosicích, ve Středočeském kraji se jeden úsek
realizuje a další patnáctikilometrový
úsek by měl být v letošním roce zahájený. O tom, že je cyklistika oblíbenou volnočasovou aktivitu svědčí výstupy z měřičů ve Velkém Březně, Roudnici a Lysé
nad Labem. Na všech třech byl v době
karantény zaznamenán nárůst průchodů oproti stejnému období loňského roku, a to o 40 – 90 % podle lokality.

Turistika už je
pro všechny
V pátek 19. června se na náměstí
v Krásné Lípě v rámci zahájení turistické sezóny v Českém Švýcarsku
konalo slavnostní otevření značené
vozíčkářské trasy Krásnolipskem.
Jedná se o první značenou vozíčkářskou trasu na území Ústeckého
kraje, šestnáctou v České republice.
Celková délka je 13,5 km.

„Jedná se o úžasný projekt, který nabízí rovné příležitosti i při trávení
volného času a turistice. Navíc stezka krásně propojuje České Švýcarsko
s Lužickými horami a nabízí tak nové
turistické možnosti nejen pro vozíčkáře, ale také handbikery a třeba maminky s kočárky,“ řekl při slavnostním přestřižení pásky náměstek
hejtmana pro cestovní ruch Zdeněk
Matouš. Na přípravě a vyznačení
trasy se podílel Klub Českých turistů, Ústecký kraj, město Krásná Lípa
a České Švýcarsko, o.p.s. Příprava,
proznačení a vybavení trasy stála 280 tisíc korun, 230 tisíc z toho
hradil Ústecký kraj, zbytek místní
odbor Klubu Českých turistů. Délka značeného okruhu činí 8,8 km,
spojka do Jiřetína pod Jedlovou potom dalších 4,7 km. Trasa je značena plechovými tabulkami, osazena
informačními tabulemi a vybavena stanovišti s posezením. Je značená jako červená, tedy střední obtížnost. Na její údržbě se budou podílet okolní města.

Most ve Štětí je opět v provozu
Poslední červnový den se konalo slavnostní ukončení rekonstrukce mostu přes Labe
ve Štětí na silnici III/26119, která trvala déle než rok.

dloužení jeho životnosti. Rekonstrukce
si vyžádala téměř 212 milionů korun.
Akce se zúčastnili představitelé Ústeckého kraje v čele s hejtmanem Oldřichem Bubeníčkem, starosta Štětí Tomáš Ryšánek s dalšími zástupci vedení
města, vedení společnosti Mondi Štětí,
a. s. a zástupci zhotovitele stavebních
prací firmy STRABAG, a. s. Unikátem je
železniční vlečka uprostřed mostu.

Uzavřen byl přes rok kvůli zlepšení jeho technického stavu a podmínek pro
pěší i cyklisty, zesílení nosné konstrukce pro přejezd těžkých vozidel a pro-

Jeden kraj, tři zoo
Vítězové slosování, kteří si v loňském roce zakoupili vstupenku v rámci projektu Jeden kraj – Tři zoo, si v červnu převzali
výhru u pavilonu tučňáků v ZOO Ústí nad Labem. U slavnostního předávání ani letos nechyběl náměstek hejtmana pro
cestovní ruch Zdeněk Matouš a zástupci všech tří zapojených
zoologických zahrad z regionu.
„Letošním předávání se loučíme s tímto
úspěšným projektem, který jsme realizovali po dobu pěti let. Za ten čas si získal svou oblibu, v posledním ročníku se
zapojilo 643 účastníků. Ti měli možnost
díky zvýhodněné vstupence navštívit během jedné sezóny všechny tři naše zoo-

logické zahrady, které patří k nejoblíbenějším turistickým cílům v regionu,“ řekl náměstek Zdeněk Matouš.
Výhry si přišlo osobně převzít devět z deseti šťastných vylosovaných,
z nichž většina byla z Ústeckého kraje a dva z Prahy. Odměnou byly regi-

onální produkty a dárkové předměty od zoologických zahrad, tři vítězové potom získali poukázky na zážitky od děčínského Active Pointu
v hodnotě 2, 3 a 5 tisíc korun. Ob-

líbený projekt byl poprvé spuštěn
v roce 2016. Cílem byla nejen propagace tří zajímavých turistických cílů,
ale podpora návštěvnosti celého Ústeckého kraje.

Zastupitelstvo Ústeckého kraje vyzvalo vládu ČR k podání návrhu na odvolání předsedy ÚOHS
Zastupitelstvo Ústeckého kraje na svém červnovém zasedání jednomyslně schválilo usnesení, jímž vyjádřilo znepokojení nad přístupem Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže a jeho předsedy
v oblasti přezkumu veřejných zakázek.
bírá tvrzení různých stěžovatelů a diktuje zadavateli, jaké plnění by měl poptávat. Zadávací řízení jsou pak ze strany
ÚOHS rušena mimo jiné i kvůli legitimním požadavkům, které jsou na trhu běžné a pro dodavatele lehko splnitelné, popř.

prezidentu republiky návrh na odvolání předsedy Petra Rafaje, jehož působení zásadním způsobem ohrožuje důvěru v řádné fungování ÚOHS a nestrannost této instituce.
Zastupitelstvo se zároveň obrátilo na vládu ČR s výzvou, aby připravila návrh zákona, jehož předmětem bude systémová reforma rozhodovacích
mechanismů v rámci ÚOHS směřující
k obnově důvěry v nezávislé a předví-

datelné rozhodování ÚOHS, a to zejména prostřednictvím omezení nadměrné
koncentrace rozhodovacích pravomocí v rukou předsedy a vytvoření systémových pojistek minimalizujících jeho
možný vliv na rozhodování prvostupňového orgánu. ZÚK v dané souvislosti vyzvalo Asociaci krajů ČR, aby se zapojila do jednání s vládou ČR a nabídla jí spolupráci při přípravě zmíněné reformy ÚOHS.

inzerce

„Zastupitelstvo zohlednilo zkušenosti Ústeckého i jiných krajů s přezkumnou činností ÚOHS v oblasti veřejných zakázek,
která nezřídka vykazuje znaky svévole.
ÚOHS v řadě případů postupuje netransparentně, bez kritického posouzení pře-

jsou zcela triviální. V důsledku toho jsou
zadavatelé často nuceni poptávané plnění přizpůsobovat nikoliv svým potřebám,
ale požadavkům dodavatelů, což popírá
smysl veřejného zadávání, vede k plýtvání
s veřejnými prostředky a zpravidla i k neúměrným průtahům,“ řekl náměstek
hejtmana pro oblast dopravy Jaroslav
Komínek. Zastupitelé Ústeckého kraje
proto svým usnesením vyzvalo vládu
ČR, aby využila své pravomoci a podala
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Umělecký ředitel CFW Teplice 2020:

Těšíme se na Vás!
V pořadí 4. ročník prestižní módní show Czech Fashion Week 2020 v Teplicích navzdory koronaviru bude. Pořadatelé sice museli podle vývoje epidemiologické situace jeho termín posunout, ale nevzdali to. V jakém stádiu jsou přípravy, koho na kolonádě u Domu kultury v Teplicích uvidíme a na další
otázky odpovídá umělecký ředitel projektu Ing. Jiří Morštadt.

Osmany Laffita a Jiří Morštadt

Vedoucím produkce je opět David Altner
a společně věříme, že se nově navržená
scéna i další vylepšení budou líbit.
 Jakými novinkami letos překvapíte?
Celou scénu jsme zvětšili na dvojnásobnou plochu. Přibude tak odpočinková zóna, aby měli diváci o přestávkách větší pohodlí, chybět pochopitelně nebude
občerstvení a nově jsou pozvaní nejvýznamnější influenceři z celé České republiky. Účast v publiku přislíbili i někteří zahraniční ambasadoři.

Ani letos nebude chybět přehlídka luxusního spodního prádla Jiřiny Matoušové.

 Proč jste, podobně jako další pořadatelé velkých kulturních a společenských akcí letošní ročník nevynechali?
Letošní rok je díky neviditelnému nepříteli náročný prakticky všude na světě. Pro lidi, firmy, společnosti i organiza-

ce. Složitá situace, na kterou nebyl nikdo připraven, negativně ovlivnila dění za celé zeměkouli, Česko nevyjímaje.
Vývoj onemocnění jsme pečlivě sledovali a stále ještě sledujeme. Původní termín v polovině června jsme raději posu-

Nováčkovi loňského ročníku Luďku Hanákovi z Moravy se v Teplicích moc líbilo.
I on se chystá přijet znovu.

METROPOL SE PTÁ...

Hynka Hanzy,

primátora města Teplice
a senátora Parlamentu ČR:
 Jak se těšíte na sobotu 22. srpna, kdy do Teplic na Czech Fashion
Week přijedou špičkoví tuzemští
i zahraniční módní návrháři s novými kolekcemi?
Těším se moc, protože minulé ročníky byly senzační. Tato akce má u veřejnosti velkou popularitu. Vítám
skutečnost, že do Teplic, kterým se
na počátku 19. století přezdívalo Salon Evropy, přijíždějí významní návrháři z Čech i ze zahraničí. Kromě toho letos bude Czech Fashion Week
po koronavirové krizi první větší aktivita, která našla skvělé využití pro
kolonádu u domu kultury. Lázeňství, kultura, umění a móda do sebe

perfektně zapadají a utvářejí v našem městě společenský život, který
k Teplicím neodmyslitelně patří. Přeji návrhářům, pořadatelům a především divákům, kteří se na tuto událost sjíždějí z širokého okolí, aby se
svátek módy vydařil a měli krásné
(lar)
zážitky.

nuli o víc než dva měsíce tak, abychom
nemuseli omezovat diváky, produkci ani
účinkující předepsanými hygienickými
opatřeními. Ve shodě s vedením města Teplice, které tuto akci od samotného
začátku významně podporuje, jsme stanovili nový termín na sobotu 22. srpna.
Uvítali to i návrháři, kteří na jaře namísto modelů šili roušky a teprve nyní hlásí, že jsou připraveni s novými kolekcemi
oživit kulturní a společenský život v lázeňském městě. Zároveň chceme touto
cestou poděkovat všem v první linii, kteří v našem regionu epidemii s vypětím sil
zvládli. Jejich zástupci usednou mezi publikum.
 Podařilo se i přes tíživou ekonomickou situaci sehnat partnery?
Jsme velmi rádi, že ano. S důvěrou k nám
přistoupili partneři z minulých ročníků.
Především Statutární město Teplice, Ústecký kraj, společnosti KnaufInsulation,
Kopecký Auto či Noesis. A přidali se i noví: ESCOM, Pepsi – cola, Dermacol, FurraBus, Severočeská voda a Party Nábytek. Všem moc děkujeme, bez jejich podpory by se akce konat nemohla. Cenné
jsou pro nás i udělené osobní záštity prezidenta republiky Miloše Zemana, předsedy vlády ČR Andreje Babiše, hejtmana
Ústeckého kraje Oldřicha Bubeníčka, primátora města Teplice a senátora Parlamentu ČR Hynka Hanzy, ministra kultury Lubomíra Zaorálka a ministryně pro
místní rozvoj Kláry Dostálové. Také jim
patří poděkování za podporu při oživení venkovních prostor naší krásné země.
 V jakém stádiu jsou přípravy?
Neponecháváme nic náhodě. Z ohlasů víme, že se veřejnost na akci těší, a tak nesmíme zklamat. Rekvizity jsou v podstatě připraveny oživit zcela unikátní prostředí lázeňské kolonády, a to na obou
částech před domem kultury. V něm
pak budeme mít už tradičně zázemí pro
bagstage. Vzhledem k tomu, že celá řada
velkých venkovních festivalů a akcí v republice byla zrušena, jmenujme například Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary nebo Colours of Ostrava, zvolili
jsme program, na který stojí za to přijít.

 Na koho se diváci mohou těšit?
Do Teplic znovu zavítají prestižní tuzemští a v menší míře i zahraniční módní tvůrci, kteří si město oblíbili a již se
nemohou dočkat, až se společně s modelkami projdou po padesátimetrovém
přehlídkovém mole. Novými tvářemi letos budou Naďa Moravcová z Teplic a Jitka Klett z Prahy. Své kolekce představí

teplickému obecenstvu již dobře známí
Osmany Lafiita, Alice Abraham, Jiří Moravec, Liliana Augustinová, Luděk Hanák, Jiřina Matoušová, Olga Rusakova,
Gabriela Giotto a Petra Vyoralová. Oficiální program začne v sobotu 22. srpna
ve 14 hodin, poslední módní přehlídka
jej ukončí kolem 22. hodiny.
 Které modelky tvorbu představí
a kdo je na molo pozve?
Bude jich dvacet a všechny se již také do Teplic moc těší. Za všechny mohu
jmenovat Elišku Bučkovou, Terezu Budkovou, Ivetu Maurerovou, Angeliku Kostyshynovou, Natálii Kočandovou a další
přední české modelky. Programem bude
provázet sympatický Karel Kašák, moderátor TV Nova, který na severu Čech vyrůstal a má k nim vřelý vztah.
 A teď důležitá zpráva pro diváky.
Kdy a kde budou vstupenky k mání?
Program je podobně jako vloni rozdělen
na dva bloky. Chceme, aby cena byla, stejně jako v minulých ročnících, pro všechny
dostupná. Deset módních přehlídek bude
za jednotné vstupné 500 korun k sezení,
300 korun k stání, závěrečná gala show
Osmanyho Laffity pak za 400 korun pro
sedící diváky a 200 korun pro stojící zájemce. Vstupenky jsou k mání v pokladně Domu kultury v Teplicích a objednat si
je můžete i prostřednictvím sítě www.ticketportal.cz v sekci s názvem akce Czech
Fashion Week Teplice 2020.
Text: L. Richterová, foto: Archiv Metropolu

Diváci odměnili všechny přehlídky bouřlivým potleskem.

DĚKUJEME PARTNERŮM

inzerce
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ESCOM

PARTY NÁBYTEK

HOTEL AURA
design & garden pool

MÁME OTEVŘENO

hotelaura.cz

Hotel Aura*** je moderní, kompletně zrekonstruovaný hotel. Při rekonstrukci byl
kladen důraz na vytvoření luxusního a pohodlného prostředí. Hotel je nově zařízen
kvalitním a moderním vybavením, tak aby hostům nabídl co nejpříjemnější a kvalitní ubytovací služby. Nachází se u dálnice D8 s vynikajícím dopravním napojením
do centra Prahy, ale i k pražskému okruhu a cestě na letiště Václava Havla.

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

Figura očima umělců grafiků z Hollaru
Slavnostní vernisáží v Zahradním domě v Teplicích byla 24. června otevřena další skvělá výstava. Po „Výběru z litografické tvorby“ Vladimíra Suchánka, který se představil samostatně, sáhl
kurátor galerie Doc. Mgr. Vladimír Šavel
tentokrát do kolektivních zásob Sdružení českých umělců grafiků HOLLAR
s názvem „Figura“.
Z úvodního slova ak. malíře Jana Kavana uvádíme: „Nejsem teoretik umění, ani přílišný znalec současných tendencí. Když se soustředím na dnešní volnou grafickou tvorbu v Čechách a na Moravě, neujde
mi, že pokud se vybírají grafiky na různé přehlídky,
výstavy a podobně, bývá klíčem k přijetí míra nekonkrétnosti. Figura pak je, zdá se mi, často považována za příklad zpozdilosti. Abych zkusil situaci trochu
zmapovat, oslovil jsem kolegyně a kolegy ze SČUG
HOLLAR, o nichž jsem předpokládal, že se o figuru
zajímají. Expozice je průřezem časem i generacemi,
od 70. let minulého století po současnost. Jestli pomůže vystavená kolekce oslovit současníky, nechť posoudí každý sám“. Přinášíme jen malou ukázku z prací jedenadvaceti umělců, které můžete v Teplicích
v originálech zhlédnout až do konce srpna. Stojí
za opravdu za to, jste srdečně zváni.

Eva Hašková - Kuks

Karel Demel - Gerry Mulligen

inzerce
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Ústecký kraj nabízí rozmanité
tipy na výlety i letní dovolenou
Turistická sezóna už je v Ústeckém kraji v plném běhu. Dnes vás chceme prostřednictvím Zdeňka Matouše, náměstka hejtmana pro regionální rozvoj a cestovní ruch a starosty města Krupka, pozvat na prohlídku krajiny Krušnohoří/Erzebirge, která právě
před rokem v ázerbajdžánském Baku získala statut
Světového kulturního dědictví UNESCO.

PhDr. Ing. Zdeněk Matouš, Ph.D. MBA,
náměstek hejtmana Ústeckého kraje (ČSSD)

 Vraťme se k této výjimečné události: Co jí předcházelo a jaké to byly pocity?
Vlastnímu zápisu předcházelo patnáct
let systematické práce na české i německé straně. Na přípravě podrobné nominační dokumentace se významným způsobem podílel také Ústecký kraj. A veškerá ta snaha byla po zásluze odměněna
úspěšným zápisem na seznam světového kulturního dědictví UNESCO. Pro
všechny, kteří na tom mají svou zásluhu, to samozřejmě byla obrovská radost
a pocit zadostiučinění. Vždyť Hornická
krajina Krušnohoří/Erzgebirge je teprve 13. takto chráněnou památkou u nás
a 1010. zápisem na světě.
 Jak významné je toto ocenění pro
Krupku i Ústecký kraj?
Je to především záležitost prestiže. Ty
památky tu jsou a budou i bez ohledu
na zápis. Ale potvrzení jejich výjimečnosti a atraktivity může přitáhnout další návštěvníky. A tím nemyslím jen ty,
kteří objíždí svět a sbírají čárky na seznamu památek UNESCO, ale hlavně ty,

kteří mají o hornickou historii tohoto
regionu opravdu zájem. A když už sem
někdo dorazí jen kvůli Unescu, může
při tom navštívit řadu dalších krásných
míst, která náš kraj nabízí.
 S cestováním za hranice byl několik měsíců kvůli koronaviru problém,
pojďme pozvat české turisty na letní
dovolenou k nám do regionu. Na co
se mohou těšit?
Ústecký kraj je přesně tím místem, kde
se dá strávit rozmanitá a naplněná dovolená, a to pro rodiny s dětmi stejně
jako pro samotářské poutníky. Vždyť
pro milovníky pěší turistiky tady je nádherná příroda včetně národního parku,

Naučná stezka Po stopách horníků.

Foto: archiv MÚ

Areál štoly Starý Martin. Foto: Petr Vacek

Lanová dráha. Foto: Petr Vacek

cyklisté mohou poznávat kraj po kilometrech Labské stezky, která patří mezi evropskou špičku dálkových tras,
nebo vyrazit do terénu Krušnohorské
magistrály. Hrady a zámky, kterých je
u nás nespočet, nabízejí kulturně založeným cestovatelů program na celé týdny. A když si k tomu přidáte právě naši památku zapsanou na seznam
UNESCO, Hornickou krajinu Krušnohoří, a v Krupce to spojíte s vyjížďkou
na Komáří vížku, nejdelší naší lanovkou
bez mezistanice, máte rázem atraktivní
program pro všechny věkové skupiny.
 Blíže se zastavme v Krupce a jejím
bezprostředním okolí. Která část krajiny je nyní chráněna jako památka
UNESCO a co by určitě turisté určitě
neměli opominout?
Přímo v Krupce je to Štola Starý Martin,
kde můžete nahlédnout do historie a vydat se po stopách horníků do jejich štol,
ze kterých dobývali poklady Krušných
hor. Dále samozřejmě historické centrum, městská památková zóna s chrámem Nanebevzetí Panny Marie, hradem
a Infocentrum hornické krajiny Krupka,
kde je k dispozici propagační materiál,

průvodce s informacemi o historii města a jeho okolí, expozice dokumentující
život v Krupce, sbírka rud, které se těžily
v Krušných horách a výstava Sláva krušnohorského hornictví. A v okolí si mů-

žete projít třeba Naučnou stezku Po stopách horníků, zříceninu hradu Kyšperk,
ale hlavně vyjížďku lanovkou na Komáří
vížku, odkud se dá vyrážet na úžasné výlety nebo treky po hřebenech hor.

Prohlídka, stanoviště důlní vozík. Foto: Jan Watzek

Hrad Krupka, kostel Nanebevzetí Pany Marie. Foto: Jan Watzek

...vítejte na palubě
Pronájem autobusů

• Profesionální služby... Bezpečnost na prvním místě.
DVD, WC, USB, sympatický profi řidič.
Pohodlí a spokojený klient je pro nás prioritou.
• Žádné skryté poplatky... Transparentní ceny před nástupem,
bez dalších dodatečných poplatků za přistavení, čekání apod.
• Moderní vozový park... Mercedes Benz + Setra + Temsa,
s nejvyspělejší technologií motorů třídy Euro 5 nebo EURO 6.
Není důvod dělat kompromis.

702 99 60 99
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www.furrabus.cz
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