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Seznam a informace o oceněných  

CENOU HEJTMANA ÚSTECKÉHO KRAJE za rok 2017 

 

1. regionální rozvoj: PhDr. František Ledvinka  
 

PhDr. František Ledvinka se zasloužil o zachování mnoha objektů lidových staveb, které byly 

odsouzeny k demolici a o vytvoření skanzenu v Zubrnicích, který je vesnickou památkovou 

rezervací. Zorganizoval rozebrání staveb, jejich přestěhování a znovupostavení. Muzeum 

vznikalo v letech 1977–1988 a tvoří ho celkem 20 objektů. Zásluhou doktora Ledvinky vznikl 

největší a nejvýznamnější skanzen v Ústeckém kraji, který ročně navštíví téměř 20 000 

návštěvníků. V muzeu jsou každoročně pořádány tyto akce: Masopustní průvod obcí, 

Velikonoce, Zubrnický jarmark, Závislý zubr, Pouťsv. Máří Magdalény, Podzim na vesnici 

a Vánoce ve skanzenu. Doktor Ledvinka za svůj celoživotní přínos českému muzejnictví 

a záchranu národopisné cenné lokality získal prestižní cenu Artis Bohemiae Amicis (Přátelé 

českého umění).   

 

2. sociální a zdravotní oblast včetně záchrany lidského života: Veronika Kašáková  

 

Veronika Kašáková spolu se starším bratrem vyrůstali v prostředí, kde drogy byly denní 

součástí života. Ve čtyřech letech se společně dostali do dětského domova ve Vysoké Peci 

u Chomutova. O životě v dětském domově, o všech nesnázích a propadech napsala ve svých 

šestadvaceti letech knihu, otevřenou zpověď, která může šokovat svou intimitou a po vydání se 

vyšplhala mezi nejprodávanější tituly. V roce 2015 se stala Osobností Ústeckého kraje 

v kategorii Dobrý skutek. V roce 2016 založila Nadační fond Veroniky Kašákové, který 

podporuje děti v dětských domovech tak, aby mohly žít plnohodnotný život a byly připraveny 

na překážky v běžném životě po opuštění dětského domova.  

 

 

3. věda a výzkum: doc. Ing. Zdeňka Kolská, Ph.D.  

 

Zdeňka Kolská se zabývá oborem fyzikální chemie a posledních 10 let oborem 

nanotechnologie. Zastupuje Přírodovědeckou fakultu Univerzity J. E. Purkyně ve Sněmu Rady 

vysokých škol, je v hlavním výboru České společnosti chemické a je členkou České společnosti 

chemického inženýrství. Má velké zásluhy v oblasti popularizace chemie – aktivní práce 

na akcích k Mezinárodnímu roku chemie, akce Věda v ulicích, Na velikosti záleží: 

Nanopřednáška nejen pro dámy, Zábavná chemie pro žáky ZŠ, Výjezdy na školy s chemickými 

pokusy, spoluorganizátorka soutěže O cenu Karla Štulíka. Spolupracuje s partnery z praxe, a to 

na řešení odborných úkolů, i v oblasti vzdělávání studentů. Příklady této praxe může být 

například účast na setkání pracovní skupiny pro chemický průmysl v Ústeckém kraji 

a organizace Dne kariéry v rámci PřF. Zasloužila se o vznik a akreditace několika důležitých 

studijních oborů. V oblasti vědy a výzkumu se podílí na řešení úkolů v oblasti fyzikální chemie 

a nanotechnologie jak teoreticky, tak experimentálně. V oblasti fyzikální chemie vyvíjí 

teoretické modely pro odhady fyzikálně-chemických vlastností látek a podílí se na jejich 

experimentálním studiu. V oblasti nanotechnologií spolupracuje s různými institucemi 

na vývoji nových nanostrukturovaných materiálů pro různé aplikace v oblasti elektroniky, 

optiky, medicíny, atd. Je autorkou či spoluautorkou 120 vědeckých prací, 15 kapitol v knihách, 

2 patentů, přes 150 konferenčních příspěvků. Je řešitelkou nebo spoluřešitelkou mnoha 
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vědeckých i jiných projektů. Jeden z projektů, který se zabýval vývojem materiálů pro tkáňové 

inženýrství, získal Cenu předsedy Grantové agentury ČR za rok 2015.  

 

4. kultura: Severočeská filharmonie Teplice 

 

Severočeská filharmonie Teplice je významným, světově uznávaným a jediným 

profesionálním symfonickým orchestrem v Ústeckém kraji, jehož historie sahá až na počátek 

19. století. Sdružuje nejlepší profesionální umělce z regionu. Účinkuje na festivalech po celé 

ČR (Pražské jaro, Janáčkův máj, Festival Český Krumlov, aj.), má své posluchače ve většině 

zemí celé Evropy a koncertovala též v exotických zemích, jakými je například Vietnam, 

Malajsie, Kambodža, Brunej, Chile nebo Argentina. Organizačně zajišťuje největší hudební 

festival na území ÚK – Hudební festival Ludwiga van Beethovena. Ročně uspořádá více jak 

120 koncertů, převážně na území Ústeckého kraje, ale i více jak 40 koncertů v zahraničí. Podílí 

se i na kulturní výchově mládeže, pořádá mnoho koncertů věnovaných právě jim.  

 

5. sport: Mgr. Josef Rajchert 
 
Josef Rajchert 28 let úspěšně vede největší klub karate v Ústeckém kraji. Je několikanásobným 

mistrem ČR v karate. Je držitelem stupně technické vyspělosti VI. dan stylu Shotokan 

a držitelem zvláštní ceny Trenér mládeže České Unie Bojových Umění. Trénoval více jak 

1.500 začínajících karatistů, některé z nich připravil až k titulům mistrů ČR, mistrů Evropy 

i světa. V současné době působí jako vedoucí trenér kolektivu trenérů. Již 25 let působí 

ve funkci předsedy Ústeckého krajského svazu karate a zasedá v předsednictvu Sportovní unie 

Ústí nad Labem. 22 let vede úsek rozhodčích Českého svazu karate a je držitelem mezinárodní 

licence World Karate Federation a evropské organizace European Karate Federation. V roce 

2017 obdržel zlatý odznak světové federace WKF za 20 let činné služby rozhodčího. Je 

organizátorem dění ve sportovním karate v regionu. V roce 2018 organizuje 50. mezinárodní 

soutěž v karate GRAND PRIX NORTH BOHEMIA v Ústí nad Labem.  

 


