TISKOVÁ ZPRÁVA

Dopravní podnik pokřtil další vůz za účasti olympijské vítězky v hodu oštěpem
Ústí nad Labem – Dopravní podnik města Ústí nad Labem pokřtil ve čtvrtek 17. září další
autobus IVECO URBANWAY CNG, který byl zakoupen v rámci Operačního programu životního
prostředí – Nákup CNG autobusů. Jeho patronem se stal Michal „Bedna“ Bednařík a spolu
patronkou dvojnásobná olympijská vítězka v hodu oštěpem paní Bára Špotáková.
„Dopravní podnik města Ústí nad Labem a ústecké sportovní osobnosti drží Báře Špotákové
palce na její cestě za třetím olympijským zlatem“. Toto věnování plus kresba Báry Špotákové a
podpisy ústeckých sportovců, patronů vozů, to vše bylo součástí banneru, který obdržela Bára
Špotáková jako dárek od Dopravního podniku města Ústí nad Labem a.s..
„Jsem ráda za dárek a jsem a dojatá, myšlenka věnovat vozy sportovním osobnostem a propagovat tak
sport je geniální a samozřejmě děkuju všem za krásné věnování“, zaznělo z úst atletické osobnosti, paní
Báry Špotákové, dvojnásobné olympijské vítězky v hodu oštěpem.
Další, v pořadí již 8. slavnostní křest nového vozu Dopravního podniku města Ústí nad Labem, se
netradičně konal na Městském stadionu, v rámci lehkoatletických závodů, a vidět jsme mohli pana
Pavla Dufka, náměstka primátorky města Ústí nad Labem, dále Mgr. Renatu Zrníkovou, radní města
Ústí nad Labem, Ivanu Fišerovou, členku představenstva Dopravního podniku a dále pana ing. Libora
Turka, Ph.D., nového výkonného ředitele Dopravního podniku a spolu s ním zde za vedení Dopravního
podniku byli paní ing. Simona Mohacsi, náměstkyně pro ekonomii a obchod a ing. Milan Šlejtr,
náměstek pro dopravu.
Tentokráte jsme symbolicky polili šampaňským nový autobus IVECO URBANWAY CNG, evidenční číslo
83, jehož patronem se stal Michal „Bedna“ Bednařík, 6násobný mistr republiky v trojskoku, asistovali
mu jeho kouč Alexej Lesnik, který je zároveň šéftrenérem ústeckých atletů a paní Bára Špotáková.
„Michale, Vy máte obrovskou výhodu ve Vaší přezdívce, protože já jasně vidím, jak se odrazíte, letíte
vzduchem, dopadnete do doskočiště a hned si můžete říkat. Tak dneska super, to vidím na bednu,
(pozn.stupně vítězů), nebo si povíte, tak to je na bednu, zase přešlap, zažertoval během slavnostního
křtu František Chlada, vedoucí Zákaznického centra Dopravního podniku, který se ujal role moderátora.
„A doufám, že Váš sen, nominovat se jednou na mistrovství světa nebo na olympijské hry se Vám splní,
že dnešní křest za účasti paní Špotákové je pro Vás velkou motivací a že Dopravní podnik Vám coby
patronovi vozu dopomůže a zviditelní Vás jako sportovce a ústeckou atletiku jako takovou, a tak jako
držíme palce Báře Špotákové, držíme je i Vám. Michale ať Vám to skáče a do budoucna přejeme všichni
mnoho sportovních úspěchů“, zakončil celý slavnostní den František Chlada

V Ústí nad Labem dne 18. září 2015. Za DPmÚL, a.s. František Chlada – vedoucí Zákaznického a informačního
centra

