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lem lyžovali hodně a sjezdili jsme 
kdejaký kopec u nás i v zahrani-
čí. Musím ale přiznat, že v posled-
ní době, a asi je to i věkem, si raději 
pěkně nahříváme kosti hezky v tep-
le. Navíc se bojím, abych si na sjez-
dovce nezpůsobila úraz.

 Ve vašem domě máte příjemně 
útulno. Bydlela jste vždy v domeč-
ku? 
Kdepak, jako dítě jsem vyrůstala 
v paneláku a užila jsem si ho až nad 
hlavu. Za svůj život jsem také vy-
střídala tři rodinné domy, a pokud 
mi to zdraví a fi nance dovolí, nera-
da už bych to měnila. Dům, stejně 
jako jeho okolí, potřebuje neustá-
lou údržbu, což samozřejmě vyža-
duje nemalé peníze. Výhody rodin-
ného domu jsou ale nepřekonatel-
né, a když si třeba chcete pustit te-
levizi nebo muziku hodně nahlas, 
nikoho tím nerušíte a nikdo na dru-
hou stranu neomezuje vás. Ve vol-
ných chvílích navíc můžete trávit 
čas na vlastní zahradě a na to se už 
těším.  V létě totiž využívám vlast-
ní, zastřešený bazén se slanou vo-
dou a moc ráda v něm plavu.  

 Pomáhá vám mnažel v domác-
nosti? Nepřemýšlela jste kvůli své 
vytíženosti o nějaké hopodyni? 
O domácnost se starám zásadně 
já! Ivoš ale není naštěstí puntíč-
kář a nevyžaduje sterilní prostředí. 

Hospodyni nemám, je mi totiž na-
prosto jasné, že bych vždycky pře-
dem uklidila, aby nepřišla do něja-
kého bince. Navíc by mi asi i vadi-
lo, kdyby se někdo staral o mé špi-
navé prádlo.  

 A co vaření? Baví vás? 
Když mám čas, tak vařím, ale něja-
ká úchvatná kuchařka nejsem. Man-
žel se mi směje, že umím jen pár jí-
del a ty chytře obměňuji a má prav-
du! Je ale fakt, že dost často jíme 
při našich cestách v restauracích. 

 Vystupujete před kamerou, zpí-
váte před lidmi a stále si držíte 
mladistvý vzhled. Máte nějaký ná-
vod, jak zůstat v padesáti mladá?  
Nejdůležitější je optimismus a har-
monie. Když je člověk spokojený 
uvnitř, projeví se to na celkovém 
vzhledu. Samozřejmě se o sebe mu-
sím starat, dávám si pozor na stra-
vování a nedávno jsem začala i cvi-
čit. Nikdy mě to nebavilo, ale zdá 
se, že si pomalu zvykám. Pěkná po-
stava v 50 letech není zadarmo. 

 A to jste prý díky manželo-
vi dvojnásobná prababička. Je to 
možné?
Jo kdyby dvojnásobná, já už budu 
brzy trojnásobná prababička, pro-
tože se narodí další přírustek a měl 
by to být chlapeček. 
 Připravila: Šárka Jansová
 Foto: Archiv Heidi Janků

Heidi Janků
Narodila se ve znamení Střelce v roce 1962 ve Vítkovicích. První nahrávky uskutečnila 
s cimbálovkou Lučina. Ovládá hru na klavír. Zpívala se skupinou Proměny. Hrála v muzi-
kálu Babička Boženy Němcové. V roce 1982 potkala svého manžela Ivo Pavlíka. Nazpívala 
hity Když se načančám, Fotka, Kuře na grilu…

Osobnost roku Ústeckého kraje Osobnost roku Ústeckého kraje 
Slavnostní večer se koná ve čtvrtek 12. února 2015 

od 19 hodin v gotickém Hradu v Litoměřicích.

Galavečerem čestné hosty 
provede a zpěvem potěší 

moderátor Vláďa Hron, 
a zazpívá Kamila Nývltová. 

Akce to bude po organizační stránce ná-
ročná, protože přijede na 1 500 závod-
níků a jejich doprovod z celé České re-
publiky. 
Ústecký kraj při přípravě tohoto sportov-
ního svátku spolupracuje s Českým olym-
pijským výborem. Vše musí být připrave-
no do nejmenších podrobností nezávisle 
na počasí. Soutěžit se bude v Chomuto-
vě, Mostě, Loučné pod Klínovcem a v No-
vém Městě v Krušných horách. Olympij-
ský dům, medailové i závěrečné ceremo-

niály budou v Chomutově. Mladí sportov-
ci budou ubytováni v domovech mládeže 
Páteřních škol Ústeckého kraje, stravová-
ní pro ně zajistí žáci Střední školy tech-
nické, gastronomické a automobilní Cho-
mutov, kteří si už premiéru vyzkoušeli při 
zasedání řídícího a po něm i organizační-
ho výboru Her VII. zimní olympiády dě-
tí a mládeže. V soutěži o maskota zvítězi-
la žačka Jungmannova gymnázia Litomě-
řice Eva Tylová.
 Text a foto: Metropol 

Ústecký kraj za rok přivítá mladé sportovce z celé České republiky
V Ústí nad Labem se konalo první zasedání řídícího výboru pro přípravu Her 
VII. zimní olympiády dětí a mládeže, které se uskuteční od 17. do 22. ledna 2016 
v Ústeckém kraji. 

Výherkyně Eva Tylová (vlevo) navrhla maskota pro Hry VII. zimní olympiády dě-
tí a mládeže. O stravování se postarají žáci Střední školy technické, gastrono-
mické a automobilní Chomutov (na snímku vpravo).

Chci si užívat 
každý nový den

Heidi Janků se vloni rozhodně nenudila. Moderovala Intim night na TV Barrandov a vystupovala na mno-
ha koncertech po celé České republice.

 Vstoupila jste do letošní-
ho roku s nějakým speciál-
ním přáním? 
Na tenhle rok se těším 
a strašně moc si přeju, aby 
byl přinejmenším tak dobrý 
jako rok 2014. Pro mě, Ivoše 
i naše nejbližší. Nic speciál-
ního nezamýšlím, ale chci si 
užívat každý nový den, a to 
je hodně velké přání! 

 Loni jste hodně pracova-
la. Stihla jste si užít i něja-
kou pěknou dovolenou?
Je fakt, že jsem té dovolené 
moc neměla. S Ivošem jsme 

stále jezdili po koncertech, 
ale podívali jsme se na pár 
dnů do Chorvatska a na kon-

ci roku, o vánočních svátcích, 
jsme si užívali příjemného tepla 

na Kanárských ostrovech. 
 Kdo řídí auto, když jezdíte na 

koncerty?
V současnosti většinou já a můj 
muž řídí, jen když jsem utahaná ne-
bo nemocná. K autu mám velký re-
spekt, můj bratr se v něm totiž za-
bil, při autostopu. Já osobně se sna-
žím jezdit tak, abych nikomu ne-
způsobila újmu. Řídím se předpisy, 
a když už šlápnu do pedálů, musím 
mít jistotu, že nikoho neohrozím. 

 Jezdíte v zimě lyžovat na hory? 
Víte, že ani ne. Kdysi jsme s manže-
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Množství techniky nasazené na zim-
ní údržbu vždy závisí na konkrétním 
počasí. Právě klimatické podmínky 
sledují nepřetržitě čtyři oblastní dis-
pečinky i krajské monitorovací pra-
coviště. Na základě takto získaných 
informací, zpráv od cestmistrů, vý-
jezdových dispečerů a ze silničních 
meteostanic v terénu pak dispečin-
ky vysílají nejen sypače, ale třeba 
i traktorové radlice.
„Velmi důležitá je pro nás spolupráce 
našich dispečinků se složkami Integro-
vaného záchranného systému České re-
publiky, starosty obcí a měst i širokou 
veřejností. Každý podnět či upozorně-
ní je pro nás informací, kterou využi-
jeme pro naši práci. Za tuto spoluprá-
ci všem patří naše poděkování,“ uvedl 

Václav Pavlík, provozní náměstek ře-
ditele Krajské správy a údržby silnic 
Středočeského kraje.  
Silničářům začala zimní údržba prv-
ní listopadový den. Již třetí měsíc te-
dy dbají na sjízdnost silnic. Listopad 
hodnotí jako velmi mírný a nebýt 
opakovaných ledovek a sněhu v zá-
věru roku, dopadl by stejně i prosi-
nec. V lednu zaznamenali silničáři 
více výjezdů. Převážně se zatím jed-
ná o ledovky či lokální námrazy, ob-
čas sněhovou nadílku. „Vyhovuje nám 
více bílá zima, kdy napadne sníh a leží 
na silnicích delší období. Střídavé poča-
sí je náročnější nejen na finanční pro-
středky, ale také na obtížnou lokalizaci 
a odstraňování závad ve sjízdnosti. Na 
takzvaných ledovkových místech sůl to-

lik nedrží a další projíždějící auta nebo 
vítr ji odfoukávají mimo silnici. Proto 
se mnohdy posypy opakují,“ vysvětlil 
náměstek Pavlík. 
Peníze ušetřené díky mírnému zim-
nímu období investovali středočeš-
tí silničáři do běžné údržby. Jedná 
se například o opravy odvodňova-
cích systémů silnic, odstraňování 
nánosů zeminy a dalšího materiálu 
z krajnic, který brání odtoku vody. 
Dále také o prořez zeleně nebo zři-
zování a opravy svodidel.
„Na počátku dalšího roku máme jedno 
silničářské přání. Nechceme, aby jako 
v loňském roce i v předchozím období 
umírali pracovníci při údržbě silnic vi-
nou nepozorných řidičů. Někteří moto-
risté nerespektovali výstražné doprav-

ní značení či oranžové blikající majá-
ky strojů a zavinili tak nejen osobní, 
ale i rodinné tragédie. Věnujme tedy 
všichni větší pozornost bezpečnosti sil-
ničního provozu,“ řekl Zdeněk Dvo-
řák, ředitel Krajské správy a údržby 
silnic Středočeského kraje. Podle je-
ho slov čeká silničáře v tomto roce 
více práce. Díky avizovanému posí-
lení finančních prostředků by se to-
tiž mohly mnohé silnice ve střed-
ních Čechách dočkat nových povr-
chů. „Stav velmi zatížené silniční sítě 
včetně mostů si uvědomují i představi-
telé Středočeského kraje a hledají další 
možnosti financování oprav, které pa-
tří mezi priority hejtmana Miloše Pe-
tery i dalších představitelů hejtman-
ství,“ uzavřel ředitel Dvořák.

Ušetřené peníze investovali silničáři do údržby silnic
Zimní údržba silnic ve Středočeském kraji je v plném proudu a počasí v závěru loňského roku si vyžádalo vyhlášení nejvyššího, tedy třetího stupně po-
hotovosti. Silničářům se daří zajišťovat obslužnost všech silnic, které mají ve své správě. Úkol to rozhodně není jednoduchý. Zimní údržbu zabezpečují 
na 8 656 kilometrech silnic II. a III. tříd. K tomu je ještě třeba připočítat tisíc kilometrů rychlostních komunikací a silnic I. třídy.
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Slavnostní večer se koná ve čtvrtek 12. února 2015  
od 19 hodin v gotickém Hradu v Litoměřicích.

Děkujeme partnerům akce:

více na více na více na

Rekvalifikační kurz 2015 - 
Fotoreportér

Dne 27. 2. 2015 začíná nový rekvalifikační 
kurz v Praze.
Rekvalifikační kurz je zaměřen v oblasti portrét-
ní, technické, reportážní a reklamní fotografie.
Věříme, že bude i pro Vás rekvalifikační kurz 
užitečné stráveným časem ve světě foto-
grafie, který Vás obohatí, potěší a inspiruje. 
Vždyť právě i vy se můžete podělit a načer-
pat ve své skupině od profesionálních foto-
grafů a odborníků v oboru. Jistě tu společně 
strávíme příjemný a inspirativní čas plný no-
vých poznatků.

Mistrovství práce s DSLR
Dne 5.února 2015, lektoruje: Roman Pihan
Zkušený lektor a profesionál Roman Pihan, autor nejú-
spěšnější fotografické knihy Mistrovství práce s DSLR se 
dopodrobna věnuje hlavně praktickému přístupu pou-
žití a nastavení zrcadlovky dle fotografovanému žánru. 
Digitální zrcadlovka je tím nejideálnějším pracovním ná-
strojem jak pro amatéra, tak i pro profesionálního fo-
tografa. Na rozdíl od kompaktů nebo zrcadlovek typu 
EVF nabízí zrcadlovka rozsáhlejší a dostupnější možnos-
ti manuálního nastavení a také větší výběr dalšího sys-
témového příslušenství. Seminář mistrovství práce s DL-
SR vás komplexně seznámí s DSLR, ale zároveň poskytne 
dostatek prostoru pro praktické procvičení pokročilých 
manuálních funkcí digitálních zrcadlovek. 

Toshiba Satellite Click Mini 2 v 1

Oddělitelný notebook, který se Vám přizpůsobí

Plně funkční notebook a univerzální tablets 8,9“displejemJasný IPS 
displej s vysokým rozlišením a stereo zvuk vyladěný systémem Dol-
by® Digital Plus™V tenkém a lehkém šasi je připraven na mobilní vyu-
žití s možností přehrávání videa po dobu až 16 hodin.
Sandor van der Ham, Vice President, B2C PC, Lifestyle Products and 
Services Group, Toshiba Europe GmbH, říká: „Příchodem Satellite Click 
Mini rozšiřujeme nabídku oddělitelných notebooků vzhledem k ros-
toucí poptávce a rozdílným potřebám koncových uživatelů. Zákazní-
ci dnes chtějí prohlížet, vytvářet a sdílet obsah v jakémkoliv prostředí 
a nošení více různých zařízení pro různé situace pro ně není praktické. 
Satellite Click Mini jim poskytuje svobodu dělat kdykoliv cokoliv.“

Vaše škola digitální fotografie
NOVINKY ZA SVĚTA FOTOGRAFOVÁNÍ

Anketa: Osobnost roku Anketa: Osobnost roku 

Kolín | Středočeský kraj připra-
vil pro děti i dospělé novou hru 
„Cestujeme po Středočeském kra-
ji“, která hráčům představí zá-
bavnou formou zajímavá místa. 
Jako první si ji zahráli dětští pa-
cienti v Oblastní nemocnici Kolín. 
Hry jim 22. ledna přivezl středo-
český hejtman Miloš Petera a spo-
lu s ředitelem nemocnice Petrem 
Chudomelem je předal primáři 
dětského oddělení Renému Hrd-
ličkovi a několika dětem hospita-
lizovaným na dětském oddělení. 

Společně s ředitelem nemocnice Pe-
trem Chudomelem si středočeský 
hejtman prošel i nově zrekonstruo-
vaný blok a projednali další směřo-
vání nemocnice. „Musím pochválit ve-
dení za dobré hospodaření nemocnice, 
která je dlouhodobě v černých číslech. 
S panem ředitelem jsme diskutova-

li o dalších odděleních, které potřebu-
jí rekonstrukci. Výhledově bychom rádi 
opravili také pavilon O, kde by mělo být 

nové oční oddělení a ORL. Rekonstrukci 
by potřebovala i porodnice. Věřím, že 
se nám na některé z těchto oprav poda-

ří v příštím roce získat prostředky z ev-
ropských fondů,“ shrnul hejtman Mi-
loš Petera.  (od dop.)

Cestujeme po Středočeském kraji Josephine Baker 
zdobí školu

Liberec | Nebýt toho, že sochu le-
gendární zpěvačky, tanečnice a he-
rečky Josephine Baker před radnicí 
jeden z Liberečanů na podzim ne-
chtěně poškodil, nedočkala by se po 
opravě druhého slavnostního odha-
lení. Uskutečnilo se v pátek 16. led-
na v liberecké ZUŠ.
Vedle zástupců společnosti Spaci-
um se slavnostního odhalení zúčast-
nili za město Liberec také náměst-
kyně primátora Karolína Hrbková 
s náměstkem Ivanem Langrem. Spo-
lu s mladou autorkou Josefínou Jo-
nášovou, která ztvárnila Josephi-
ne Baker v její typické, lehce vyzý-
vavé póze, popřáli všichni přítomní 
figuríně z gramodesek, tmelu a po-
lystyrenu, aby foyer umělecké ško-
ly zdobila ještě mnoho let. „Kam ji-
nam patří umělecké dílo než do umě-
lecké školy? Je dobře, že se podařilo pro 
sochu najít toto místo. Věřím, že zde 
ji nehrozí žádné poškození,“ řekl ná-
městek primátora pro školství, kul-
turu, sociální věci a cestovní ruch 
Ivan Langr. Původně stála socha Jo-

sephine Baker, která proslula také ja-
ko bojovnice za lidská práva, na ná-
městí Dr. Edvarda Beneše před rad-
nicí. Tam ale nevydržela ani dva dny. 
Jeden Liberečan se s ní chtěl v žer-
tu vyfotit, a přitom s ní manipuloval 
tak nešťastně, že figurínu porazil. 
Pád odnesla socha ulomenou špič-
kou nohy a částí stehna. „Opravy se 
ujala sama autorka. Dílo je řádně po-
jištěno, proto opravu zatím hradila po-
jišťovna,“ vysvětlila ředitelka společ-
nosti Spacium Jitka Mrázková. (zm)

Ústí n. L.

Chomutov

MostLitoměřice TepliceDubíDěčín Louny

www.idif.cz www.idif.cz www.grafika.cz

http://www.idif.cz/rekvalifikace/
http://www.idif.cz/kurzy/fotograficke-kurzy/fotograficka-praxe/mistrovstvi-externi-blesk-1404cz
http://www.grafika.cz/aktuality/toshiba-satellite-click-mini-2-v-1-oddelitelny-notebook-ktery-se-vam-prizpusobi-168951cz
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Metropol spolupracuje se zdravotníky krajské nemocnice | bezplatná distribuce do domácností a stojanů

 Představte, prosím, čtenářům 
stručně Chirurgické centrum…
Naše Chirurgické centrum posky-
tuje pacientům Libereckého a v ně-
kterých případech i dalších krajů 
diagnostické a léčebné služby v pl-
ném rozsahu všeobecné chirurgie 
a dále onkochirurgie, hrudní, břiš-
ní, cévní a dětské chirurgie. Je ta-
ké výukovým pracovištěm pro pří-
pravu studentů Lékařské fakulty 
Univerzity Karlovy v Hradci Králo-
vé a pro žáky Střední a vyšší zdra-
votnické školy a Ústavu zdravot-
nických studií Technické univerzi-
ty Liberec. Všechna oddělení mají 
k dispozici nejmodernější přístro-
jové vybavení, které se díky pocho-
pení managementu nemocnice od 
roku 2008 přímo skokově zlepšuje. 
Vedou je erudovaní primáři s tý-
my lékařů v ideálním věku - pře-
važují lékaři ve věku mezi 35 až 50 
lety. K dispozici má lůžkovou část 
včetně multioborové JIP s osmnác-
ti lůžky, která snese srovnání s ob-
dobou ARO v jiných nemocnicích. 
Spolu s chirurgy na JIP-u o pacien-
ty pečuje pět lékařů erudovaných 
v intenzivní medicíně a jeden kar-
diolog. Kromě kompletní chirur-
gické operativy se specializujeme 
zejména na operaci nádorů tráví-
cího traktu, slinivky břišní,  prová-
díme velké resekční výkony na já-
trech, nádorů plic a prsou a v po-
sledních třech letech provádíme 
i operace pacientů s monstrózní 
kýlou. A pochopitelně úzce spolu-
pracujeme s ostatními medicínský-
mi obory napříč nemocnicí. 

 Nejmodernější přístroje samy 
o sobě nestačí. Vždycky za nimi 
stojí člověk. Jaký význam přiklá-
dáte odborné erudici lékařů?

Přednosta centra MUDr. Peter Hromádka: 
Personifi kovaná péče o pacienta se vyplácí

Když se řekne chirurgie, většina z nás si představí bílé pláště, sterilní prostředí a operaci.  Ale nejenom to je chi-
rurgie. Každý z nás si přeje být zdravý. V případě nemoci chce pacient potkat vstřícného a erudovaného lékaře 
a takovou chce být liberecká chirurgie. Zde se soustředí ty nejsložitější případy, často ohrožující život pacientů. 
I s nimi si Chirurgické centrum Krajské nemocnice Liberec musí umět a umí poradit. Jeho přednostou a zároveň 
primářem všeobecné chirurgie je MUDr. Peter Hromádka, kterého jsme požádali o rozhovor.

www.nemlib.cz

TAM, KDE JINÍ KONČÍ, 
MY ZAČÍNÁME

SLEVA
 50 AŽ 100 %

Z DOPLATKU NA RECEPT*

A PRO VŠECHNY

*Na léky hrazené z veřejného zdravotního pojištění.

Například tyto lékové skupiny jsou bez doplatku:
INZULINOVÉ PŘÍPRAVKY /INZULINY/
LÉKY PROTI ASTMATU /ANTIASTMATIKA/
ONKOLOGICKÉ LÉKY /LÉKY PROTI RAKOVINĚ/
LÉKY PROTI ALERGIÍM /ANTIHISTAMINIKA/
LÉKY NA SNIŽOVÁNÍ CHOLESTEROLU /HYPOLIPIDEMIKA/
LÉKY PRO LÉČBU ZÁNĚTLIVÝCH STŘEVNÍCH ONEMOCNĚNÍ 
LÉKY NA ŘEDĚNÍ KRVE /ANTIKOAGULANCIA/
LÉKY PRO LÉČBU PARKINSONOVY CHOROBY /ANTIPARKINSONIKA/
LÉKY PRO LÉČBU SILNÉ BOLESTI /ANALGETIKA/
A DALŠÍ

Nemocniční lékárny Krajské nemocnice Liberec

Erudovaný a zkušený  personál je 
základ. Lékaři přebírají vědomosti 
od svých starších kolegů, vzdělá-
vají se samostudiem, ale velký vý-
znam přikládám stážím na etablo-
vaných českých i zahraničních kli-
nikách. Tyto pobyty jsou relativně 
ekonomicky náročné. Máme více-
ro zdrojů financování  stáží, mu-
sím ovšem  vyzdvihnout  fond lé-
kařského ředitele KNL, díky které-
mu mohlo vyjet za poznáním mno-
ho kolegů. Účastník kursu nebo 
stáže pozná zvyky a postupy na ji-
ném pracovišti a může porovnat  
úroveň poskytované péče. Každá 
stáž obohatí lékaře o nové poznat-
ky, s kterými obeznámí své kolegy 
na domovském pracovišti. Napří-
klad v poslední době se naši lékaři 

vrátili z odborné  stáže  na španěl-
ských a švýcarských klinikách. 

 S jakými novými přístroji letos 
pracujete?
Zbrusu novým pomocníkem Chirur-
gického centra KNL je trenažér Sim-
bionix, na kterém lékaři cvičí na ne-
čisto laparoskopické operace a pří-
stroj hned vyhodnotí, zda postupo-
vali správně. Novinkou na oddělení 
pro zručné operatéry je také nový 
3D laparoskop. Dosud jsme používa-
li při laparoskopických nebo torako-
skopických operacích přístroj, který 
umožňuje dvourozměrný obraz, re-
álně jsme ale operovali v trojrozměr-
ném prostoru. Nový přístroj umož-
ňuje vytvoření 3D obrazu, který vý-
razně usnadňuje orientaci v prostoru 
a zvyšuje bezpečnost pro pacienta. 

Tým lékařů Chirurgického centra Krajské nemocnice Liberec při operaci.

MUDr. Peter Hromádka absolvoval Lékařskou fakultu v Hradci Králové a praxi 
začal před 21 lety v nemocnici Liberec. Chirurgii považuje za královnu medicíny 
pro její šíři záběru na člověka. Krása chirurgie je v tom, že dokáže člověku rych-
le pomoci nebo zachránit život.

 Jakou roli hraje ve vašem pri-
mariátu pacient?
Pacient a lékař musí být v léčbě 
partnerem, kdy lékař má být ten 
správný rádce. Sám dávám před-
nost tomu, a vedu k tomu i své ko-
legy, aby byl pacient o svém aktu-
álním zdravotním stavu a možnos-
tech léčby plně informován a mo-
hl učinit to nejlepší rozhodnutí, jak 
postupovat dál. To je pro něj i pro 
nás nejdůležitější. Proto se mu před 
výkonem věnuje operatér, případně 
anesteziolog, aby pacient věděl, co 
budeme dělat, jak dlouho to bude 

trvat, a co může od výkonu očeká-
vat a co bude následovat. Přestože 
provádíme až 3 500 operačních vý-
konů ročně, snažíme se tuto perso-
nifi kovanou péči pacientům dávat. 
A mohu říct, že se to vyplácí.  

 Jakou formou se věnujete klien-
tům po skončení hospitalizace?
Pacienty sledujeme a léčíme dál 
v naších ambulancích. Docházejí 
k nám do poraden, kde jim, pod-
le diagnózy poskytujeme multio-
borovou odbornou pomoc a spo-
lečně pro ně vybíráme to nejlep-
ší řešení. 
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Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel SVS, 
k účasti v soutěži dodává: „Naše společnost 
je největší vodárenskou společností v Čechách 
i v širším středoevropském regionu. Rozhod-
li jsme se přihlásit se do kategorie Udržitelnost 
rozvoje v oblasti životního prostředí a podniká-
ní, abychom ukázali jak odborné porotě, tak ši-
roké veřejnosti, čeho jsme v oblasti životního 
prostředí během posledních 18 měsíců dosáh-
li. V prvním soutěžním kolem jsme představi-
li výsledky naší práce, zvolenou klíčovou stra-
tegii, použité inovativní postupy, a v neposled-
ní řadě posuzovala odborná porota přínos naší 
společnosti k sociálnímu prostředí, tj. jak naše 
činnost přispívá celkově společnosti. Považuje-
me tak tuto soutěž za příležitost, jak pro SVS 
a její akcionáře získat uznání, které si bezespo-
ru zaslouží.“ 

Na podzim minulého roku obdržela SVS ofi ci-
ální zprávu od poroty soutěže, že je vyhodno-
ceno první kolo, ze kterého byli vybráni nej-
lepší účastníci, kteří postoupili do dalšího kola 
ročníku 2014/2015. Jedná se celkem o rekord-
ních 709 národních šampionů z 33 evropských 
zemí. SVS se tak stala jedním z 20 národních 
šampionů České republiky. 

A co porota v prvním kole 
hodnotila? 

Porotě jsme předložili výsledky v oblas-
ti čištění odpadních vod a odkanalizová-
ní v městech a obcích nad 2 000 obyva-
tel. Představili jsme rovněž naši aktuál-
ní prioritu, kterou je obnova zastaralého 
vodohospodářského majetku. Dále jsme 
prezentovali, jak v rámci realizace jednot-
livých opatření využíváme nejmoderněj-
ší technologie, a pozornost věnujeme ta-
ké využití obnovitelných zdrojů energie. 
Jednou z těchto aktivit je výstavba malých 
vodních elektráren na úpravnách vod. 
Dalším příkladem je výstavba kogenerač-
ních jednotek, které pro pohon generátoru 
používají bioplyn vznikající při zpracování 
odpadních kalů. 

Významným přínosem v regionu zatíženém 
velkou nezaměstnaností je rovněž investič-
ní činnost SVS, kterou tak přispíváme k za-
městnanosti v oblasti stavebnictví. Inves-
tice do technologií na čistírnách odpadních 
vod se projevují v kvalitě vypouštění od-
padních vod do vodních toků. Investice do 
technologií na úpravnách vody se pak pro-
jevují ve zlepšení kvality pitné vody. 

Jedním ze základních pilířů existence SVS 
je také uplatnění principu solidární ceny 
vody, kdy obyvatelé v celém jejím regionu 
působnosti platí za vodu stejně, bez ohle-
du na místní podmínky. SVS rovněž pravi-
delně vyhodnocuje ukazatel pro sociální 
únosnost ceny vody. 

Jak svým hlasem můžete SVS 
podpořit v dalším kole?

Národní šampiony bude nyní posuzovat na zá-
kladě video prezentace odborná porota. Bude 
se jednat o přední evropské podnikatele, akade-
miky a ředitele významných společností. Video 
prezentace jsou dostupné na stránkách soutěže 
od 6. ledna 2015. V rámci tohoto kola vybírá po-
rota nejúspěšnější organizace z každé jednotli-
vé země, které postoupí do fi nále soutěže. 

Zároveň je umožněno hlasování široké veřej-
nosti, a to až do 24. února 2015. Veřejnost 
tak může do dalšího kola vyslat vždy po jed-
nom favoritovi z každé země. 

A jak nás můžete svým hlasem podpořit 
v dalším kole vy?

1.  Navštivte stránku 
http://www.businessawardseurope.com

2.  Klikněte na vlajku České republiky a vy-
berte Severočeskou vodárenskou společ-
nost a. s.

3.  Zde můžete shlédnout prezentační vi-
deo o SVS a podpořit nás v soutěži svým 
hlasem, kdy v rámečku vedle videa uve-
dete Váš email, a udělíte hlas kliknu-
tím na „VOTE“. Po potvrzení Vám na 
mail přijde odkaz, kterým svůj hlas po-
tvrdíte.

 
Postupující získají tzv. Čestnou stuhu (Ruban 
d’Honneur), a držitelé Čestné stuhy budou po-
té vyzváni k osobní prezentaci své fi rmy před 
porotou, která oznámí vítěze na slavnostním 
udělování cen v květnu 2015. 

Hlasujte pro Severočeskou vodárenskou společnost a. s. 
v soutěži European Business Awards 2014/2015

V rámci prestižní soutěže podnikatelských subjektů European Business Awards (EBA) 
uspěla Severočeská vodárenská společnost a. s. (SVS) na podzim minulého roku v prvním 
soutěžním kole a získala titul národního šampiona České republiky v kategorii fi rem, při-
spívajících k udržitelnosti rozvoje v oblasti životního prostředí a podnikání. Tímto oceně-
ním to ale nekončí, soutěž pokračuje dalším kolem, které posune nejúspěšnější subjekty 
z každé jednotlivé země do fi nále soutěže. 

Severočeská vodárenská společnost je akciová společnost, působící od roku 1993 na trhu v oblas-
ti výstavby a správy vodohospodářské infrastruktury. Je největší vodárenskou společností v Če-
chách i v širším středoevropském regionu. Region její působnosti pokrývá kraj Ústecký a podstat-
nou část Libereckého kraje: Jde o území o celkové rozloze 6.930 km2, tedy 9% plochy státu, kde ži-
je 1,172 milionu obyvatel.

Čistírna odpadních vod Liberec
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Hlasujícím děkujeme upřímně a z celého srdce
Igor Timko, zpěvák, skladatel a lídr skupiny No Name, je pyšný na vítězství 
ve Zlatém slavíku. Na konci minulého roku v Praze v Obecním domě pokřtil 
CD Hit za Hitem. 

 Prodej CD pomůže lidem, jež 
stihla zhoubná nemoc. Jak akci vní-
máte? 
Je to super projekt a jsem velmi rád, 
že už třetím rokem mě organizáto-
ři postavili do pozice tváře této hu-
debně charitativní pomoci. Já sám 
se znám s těmi, jež rakovinu pora-
zili, ale bohužel jsem měl několik 
blízkých lidí, kteří svůj boj s touto 
chorobou prohráli. I z toho důvodu 
jsem změnil pohled na charitu všeo-
becně. Zatím patřím na stranu zdra-
vých, pro které je možnost pomoci 
nemocným to nejmenší. Nie nadar-
mo sa hovorí, že zdraví má mnoho 
želaní, chorý iba jedno. 

 Na CD máte i svoji písničku Lek-
ná. Nosíte ženě květiny? 
Ta písnička by měla vyjadřovat, co 
všechno je zamilovaný muž schop-
ný udělat pro svojí vyvolenou. Kaž-
dý jsme ale jinak emocionálně na-
stavený a pro někoho je slovní spo-
jení “ľúbim ťa“ v reálném životě 
nepředstavitelné. Ti, kdo ho použí-
vají, jsou někdy považováni za sou-
část amerického, nasládlého fi lmu. Je 
ale mnoho způsobů, jak toto čarov-
né spojení obejít. Právě jako třeba 
text “vytrhal som v parku z jazera” 
či „nech aj ochranári vedia.“ Své že-
ně kupuji běžně růže, a když to udě-
lám nečekaně, zdá se, že je upřímně 
překvapená. Z toho se pak oba radu-
jeme a věřím, že nám to vydrží.  

 Do Prahy často jezdíte vlakem. 
Baví vás takové cestování?
Vlaky se za poslední roky velmi zlep-
šily, i když se samozřejmě můžou 

přihodit nečekané situace, jako vý-
luky, a to je pak kouzlo železniční-
ho cestování pryč. Mám pro to však 
pochopení, údržba koridorů je nut-
ná. V poslední době mě překvapil 
vlak RailJet, jel jsme s ním do Brna 
a je paráda v něm cestovat. Během 
těch pár hodinek jsem klidně praco-
val a i servis byl slušný. 

 Jak vnímáte fakt, že jste již po 
sedmé vyhráli s No Name České-
ho slavíka? Jaké to je stát na podiu 
v Praze a přebírat cenu? 
Je to pocit, který se nedá k ničemu 
přirovnat. Stali jsme se už posedmé 
součástí velké události v Opeře, na-
víc máme mezi českými umělci přá-
tele, které vždy rádi potkáváme. Do-
ma jsou na nás hrdí, protože zrov-
na Košičané jsou nejpopulárnější za 
hranicemi Slovenska. Náš dík tak pa-
tří každému hlasujícímu, který si na-
šel čas a poslal nám hlas. Děkujeme 
z celého srdce! 

 České publikum vaše písničky 
přímo miluje. Co máte u nás nej-
radši vy? 
Obdivujeme krásu žen. Pak typická 
česká jídla jako je zelí, brabec a české 
pivo. Nemá cenu si u vás dávat třeba 
kung-pao. Morava, Vysočina, Krkono-
še, Šumava, Praha, každý kraj má v so-
bě něco jiného a specifi ckého. Nám se 
jednotlivé části vaší země spojují s lid-
mi, jež nás provázejí celou naší kari-
érou. Začínali jsme v dědince Silúvky 
pod Brnem, kde jsme  měli pár měsí-
ců ubytování a zaparkované nástroje. 
Postupně jsme táhli ČR a nyní máme 
v každém městě komu zavolat.  

 Jaký byl pro vás rok 2014? 
V soukromí to byla makačka, mám 
školou povinné děti a učili jsme se 
psát, počítat, číst. Navíc bubeníko-
vi, bráchovi Ivanovi, se narodil krás-
ny zdravý syn Leonard, takže vážně 
náročný rok. No s kapelou No Name 
jsme vyprodali celé akustické turné.  

 Dal jste si nějaké předsevzetí do 
roku 2015? 
Předsevzetí si nedávám, ale snažím 
se žít alespoň trochu zdravě. Spor-
tuji, cvičím sem tam ve fi tness, kou-
řit jsem sice zkoušel, ale naštěstí mi 
to nikdy nechutnalo. Na konci roku 
jsem testoval sebe samého. Mám ká-
mošku psychiatričku a ta mi to po-
radila. Zkoušel jsem, zda vydržím tři 
měsíce nepít alkohol, ani dvojku ví-
na, ani pivečko, ani frťana. S blíží-
cím se koncem testu jsem zjistil, že 
bez alkoholu mi je daleko lépe, více 
zvládnu, lépe se mi spí, hlava fungu-
je nějak rychleji. Asi bude něco prav-
dy na tom, že alkohol zabíjí poma-
lu, ale jistě. 

 Máte rád zimu? Lyžujete? 
Jasně, dokonce jsme dostali pod zá-
štitu od našich přátel ze  Štrby ve Vy-
sokých Tatrách běžecký závod ama-
térkých běžkařů a každý, kdo na běž-
kách stál, třeba jen jednou v životě, 
si může zkusit mistrovský okruh na 
Štrbském plese. Tento rok se ter-
mín závodů stanovil na 15. května 
a všechny tímto zvu. Na prvním roč-
níku jsem myslel, že umřu, ale ny-
ní se s bratrem Ivanem nemůžeme 
běžeckých lyží nabažit. Jinak s dět-
mi se rád kouluji, stavíme sněhuláky 
a iglú, sáňkujeme, ale na to, abych je 
tahal do Lomnického sedla, je ještě 
moc brzy, ale jednou na to dojde. 
 Text a foto: Šárka Jansová

Igor Timko
Narodil se 5.9.1978 v Košicích. V televizi se objevil již jako devítiletý ve Zla-
té bráně. Vystudoval herectví. V kapele No Name hraje se svými bratry Duša-
nem, Ivanem a Romanem. Ovládá hru na kytaru, klavír a na bicí. Mezi nejú-
spěšnější písničky No Name patří Žily, Čím to je. 

Auto Grál s.r.o., Přístavní 837/85, 400 07 Ústí nad Labem, tel. 475 201 527, www.autogral.cz

Radost z jízdy

BMW Service

www.autogral.cz

Pokud si u nás do 28. 2. 2015 zakoupíte originální BMW sadu kol a pneumatik, 
získáte navíc nárok na jejich bezplatnou výměnu.

Máte jakékoli dotazy nebo si chcete rovnou domluvit termín pro výměnu pneumatik? 
Jednoduše nás kontaktujte na telefonním čísle 475 201 527 a my Vám rádi pomůžeme. Těšíme se na Vás.

Osobnost roku 
Ú

steckého kraje 2014
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Milan Drobný oslavil v plné 
parádě sedmdesátku

Oslavenec, který na pódiu řádil ja-
ko za mlada, zazpíval sám něko-
lik svých hitů a přidal i písničky ze 
svého nového alba A život běží dál. 
„Na koncertu v Lucerně bylo „přítom-
no“ i mých třináct, již odešlých přátel 
z branže, a v písničce Kamarádi jsem 

jim poslal symbolický pozdrav do umě-
leckého nebe,“ řekl Milan Drobný, kte-
rému osobně na pódiu zazpívali Mi-
ro Žbirka, Ondřej Ruml, Václav Nec-
kář, Dalibor Janda, Petra Janů, Petr 
Kolář, Leona Machálková, Heidi Jan-
ků, duo Kamélie, Martin France, Ji-
ří Štědroň, Gabriela Goldová, Yvon-
ne Přenosilová, Jiří Suchý a Yveta Si-
monová, se kterou si střihnul duet O 
nás dvou. Nechyběl ani Felix Slová-
ček s „kouzelným“ saxofonem a za-
hrát přišel i houslový virtuos Pavel 
Šporcl, kterého doprovodily oblíbe-
né hlasatelky Marie Tomsová a Hana 
Heřmánková. Milan Drobný myslel 

při svém koncertu i na starší spolu-
občany a šek s částkou 64 tisíc ko-
run si odnesla patronka nadačního 
fondu „Veselý senior“ Tereza Kost-
ková. Oslavenec se v Lucerně ješ-
tě dlouhou dobu podepisoval svým 
fanouškům a teprve potom dorazil 
za svými přáteli a kamarády s bran-
že na afterparty do Fusion hotelu. 
Koncert, kterým provázela mode-
rátorka Markéta Mayerová a jehož 
producentem byl Martin France se 
svojí Martin Production, se mimo-
řádně vydařil a zcela jistě aspiruje 
na koncert roku. 
 Text a foto: Šárka Jansová 

V úterý 13. ledna se v praž-
ské Lucerně uskutečnil kon-
cert A život běží dál, na němž 
charismatický zpěvák Milan 
Drobný oslavil v plné pará-
dě svoje 70. narozeniny. Me-
tropol byl mediálním partne-
rem akce.

Sama autorka říká: „Jsem přesvědčená, 
že jsem byla v dětském domově a prožila 
všechny ty okamžiky právě proto, abych 
dnes mohla pochopit ostatní opuštěné dě-
ti a abych jim mohla nabídnout pomoc. 
Jsem jedna z nich, a i když existují nepo-
chybně děti, které mají silnější příběhy ne-

bo smutnější, tak věřím v to, že má 
kniha zvedne ze židle třeba i jen jed-

no dítě a řekne si: ‚Nezáleží na tom, 
kdo je má matka či otec, záleží na 
tom, KDO JSEM JÁ!‘“ Veronika je 
dnes mladou ženou, na které bys-

te jen těžko poznali, jakým živo-
tem si prošla. Po několika krušných 

letech s matkou narkomankou se ocit-
la v dětském domově, kde prožila celé 
dětství i dospívání. Knihu vydala spo-
lečnost Albatros Media. Stojí za to číst. 

Tvář soutěže Miss Czech Press 
napsala knihu Zpověď

Tato zpověď byla napsána z touhy změnit svět k lepšímu. Pokusit 
se alespoň maličkou troškou přispět k tomu, aby třeba i jen pár dě-
tí bylo šťastnějších, a to je zatraceně dobrý důvod, proč tuhle kni-
hu vydat a číst. 

Třetí pokračování komedie Zdeňka Trošky BABOVŘESKY vtrhlo koncem ledna 
do kin. „Do třetice všeho dobrého a zlého se v Babovřeskách podíváme na to, co že 
zase univerzální drbna Horáčková se svou BBC a dalšími hrdiny vymyslí. Pro někte-
ré bude možná překvapením, že všechno dopadne tak trochu jinak, než by očeká-
vali,“ naznačil režisér. Zajděte do kina, třetí díl v televizi nebude.  (rk)

Babovřesky 3 vtrhly do kin
 

 

NOVÉ BMW ŘADY 2 ACTIVE TOURER.
#GETACTIVE

Auto Grál s.r.o., Přístavní 837/85, 400 07 Ústí nad Labem, tel. 475 201 527, www.autogral.cz

Nové BMW řady 2 Active Tourer Vás zbaví nutnosti dělat kompromisy. Budete mít zkrátka vše, 
na co pomyslíte. Skvělé jízdní vlastnosti, agilitu, sportovní design, komfort, velkorysý a fl exibilní 
prostor i prémiovou kvalitu a bezpečnost. BMW řady 2 Active Tourer potvrzuje, že lze dokonale 
skloubit každodenní praktičnost s ryzí radostí z jízdy. Více informací vám podají naši prodejci.

Kombinovaná spotřeba paliva a emise CO2 nového BMW řady 2 Active Tourer: 3,8–6,1 l/100 km, 99–143 g/km.

Radost z jízdy

BMW řady 2
Active Tourer

www.autogral.cz
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Gotický Hrad Litoměřice zve k návštěvě

Srdcem hradu je expozice českého 
vinařství s názvem Cesta za vínem 
v horním ochozu hradu, která in-
teraktivní formou přibližuje taje 
historie a výroby vína a představu-
je jednotlivá vinařství Čech. Pouta-
vou výstavu si můžete nejen pro-
hlédnout, ale přímo na místě ta-
ké ochutnat produkty prezentova-
ných vinařských oblastí. 
Při prohlídce expozice jsou na vý-
běr dvě varianty – návštěvník si 
může zakoupit jednoduchou vstu-
penku na prohlídku s průvod-
cem nebo si k prohlídce objed-
ná i degustaci s odborným výkla-
dem. V takovém případě dostane-
te příležitost ochutnat šest vzorků 
vín pocházejících z českých vinař-
ských oblastí. Expozice ukazuje 

Bývalý královský středověký 
hrad patří mezi nejstarší stav-
by Litoměřic. Byl postaven ve 
druhé polovině 13. století, pře-
stavby se pak dočkal za panová-
ní Karla IV. Později byl přebudo-
ván na pivovar. Rekonstruova-
ný objekt nyní patří vínu, k vi-
dění je zde moderní expozice 
českého vinařství.

Vážení a milí čtenáři 
a příznivci Metropolu,
nový rok běží svým rychlým tempem už 
zase skoro měsíc. A každou jeho vteřinu, 
minutu i hodinu jej provázejí události – 
krásné, milé, žel, někdy i ty méně příjem-
né, ba kruté. 
Jsem novinářka, a tak nemohu nezmínit 
solidaritu a na dálku projevit účast blíz-
kým kolegů z pařížské redakce satirické-
ho týdeníku Charlie Hebdo. Nechci vydá-
vat žádné prohlášení, vím, že na světě 
denně umírají novináři uprostřed váleč-

ných konfliktů a s nimi tisíce dalších ne-
vinných lidí včetně dětí.  
Redaktoři do té doby nepříliš známého 
časopisu, vycházejícího v celé Francii ná-
kladem 60 000 výtisků, si brali na muš-
ku kde koho. Sedmého ledna však zaži-
li peklo, deset z nich zemřelo, protože 
zveřejnili karikaturu proroka Mohameda 
s koránem. Život ukončili rukama mus-
limských teroristů, kteří vzali spravedl-
nost do vlastních rukou. Nic na tom ne-
mění skutečnost, že se atentátníci naro-
dili a vyrůstali v Evropě, která se řídí ji-

nými pravidly, než islám. A v tom je, 
myslím, jádro pudla. Svět se globalizu-
je, Evropa je otevřená všem lidem, kteří 
k nám přijdou, většinou za lepšími život-
ními podmínkami, než mají doma. Mož-
ná jsou frustrovaní z toho, že jsme je ne-
přijali s otevřeným srdcem a dlaněmi, že 
je považujeme za přistěhovalce, kteří by 
si měli naši důvěru a pomoc teprve za-
sloužit. Ale, chovali by se oni k nám v je-
jich původní vlasti lépe? Sotva. 
Zdá se, že jsme nepoučitelní. Ve jménu 
náboženství se zabíjelo už ve středově-

ku, přitom právě základní principy víry 
podobné skutky zapovídají a odsuzují, ať 
jsou křesťanské, pravoslavné, muslimské 
či jiné. Společnost je nemocná, hodnoto-
vé žebříčky jsou všelijak pokřivené a ře-
šení k obratu se bude hledat jen těžko. 
Proto vám, vážení a milí čtenáři, jménem 
tvůrců tohoto vydání přeji, ať váš život 
po celý rok provázejí jen dobré zprávy. 
Prosím, šiřte je kolem sebe, protože jich 
není nikdy dost. 
Ladislava Richterová
šéfredaktorka, richterova@tydeniky.cz

www.ozp.cz

Asistenční
služba OZP
Doktor na telefonu 
nonstop

základní postupy i úskalí pěstová-
ní a výroby vína, prezentuje zdejší 
vinice a vyhlášená česká vinařství, 
typické odrůdy regionu.
Litoměřicím udělil právo pěstovat 
víno už Karel IV., a právě jeho ho-
logram promítaný na sklo, vyprá-
ví návštěvníkům o historii vinař-
ství. Klenotem hradu je komplet-
ně opravená gotická kaple se za-
chovalou klenbou, kde se při svém 
pobytu v Litoměřicích modlil i král 
Karel IV. 
 Více na www.hradlitomerice.cz




