
zp
ra

vo
da

js
tv

í 
 z

áb
av

a 
 s

po
rt 

 a
nk

et
y 

 g
lo

sy
 

w
w

w
.t

yd
en

ik
y.

cz

ročník 9 • číslo 14 • červen 2016Moderní bezplatné vysokonákladové noviny pro volný čas

www.tydeniky.cz

1 000  Kč
1 000  Kč

KAŽDÝ MĚSÍCKAŽDÝ MĚSÍC

VELKÁ SOUTĚŽ
VELKÁ SOUTĚŽ

KU

LATÝ STŮL

M

ETROPOLU

sledujte
www.tydeniky.cz/Kulatý stůl

Nový Tiguan Vám dopřeje svobodu pohybu, ať už míříte 

do online světa, anebo mimo cesty. Volitelný systém 

4MOTION Active Control nabízí čtyři jízdní profily, které 

si poradí prakticky s každým terénem. Charakter SUV 

podtrhuje rovněž sebevědomý design. V novém Tiguanu 

vyzařuje síla z každého detailu.

www.novytiguan.cz

Autorizovaný prodejce 

Volkswagen  
Auto Anex s.r.o.

Žerotínova 378 

405 02 Děčín 3 

tel.: 777 251 432  

www.autoanex.cz

Občas offroad, stále online. 
Nový Tiguan. Život bez hranic.

Kombinovaná spotřeba a emise CO
2
:  

4,7–7,4 l/100 km, 123–170 g/km.  

Vyobrazený model může obsahovat  

prvky příplatkové výbavy. 
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Senátor Doubrava 
si váží zájmu občanů

Při hodnocení svého šestiletého mandátu senátor Jaroslav Doubrava (Severočeši.cz) uvedl, že jako nestranický 
kandidát se může rozhodovat podle slibu daného voličům, podle svých názorů a názorů občanů.

Jaroslav Doubrava 

je senátor za obvod č. 31 – Ústí nad Labem, bývalý starosta obce Telnice, 
zastupitel Ústeckého kraje a člen Severočeši.cz.

 Zhodnoťte vaše šestileté období 
v roli senátora. Co se podařilo vy-
konat pro občany Ústecka? 
Za svůj největší úspěch považuji asi 
to, že si ke mně našlo cestu obrov-
ské množství občanů se svými pro-
blémy, a to nejen z mého volebního 
obvodu. Často šlo o osobní věci, jako 
byly problémy s čerpáním sociálních 
dávek, prosby o sehnání práce. Ob-
racela se na mne i bytová družstva 
s problémem neuvěřitelné devastace 
bytů cikány, s čímž souvisí i likvida-
ce lidských vztahů třeba v litvínov-
ském Janově, Krásném Březně, Moj-
žíři či v Předlicích na Ústecku, čímž 
netvrdím, že jsou všichni stejní. Vá-
žím si těch, kteří se dokáží o své ro-
diny postarat a jen nenatahují ruce, 
ale těch je minimum. Výsledkem by-
lo jednání s premiérem Bohuslavem 
Sobotkou, z čehož vzešel materiál, 
na jehož základě by vláda měla přij-
mout určitá opatření. Jsem rád, že 
se mi podařilo založit pobočku SON 
v Ústí n. L. a zajistit pro ni i kancelář 
ve středu města. Nájemníci tak zís-
kali oporu proti pronajímatelům by-
tů. Mohl bych ještě hovořit o práci 
ve Výboru pro EU, kde jsem místo-
předsedou, o práci v Podvýboru pro 
dopravu a energetiku, nebo v komi-
si pro krajany žijící v zahraničí, ne-
bo o tom, že zastupuji Senát v Mezi-
parlamentní unii.

 Předložil jste nějakou zákono-
dárnou iniciativu? 
Jsem spoluautorem celé řady ná-
vrhů zákonů. Podílel jsem se i na 
ústavních stížnostech. Neve-
dl jsem si evidenci, ale je jich ce-
lá řada. Stejně tak celá řada po-
dávaných pozměňovacích návrhů. 
S deseti senátory jsme připravili 
tři novely zákonů, z toho dva pro-
šly. První se týkal sociálních dávek, 
druhý bydlení a u třetího šlo o ve-
řejnou službu. Ten považuji za nej-
důležitější z těch tří. Byl sice Se-
nátem schválen, ale již tři roky le-
ží v Poslanecké sněmovně. Podsta-
tou návrhu nebylo poskytování 
životního, ale existenčního mini-
ma. Chceš-li se mít lépe, pojď pra-
covat. Týká se to hlavně nevzděla-
ných a nevzdělatelných lidí. Když 
jsem se ptal premiéra, proč Sně-
movna se zákonem nic nedělá, ře-
kl mi, že přemýšlí, čím ho doplnit. 
Bohužel Sněmovna nemá časový li-
mit na projednání jako Senát. A to, 
jak bylo konstatováno na Podnika-
telském fóru v Ústí, je v kraji po-
ptávka po více než sedmi tisících 
kvalifikovaných lidí. Návrh tohoto 
zákona by to řešil. Donutil by no-
torická nemakačenka k rekvalifika-
ci, zvýšení kvalifikace. Řešil by za-
městnávání lidí a šetření na sociál-
ních dávkách. 

 Co můžete slíbit svým spoluob-
čanům v případě znovuzvolení? 
Budu pokračovat v dosavadní práci. 
Vážím si důvěry, kterou ke mně vo-
liči mají a s jakými, někdy i velmi 
osobními problémy za mnou přichá-
zejí. I v tom vidím základní význam 
své funkce. Svoji obrovskou výhodu 
vidím v tom, že nejsem stranickým 
kandidátem, proto se mohu rozhodo-
vat podle slibu daného voličům, pod-
le svých názorů a názorů občanů.

 Blíží se prázdniny a dovolené. 
Jak budete trávit léto vy? 
Co to je dovolená? Nejsem z těch, kte-
ří by z horka vyjížděli ještě do větší-
ho horka, na rozdíl od mé manželky. 
Já raději trávím čas na zahradě, ve své 
dílně, opravuji hodiny své i známých, 
udržuji v chodu hodiny na chlumec-
kém kostele, dělám malé úpravy na 
své vodní elektrárničce. Také bych se 
konečně rád, jako myslivec, dostal do 
lesa. Pro mne platí, že u nás máme to-
lik překrásných míst, že jezdit do cizi-
ny se mi moc nechce. Jenže letos jsem 
své vnučce slíbil, že zlepší-li se ve ško-
le, na dovolenou společně někam ke 
slané vodě pojedeme. Má žena tomu, 
že bych skutečně jel, sice stále ještě 
nemůže uvěřit, protože zná mou ob-
libu v opékání se na slunci, ale slib je 
slib a ty jsem zvyklý plnit!

Text: Metropol
Foto: Petra Kropáčová
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BEZKONTAKTNÍ MYČKA ŠETŘÍ LAK A PENÍZE

Program cesty byl navržen tak, aby se Andrej 
Babiš seznámil s místy, která mají co říci v ob-
lasti zdravotnictví, školství, sociální sféře a pod-
nikání. V každé oblasti, do které předseda hnutí 
zavítal, ho se současnou situací, úspěchy a pro-
blémy seznamoval oblastní předseda.
Svoji cestu zahájil časně ráno ve společnosti 
KB-Blok v Postoloprtech. Jedná se o ryze čes-
kou fi rmu, která podniká v oblasti výroby sta-
vebních materiálů. Prohlédl si výrobu betono-
vých prvků a besedoval s vedením fi rmy. Poté 
se vydal do Žatce, kde navštívil místní nemoc-
nici, hovořil s managementem, personálem 
i pacienty. Zde se k delegaci připojila senátor-
ka Zdeňka Hamouzová. Další zastávkou bylo 

město Kadaň, kde ho na půdě nemocnice při-
vítal ředitel Josef Mašek. Jednání se zúčast-
nil také náměstek primátora Chomutova Ma-
rek Hrabáč. Rozproudila se živá diskuse na té-
ma fi nancování nemocnic. A. Babiš poukázal 
na fakt, že ve státním rozpočtu došlo k navý-
šení v resortu zdravotnictví. Nechápe ale, jak 
je možné, že se tyto prostředky až k lékařům 
a sestrám nedostávají.
Odtud i s doprovodem zamířil do statutární-
ho města Chomutov. Nejprve se věnoval žá-
kům zdejší Střední gastronomické školy, kteří 
se v letošním roce stěhovali do nových učeb-
ních prostor ve Václavce. Podíval se do uče-
ben i školní výrobny, ochutnal místní produk-

ty a pochválil jejich kvalitu. Potom se přemís-
til do fi rmy Eaton, kde se, mimo jiné, daří za-
městnávat také odsouzené ve výkonu trestu. 
Hovořil s vedením společnosti i zaměstnan-
ci, prohlédl si výrobní halu. Toto téma je vel-
mi blízké Janu Richterovi, který již dříve ini-
cioval v této fi rmě návštěvu ministra sprave-
dlnosti Roberta Pelikána. Spolu s tím jde ru-
ku v ruce snaha o otevření probačního domu 
v Chomutově.
Poslední zastávkou na cestě po západní čás-
ti Ústeckého kraje byly Teplice. V nedalekých 
Bystřanech se v domově důchodců živě zají-
mal o život seniorů a s mírným zpožděním 
přijel do restaurace Aladdin v Teplicích, kde 
byla připravena beseda se členy a sympati-
zanty Hnutí ANO 2011 a občany s názvem „Na 
pivo s Babišem“. V úvodním vystoupení ho-
vořil o aktuálních problémech, které jej jako 
předsedu hnutí i vicepremiéra pálí nejvíc. Pat-
ří k nim především neshody ve vládní koalici, 
plýtvání státními prostředky či současný vý-
voj v Policii ČR. „Přišli jsme do politiky jako ne-
zkušení nováčci. Učíme se každý den. Škoda, že 
stát nelze řídit stejně jako fi rmu“, posteskl si An-
drej Babiš a mnozí účastníci neformálního se-
tkání mu dali za pravdu. Dále odpovídal na do-
tazy, které se týkaly nejen fi nancí, ale i země-
dělství, nezaměstnanosti a školství. Na závěr 
povečeřel v hotelu Pince de Ligne s podporo-
vateli hnutí v regionu, kde svůj celodenní po-
byt na severu Čech zakončil.
V průběhu celého dne se Andrej Babiš vyjadřo-
val do médií a komentoval politické události, 
které hýbou současnou politickou sférou.

Andrej Babiš na pracovní návštěvě Ústeckého kraje
 A jak hodnotí návštěvu Andreje Babiše 

předseda krajského předsednictva hnutí 
ANO 2011 Jan Richter? 
„Pracovní cesta Andreje Ba-
biše měla obsáhnout místa 
regionu, která mají svůj po-
tenciál. Ukázat, že i kraj, kde 
převládá těžba a nezaměst-
nanost, má co nabídnout a je 
dobré do něj investovat. Pro-
to jsem volil návštěvu české úspěšné společnosti. 
Na druhou stranu návštěva školy a její moderni-
zace dokládá, že nám zde není lhostejný profesní 
růst našich dětí. Nemocnice, které jsme navštívili, 
dokazují, že jejich potřeba v malých městech je žá-
doucí a mají své renomé i v dalších částech repub-
liky. To se týká např. porodnického oddělení ka-
daňské nemocnice.  Snaha na poli, které není zrov-
na moc populární - zaměstnávání odsouzených, 
je velkým úspěchem. Nicméně tato otázka je vel-
mi citlivá všeobecně pro populaci a je třeba ji stále 
veřejnosti vysvětlovat. Závěrečné setkání s občany 
s názvem „Na pivo s Babišem“ pro mne mělo vel-
kou váhu. Je pravdou, že ne vždy byly otázky kla-
deny bez emocí, ale snaha o společnou řeč byla pa-
trná. Byly nastoleny otázky, které je potřeba řešit, 
např. výstavba jezu, či dokončení dálnice D8. Po-
sezení s podporovateli Hnutí ANO v regionu dalo 
A. Babišovi ještě více otázek k přemýšlení. Hlavní 
je, že byly navázány kontakty a řešily se praktické 
otázky. Celkově musím říci, že i když den byl vel-
mi náročný, splnil mé očekávání. A nejenom mé, 
pozitivní ohlasy jsem zaznamenal i z jiných míst. 
Jsem velmi rád, že A. Babiš pozvání přijal. Nyní, 
když se o nás ví, musíme o to více pracovat, aby-
chom přesvědčili o své činnosti i ostatní obyvate-
le této lokality. A samozřejmě musím poděkovat 
všem, kteří se na organizaci této pracovní cesty 
podíleli. Odvedli skvělou práci“.

V pátek 10. června zavítal na pracovní návštěvu našeho kraje předseda Hnutí ANO 2011 Andrej Babiš. Bě-
hem celého dne jej doprovázeli předseda krajského předsednictva Ústeckého kraje Jan Richter, lídr kandi-
dátky do krajských voleb Petr Urbánek spolu s krajským manažerem Jakubem Komárkem a poslanec PČR 
a ministr životního prostředí Richard Brabec. 

 Jak vnímáte rozhodnutí vlády ne-
schválit kompenzací mosteckým 
horníkům, kteří vzhledem k postup-
nému útlumu těžby na dole ČSA při-
jdou o práci kvůli neprolomení tě-
žebních limitů?
Rozhodnutí o tom, že limity nebudou 
prolomeny, je známo již víc než 20 let. 
Kladu tedy vinu předchozím vládám, 
které se vůbec nezajímaly, co bude dál. 
Nevytvářely možnosti nových pracov-
ních míst, například vybudováním leh-
kého průmyslu, nějaké nové infrastruk-

tury. Sice vznikly zóny Joseph a Trian-
gl, ale ty nesplnily původní očekávání. 
To ukazuje jen to, že Ústecký kraj, ačkoli 
je velkým donorem prostředků do státní 
kasy, je stále na samém chvostu zájmu 
vládnoucích stran. Pokud zhodnotím 
současnou situace OKD versus Mostec-
ko, pak to vnímám jako nespravedlnost. 
Ministr Mládek neustále požaduje mili-
ardy od ministra fi nancí, aby pokryl defi -
cit, který vznikl nehospodárností v sou-
kromém sektoru. A ptám se, kde je viník. 
A bude někdo někdy potrestán... Těžko. 

 Nedávno sně-
movnou nepro-
šel protikuřác-
ký zákon. Z pů-
vodního návr-
hu ministerstva 
zdravotnictví 
navíc zbylo jen 
torzo...

Upřímně řečeno, byla jsem velmi ne-
mile překvapena tím, že koalice neby-
la schopna jeden ze svých prioritních 
zákonů schválit. Na 200 pozměňova-
cích návrhů k jedinému zákonu svěd-
čí o tom, že se lobbisté hodně snažili. 
To je snad možné jen v České republi-
ce. Věřím, že repete už vyjde, proto-
že na západ, ale i na východ od nás je 

již protikuřácký zákon dávno funkční 
a nikomu to nedělá problém. Jako lé-
kařka vím, že kouření opravdu výraz-
ně škodí zdraví a rakovina plic, cév-
ní onemocnění a další choroby jsou 
v přímé souvislosti s kouřením. Navíc 
jsem-li v zakouřeném prostředí, jsem 
pasivní kuřák a to má také neblahé 
účinky na zdraví. Vezměte si napří-
klad číšníky a servírky, kteří jsou nej-
více exponovaní. 

 Co se vám podařilo vykonat v práci 
senátorky pro region Mostecka a Ús-
teckého kraje?
Jsem pyšná na to, že prošel můj po-
změňovací návrh, který vedl k to-
mu, že v našem kraji je jeden ze 
dvou zdravotních ústavů v celé Čes-

ké republice. Momentálně se angažu-
ji v problematice kalů z ostravských 
lagun. S kolegou MUDr. Štemberou 
a MUDr. Mezianem jsem založila 
spolek Odvezte kaly. Chceme zabrá-
nit případnému převozu dalších ka-
lů z Ostravy opět na skládku Celio, 
odkud se pak tento toxický materiál 
vozí spalovat do Zahrady Čech, což 
je absurdní. Účastním se pravidelně 
akcí proti vzniku jaderného úložiště 
v Lubenci. Žhavým problémem pro 
mě je v současné době nedodržování 
hygienických limitů pro hluk na mos-
teckém autodromu.  Text: Metropol

Senátorka za Mostecko Alena Dernerová v rozhovoru pro Metro-
pol zhodnotila svoji aktivitu v Senátu za uplynulé šestileté období. 
Ostře nesouhlasí s postupem vlády, který se týká mosteckých horní-
ků stejně jako s neschválením protikuřáckého zákona.

Alena Dernerová: Náš region je na okraji zájmu politiků
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Na sběrném přepravním uzlu 
České pošty v Ústí nad Labem 
proběhlo v rámci taktického cvi-
čení Shield of Terminal zajištění 
úniku nebezpečné látky v mís-
tech u nákladových ramp haly 
určené k přejímce zásilek. 

Výcvik organizovala Armáda ČR, kte-
rá ve spolupráci se základními a ostat-
ními složkami integrovaného záchran-
ného systému v průběhu celého týdne 
v Ústí nad Labem a okolí nacvičovala 
řešení mimořádné situace. Komentova-
ných ukázek se zúčastnil také hejtman 
Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček.
„To, co jsme mohli vidět, je ukázkou připra-
venosti složek armády i všech složek inte-
grovaného záchranného systému. Všichni 
předvedli perfektní práci, ale byl bych rád, 
kdyby toto zůstalo jen v teoretické rovině,“ 
ocenil práci všech složek hejtman Ús-
teckého kraje Oldřich Bubeníček. „Chtěli 
jsme v reálných podmínkách provozu Čes-
ké pošty nacvičit součinnost jednotlivých 
složek,“ představil záměr cvičení plu-
kovník generálního štábu Rostislav Do-

morák, ředitel Krajského vojenského ve-
litelství v Ústí nad Labem. „Dneska více 
hrozeb míří právě na důležité objekty, kte-
ré zajišťují chod státu,“ dodal Domorák.  
Výcvik je reakcí na zajištění bezpečnost-
ní situace, kdy mezi hlavní ohrožená 

místa patří většinou významné objek-
ty energetické, komunikační a dopravní 
infrastruktury a dále také veřejná pro-
stranství a kulturní zařízení. Cvičení se 
zúčastnili příslušníci Krajského vojen-
ského velitelství Ústí nad Labem, pěší 

roty Aktivní zálohy gen. A. Sochora při 
KVV Ústí nad Labem, vojáci 31. pluku 
radiační, chemické a biologické ochrany 
Liberec, Centra vojenské kynologie Cho-
tyně a složky Integrovaného záchranné-
ho systému Ústeckého kraje.

Výcvik organizovala Armáda ČR, která ve spolupráci se základními a ostatními složkami integrovaného záchranného sys-
tému v průběhu celého týdne v Ústí nad Labem a okolí nacvičovala řešení mimořádné situace.

Taktické cvičení Shield of Terminal ověřilo 
schopnosti jednotek při chemickém zásahu

Sezóna na Labské 
stezce ofi ciálně 

zahájena
Střelecký ostrov v Litoměřicích 
přivítal poslední květnovou so-
botu na zahájení sezóny pro tu-
risty a cykloturisty na Labské 
stezce stovky návštěvníků. Sou-
částí zábavného dne byl bohatý 
program pro děti (viz foto) i do-
spělé. Destinační agentura na 
podporu cestovního ruchu Čes-
ké středohoří je tak poslední ze 
čtyř, která ofi ciálně zahájila se-
zónu. Zahájení si nenechal ujít 
ani radní pro regionální rozvoj, 
zahraniční vztahy a cestovní 
ruch Jan Szántó.

Historicky první návštěvu Ús-
teckého kraje absolvoval vel-
vyslanec Moldavské republiky 
v ČR Vitalie Rusu. Přijal pozvá-
ní od hejtmana Oldřicha Bube-
níčka. Sešli se na hejtmanství 
a diskutovali například o mož-
né budoucí spolupráci a navá-
zání partnerství obou destina-
cí – Ústeckého kraje a hlavního 
města Moldavska Kišiněva.  

Letos čtyřicetiletý Vitalie Rusu ovlá-
dá čtyři jazyky. Na univerzitě v Ru-
munsku získal magisterský titul na 
Fakultě fi lozofi e a společenských 
věd. Ve funkci velvyslance je teprve 
od března letošního roku. Předtím 
pracoval jako ředitel galerie umění 
či ředitel politických analýz minis-
terstva zahraničních věcí a evrop-
ské integrace.
Moldavská republika je východoev-
ropský vnitrozemský stát ležící me-

zi Ukrajinou a Rumunskem. Žijí zde 
necelé 4 miliony obyvatel. Jeho hlav-
ním městem je Kišiněv. Úřední jazyk 
je rumunština. Moldavská republi-
ka je nový stát, který vznikl až ve 

20. století. Navazuje ale na historic-
ké království Moldávie, které se roz-
kládalo na celém území dnešního 
Moldavska a na části území dnešní-
ho Rumunska a Ukrajiny.

Sledování samotných závodů si nenechal ujít také 
radní pro oblast zahraničních vztahů, cestovního ru-
chu a regionálního rozvoje Jan Szántó a radní pro kul-
turu Jitka Sachetová. Třídenní program světového po-
háru přinesl radost i českým barvám v podobě šesti 
umístění na stupních vítězů. Dvě medaile vybojoval 
kanoista Martin Fuksa, který je českou nadějí olym-

pijských her v Rio de Janeiru. Právě rychlostní kano-
istika se v současné době řadí mezi jeden z nejúspěš-
nějších českých sportů.   
Labe aréna během tří závodních dnů přivítala týmy z 54 
zemí. Světový pohár v Račicích tak přinesl skvělou spor-
tovní podívanou. Akce byla na základě svého významu 
zapojena do projektu Rodinné stříbro Ústeckého kraje.

Medaili si z překrásných prostor 
litoměřického Hradu odnesli Vla-
dimír Šuhájek a Jan Podrábský. 
Prvně jmenovaný se vínu věnuje 
dlouhých padesát let. Vedle prá-
ce v Klášterních vinných sklepích 
Litoměřice je členem národní ko-
mise expertů pro hodnocení révo-
vých vín. Jan Podrábský je dnes ře-
ditelem vinařství v Roudnici nad 
Labem, aktivně pracuje v předsed-
nictvu Cechu českých vinařů a je 
členem zatřiďovací komise znalců 

vín při České zemědělské a potra-
vinářské inspekci v Brně. 
V rámci pátého ročníku nejen soutěž-
ní a prezentační, ale i prodejní výsta-
vy vín, kterou organizuje Centrum 
cestovního ruchu Litoměřice, domi-
novali mezi třicítkou přihlášených 
místní vinaři. Vedle Žernoseckého vi-
nařství Velké Žernoseky, které odešlo 
jako absolutní vítěz s cenou Champi-
on výstavy za Modrý portugal 2014, 
si do téže obce odnesl ceny také maji-
tel Rodinného vinařství Mikulenkovi.

Mladí cyklisté projeli za čtyři dny 
oblast Litoměřicka, Roudnicka či 
Teplicka. Poslední etapa měla dojezd 
v Terezíně. Po téměř sto kilometrech 
se peloton sjel dohromady a diváci 
tak mohli sledovat napínavý spurt 
a zároveň celé vyvrcholení letošního 
ročníku závodu. Nejvíc sil měl v cílo-
vé rovince vytáhlý Nils Eekhoff z Ni-
zozemí. Ani jeho triumf nic nezmě-

nil na celkovém vítězi Christopheru 
Blevinsovi z USA. Nejlepší český zá-
vodník Jakub Otruba byl celkově na 
třináctém místě.
Na stupních vítězů tak opět po ro-
ce stanul a žlutý dres pro vítěze pře-
vzal další talentovaný cyklista ze zá-
moří, po loňském triumfu Brandona 
McNultyho letos jeho krajan Blevins. 
Tomu gratuloval a speciální cyklistic-

ký dres s rukavicemi předal hejtman 
Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček. 
Závod míru juniorů se těší oblibě 
i v zahraničí, proto se letos stal pod-
nik Rodinným stříbrem kraje.   
Závod míru juniorů 2016 – poslední 
4. etapa: 1. Nils Eekhoff (Ned) 2:17:58, 
2. Leonardo Marchiori (Ita), 3. Niklas 
Märkel (Ger), 4. Tomáš Čapek (Cze), 5. 
Anthony Jllien (Fra) – všichni sejný čas.
Celkové umístění: 1. Christopher Ble-
vins (USA) 9:28:10, 2. Evgeny Kaza-
nov (Rus) +0:24, 3. Jaka Primožič (Slo) 
+0:28, 4. Vadim Pronskiy (Kaz) +0:29, 
5. Rasmus Pedersen (Den) +1:31, 
13. Jakub Otruba (Cze) +3:21.

Závod míru juniorů ovládl opět Američan, nejlepší Čech byl třináctý

Závěrečnou etapu Závodu míru juniorů vyhrál v nesmírně vyrovnaném fi niši 
Nils Eekhoff z Nizozemí (uprostřed).

Přes 370 kilometrů malebnou krajinou Ústeckého kraje absolvovalo 
v rámci 45. ročníku Závodu míru juniorů třiadvacet šestičlenných týmů 
z dvaadvaceti zemí. Letošní ročník byl co do počtu závodníků nejpočet-
nější ze všech. Po čtyřech etapách a jedné časovce se z celkového vítěz-
ství radoval Američan Christopher Blevins.

Velvyslanci se v Ústeckém kraji líbí.

Moldavský velvyslanec Rusu
poprvé v Ústeckém kraji

Ocenění z rukou krajské radní Jitky Sachetové si odnesl vinař Jan Podrábský.

Vinařský hrozen potvrdil 
kvalitu vín z regionu

Ceny hejtmana Ústeckého kraje předala u příležitosti soutěžní výstavy 
vín Vinařský hrozen v Litoměřicích hned dvěma zasloužilým vinařům 
krajská radní pro oblast kultury a památkové péče Jitka Sachetová.

Češi získali na kanále v Račicích šest medailí
Celkem šest medailí! To je celkový úspěch českých reprezentantů v Račicích. Jejich výkony sledovali kromě fa-
noušků také zástupci Ústeckého kraje. Hejtman Oldřich Bubeníček dekoroval vítěze na medailovém ceremoni-
álu po nedělním fi nálovém závodu.
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SVS: Efektivitou a hledáním rezerv k obnově majetku

SVS průběžně obnovuje, udržuje 
a opravuje vodohospodářskou infra-
strukturu na severu Čech.  Její inves-
tiční akce probíhají na celém jejím 
území působnosti. Jsou plánovány 
s ohledem na Plán fi nancování ob-
novy, který musí v souladu s legisla-
tivou realizovat každý vlastník vodá-
renské infrastruktury, a na akcionáři - 
městy a obcemi - schválený Podnika-
telský záměr SVS  na pětileté období. 

Obnova majetku je prioritou  
SVS před 23 lety při svém vzniku pře-
vzala od akcionářů rozsáhlý, dlouho-
době podinvestovaný infrastruktur-
ní majetek. Ještě i dnes je průměrně 
60 % tohoto majetku za svou životnos-
tí, především liniové stavby - vodovo-
dy a kanalizace. Prioritou SVS je proto 
obnova majetku, na niž letos připad-
ne 80 % z celkového objemu 1,27 mili-
ardy korun určených na investice v re-
gionu SVS.

Potřeba je větší než zdroje
Finanční zdroje z ceny vody, jež máme 
k dispozici, zdaleka nepokrývají sku-
tečnou potřebu obnovy podle fyzické-
ho stavu infrastruktury. Celých 25 % ce-
ny vody si nejdříve odčerpá stát, a to 
formou DPH a řadou dalších poplatků - 
za surovou povrchovou a podzemní vo-
du, za vypouštění vyčištěných vod z čis-
tíren zpět do řek aj. Dalších 40 % jsou 
náklady na provoz včetně oprav pro-
váděných provozovatelem vodovodů 
a kanalizací. Na SVS jako vlastníka zů-
stane jen 35% podíl, který plně využí-
vá na reinvestice do obnovy a přimě-
řeného rozvoje majetku. Odůvodněná 
potřeba zvýšeného tempa obnovy za-
staralého majetku naráží na limity ce-
ny vody. Dodržení sociálně únosné ce-
ny vody je totiž zakotveno v Podnikatel-
ském záměru SVS na období 2016-2020. 
SVS proto hledá možnosti, jak obnovu 
majetku zefektivnit. 

Efektivita a hledání rezerv
Díky zavedení fl exibilního systému výbě-
rových řízení zhotovitele staveb pomocí 
rámcových smluv se podařilo dosáhnout 
snížení cen konkrétních zakázek o 20 % 
a více pod ceníkem ÚRS (Ústav raciona-
lizace stavebnictví). Trvalou snahou SVS 
je také koordinovat svoje stavby v komu-
nikacích s dalšími subjekty. Jde o vlastní-
ky ostatních sítí vedených v komunika-
cích, o vlastníka komunikací i o akcioná-
ře, města a obce. Koordinací se dosáhne 
jak zkrácení celkové doby uzavírek a do-
pravních omezení, tak i snížení nákladů 
pro zúčastněné. Dalším cílem SVS je do-
sáhnout rovnoměrného plnění investič-
ního plánu v průběhu roku. To se daří dí-
ky intenzivnímu soutěžení již od konce 
předchozího roku, takže jakmile to kli-
matické podmínky dovolily, bylo mož-
né již v lednu začít realizovat stavby z in-
vestičního plánu 2016.  
„Co se týče potřeb obnovy majetku, jsme 
v tempu výrazně limitováni podmínkou 
dodržení sociálně únosné ceny vody. Při 

sestavování našich plánů proto hledáme 
na všech jednáních kompromisy s našimi 
akcionáři, městy a obcemi. Snažíme se in-
kasované prostředky z ceny vody co neje-
fektivněji směrovat do obnovy. Jako řádní 
hospodáři chceme udržet rozsáhlý vodo-
hospodářský majetek na území dvou kra-
jů v provozuschopném stavu i pro příští 
generace. Letos v červnu - jako každý rok 
- jsme připraveni předložit výsledky celo-
roční práce našim akcionářům na řádné 
valné hromadě,“ dodává Ing. Bronislav 
Špičák, generální ředitel SVS.

Některé stavby zahájené loni přešly do 
letoška. Ty, které jsme zahájili na pod-
zim, byly totiž v zimních měsících ade-
kvátně zakonzervovány a práce na 
nich byly opět zahájeny po spuštění 
provozu výroben živičných směsí. 

Jde o tyto stavby, 
vč. termínu dokončení: 

 Okres Děčín: Děčín Dělnická ul. – rek. 
kanalizace a vodovodu (IX/2016), Chřib-
ská – rek. úpravny vody (I/2017)

 Okres Chomutov: Hrušovany – rek. 
ČOV (VIII/2016), Chomutov ul. Čela-
kovského, Politických vězňů a Dosto-
jevského – rek. kanalizace a vodovodu 
(IX/2016) 

 Okres Litoměřice: Třebenice – rek. 
ČOV (XII/2016)

 Okres Most: Most ul. Vítězsla-
va Nezvala – rek. vodovodu 1. etapa 
(VI/2016)

 Okres Teplice: Duchcov ul. Bílinská, 
Riegrova, Havířská, Nádražní a Brat-
ří Čapků – rek. kanalizace a vodovo-
du (VI/2016), Teplice Smetanova a De-
nisova ul. – rek. kanalizace a vodovodu 
(VII/2016), Ohníč – Křemýž – odstr. ka-
nal. výústí (VIII/2016), Bílina – Všechla-
py – rek. vodovod. přivaděče (XI/2016) 
Nyní jsou v realizaci nebo před zahá-
jením v okresech Ústeckého kraje tyto 
jmenovité stavby z investičního plánu 
2016, s termínem dokončení:

 Okres Děčín:  Česká Kamenice ul. 
V Zahrádkách a Nábřežní – rek. vodo-
vodu (VI/2016), Šluknov Fügnerova ul. 
– rek. kanalizace a vodovodu (VI/2016), 
Jiřetín pod Jedlovou, Jedlová – rek. při-
vaděče ve štole Niederland (VI/2016), 

Varnsdorf Žižkova ul. – rek. kanaliza-
ce a vodovodu (VIII/2016), Rumburk 
Střední ul. – rek. kanalizace a vodovo-
du a odstranění výústi (VIII/2016), Be-
nešov n. Pl. ul. Cihelní, Pod Táborským 
vrchem – rek. vodovodu a kanalizace 
(VIII/2016), Varnsdorf Chmelařská – od-
str. výústi (IX/2016), Šluknov vodojem 
Křížový Vrch – rek. vodojemu a vodo-
vodu (IX/2016), Varnsdorf ul. Cyklistic-
ká, Dolní nábřeží, Kolínská – rek. vodo-
vodu (IX/2016)

 Okres Chomutov: Chomutov ul. 
Blatenská u Billy – rek. kanalizace 
(VIII/2016), Kadaň Komenského ul. – 
rek. vodovodu (VI/2016), Jirkov Nový 
Březenec – rek. vodovodu (VI/2016), Jir-
kov ul. Vinařická – rek. kanalizace a vo-
dovodu (VI/2016), Jirkov ul. Budovatelů 
– rek. kanalizace a vodovodu (VI/2016), 
Chomutov Jiráskova ul. – rek. kanali-
zace a vodovodu (VII/2016), Jirkov ul. 
Hornická a Studentská – rek. vodovo-
du (VII/2016), Chomutov ul. Osvoboze-
ní a Sokolská – rek. kanalizace a vodo-
vodu (VIII/2016), Chomutov Bezručovo 
údolí – rek. vodovodu na přemostění 
(VIII/2016), Klášterec n. O. – rek. 2 vodo-
jemů Jezerní vrch (IX/2016) 

 Okres Louny: Podbořany Letov – rek. 
vodovodu (VI/2016), Podbořany Ná-
dražní ul. – rek. kanalizace a vodovodu 
(VI/2016), Peruc ul. U Koupaliště – rek. 
vodovodu (VI/2016), Žatec ul. Jana Her-
bena – rek. kanalizace (VII/2016), Pod-
bořany ul. Ant. Dvořáka – rek. kanaliza-
ce a vodovodu (VII/2016), Lenešice ul. 
Nádražní – rek. kanalizace a vodovodu 
(VII/2016), Žatec ul. Lidická – rek. ka-
nalizace a vodovodu (VII/2016), Cítoli-
by ul. Zeměšská a Dvořákova – rek. ka-
nalizace a vodovodu (VIII/2016), Žatec 
ul. Dukelská č. p. 2056-2786 – rek. ka-
nalizace a vodovodu (VIII/2016), Žatec 
K Bezděkovu – rek. přivaděče (IX/2016), 
Chraberce – rek. přívodního a rozvod-
ného řadu (IX/2016), Žatec ul. S. Čecha 
– rek. kanalizace a vodovodu (X/2016), 
Žatec – rek. vodojemu STP (X/2016), Ža-
tec Hošťálkovo nám. – rek. kanalizace 
a vodovodu (X/2016)

 Okres Litoměřice: Žitenice ul. U Hřiš-
tě – rek. vodovodu (VI/2016), Bohušo-
vice n. O. ul. Družstevní a Masarykova 
– rek. kanalizace a vodovodu (VI/2016), 
Litoměřice Raisova ul. – rek. vodovodu 
(VI/2016), Libochovice ul. Kosmonautů 

– rek. kanalizace a vodovodu (VI/2016), 
Libochovice – odstr. výústi novou ka-
nalizací a ČSOV (VII/2016), ), Štětí Chce-
buz – rek. vodojemu (VII/2016), Roud-
nice n. L. ul. Třebízského – rek. kanali-
zace a vodovodu (VIII/2016), Třebušín 
Kotelice – rek. vodojemu a vodovodu 
(VIII/2016), Malíč – rek. vodovodu č. 
p. 45-501 (VIII/2016), Jirkov – rek. kal. 
polí ČOV (VIII/2016), Štětí ul. Lukešova, 
Dlouhá, Komenského – rek. kanaliza-
ce a vodovodu (VIII/2016), Litoměřice 
Lodní nám. a ul. Labská – rek. kanaliza-
ce a vodovodu (IX/2016), Roudnice n. L. 
ul. Horymírova, Krokova, Sámova, Ne-
klanova - rek. kanalizace a vodovodu 
(X/2016), Horní Beřkovice – rek. hrub. 
předčištění ČOV (X/2016), Žernoseky – 
rek. ozonizace úpravny vody (XI/2016)

 Okres Most:  Most – rek. vodovodu od 
ul. J. E. Purkyně po ul. Pod Koňským vr-
chem (VI/2016), Patokryje ulička – rek. 
vodovodu (VI/2016), Havraň za hřištěm 
– rek. vodovodu (VI/2016), Litvínov Du-
kelská ul. – rek. kanalizace a vodovodu 
(VII/2016), Litvínov Mlýnská ul. – rek. 
kanalizace a vodovodu (VII/2016), Litví-
nov Vilová čtvrť – rek. kanalizace a vo-
dovodu a převedení OV (VII/2016), Ho-
ra Sv. Kateřiny – rek. přívod. řadu do 
VDJ Hora Sv. Kateřiny (VIII/2016), Lom 
– rek. ČOV (IX/2016) 

 Okres Teplice: Teplice Sobědruhy 
U Zámečku – rek. vodovodu a kanali-
zace a odstr. výústi (VI/2016), Hosto-
mice Bakunínova ul. – rek. kanalizace 
a vodovodu (VI/2016), Dubí Střední ul. 
– rek. kanalizace a vodovodu (VI/2016), 
Teplice Jana Koziny – rek. vodovodu 
(VI/2016), Teplice ul. Ostravská – rek. 
vodovodu (VI/2016), Teplice ul. Alejní, 
u Telecomu – rek. vodovodu a kanali-
zace (VII/2016), Teplice Kmochova ul. 

– rek. vodovodu (VII/2016),  Křemýž – 
odstr. kanal. výústi (VIII/2016), Osek ul. 
Svobody – rek. kanalizace a vodovodu 
(VIII/2016), Hrob, ul. Mlýnská a Teplic-
ká, Mírové nám. a okolí – rek. kanaliza-
ce a vodovodu (VIII/2016), Teplice Ná-
kladní ul. u stavebnin – rek. vodovodu 
(VIII/2016), Teplice Dubská ul. – rek. vo-
dovodu (IX/2016), Teplice ul. K Vápen-
ce – rek. vodovodu (IX/2016), Ledvi-
ce ul. Mírová, Odboje, Hřbitovní – rek. 
kanalizace a vodovodu a odstr. výusti 
(IX/2016), Duchcov ul. Husova, Masa-
rykova, nám. Republiky – rek. vodovo-
du (IX/2016), Modlany – zkapacitnění 
ČOV (XI/2016), Bžany, Lhenice - náhra-
da zdroje Lhenice (XI/2016)

 Okres Ústí n. Labem: Přestanov – rek. 
kanalizace (VI/2016), Ústí n. L. ul. Ivana 
Olbrachta a Obránců míru – rek. vodo-
vodu (VI/2016), Ústí n. L. ul. Pionýrů – 
rek. vodovodu (VI/2016), Ústí n. L. Před-
lice Kubistov – rek. vodojemu a čerpa-
cí stanice (VIII/2016), Ústí n. L. ul. Na 
Drahách a Střížovická – rek. vodovodu 
(VIII/2016), Trmice Koštov – rek. vodo-
jemu a vodovodu (VIII/2016), Ryjice – 
rek. ČS Neštěmice-Srub (VIII/2016), Ho-
mole u Panny Bláhov – rek. vodovodu 
(IX/2016), Homole u Panny – rek. ČOV 
(IX/2016), Povrly Roztoky – rek. vodovo-
du a odstranění kanal. výusti (XI/2016). 
Kromě výše uvedených jmenovitých 
investičních akcí probíhají na majet-
ku SVS další drobné investiční akce. 
Letos je jich naplánováno v celém re-
gionu SVS přes 200 v celkovém obje-
mu kolem 80 milionů korun. Předmě-
tem díla je např. doplnění zabezpečo-
vacích systémů objektů, rekonstrukce 
elektroinstalace nebo výměna dílčích 
částí technologií typu čerpadla, dmy-
chadla apod.

Severočeská vodárenská společnost a. s. (dále SVS) je na území Ústecké-
ho a podstatné části Libereckého kraje, kde žije přes 1,1 milionu obyva-
tel, vlastníkem vodovodů, kanalizací a dalších zařízení vodohospodářské 
infrastruktury. Veškeré její akcie jsou v držení celkem 458 severočeských 
měst a obcí. Co do rozsahu sítí jde o největší vlastnickou vodárenskou spo-
lečnost v České republice. Ke konci roku 2015 v regionu působnosti SVS na-
rostla délka vodovodní sítě na 8 982 km (bez přípojek), počet vodojemů je 
994 a úpraven vod 54. Kanalizační síť se prodloužila na 3 954 km (bez pří-
pojek), počet čistíren odpadních vod je 192. 

Investice SVS do vodárenské 
infrastruktury v rámci 

Ústeckého kraje

Investice do majetku v rámci in-
vestičního plánu SVS pro rok 2016 

jsou po okresech v rámci 
Ústeckého kraje stanoveny 

v uvedených objemech:
investice pro okres celkem 

(obnova a strategické) 
Chomutov 15 staveb 77,5 mil. Kč 
Děčín 18 staveb 168,6 mil. Kč 
Louny 16 staveb 78,6 mil. Kč
Litoměřice 24 staveb 116,7 mil. Kč 
Most 16 staveb 72,9 mil. Kč 
Teplice 25 staveb 152,1 mil. Kč 
Ústí n. L. 15 staveb 106,3 mil. Kč
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Ceny předali Ing. Jiří Novák, před-
seda představenstva Krajské zdra-
votní, a. s., Ing. Petr Fiala, generál-
ní ředitel Krajské zdravotní, a. s., 
prof. MUDr. Martin Sameš, CSc., 
předseda Vědecké rady Krajské 
zdravotní, a. s., ředitel zdravotní 
péče ústecké Masarykovy nemocni-
ce MUDr. Josef Liehne a Mgr. Mar-
kéta Svobodová, hlavní sestra Ma-
sarykovy nemocnice v Ústí nad La-
bem, o. z. 
V úvodu všechny účastníky Výroč-
ní vědecké konference Masarykovy 
nemocnice v Ústí nad Labem přiví-
tal Ing. Jiří Novák. „Oceňuji úroveň 
a rozsah vědecké a publikační čin-
nosti v ústecké Masarykově nemocni-
ci. Velmi si cením toho, že zkušení lé-
kaři již dlouhodobě vytvářejí prostor 
a napomáhají mladým kolegyním, 
kolegům k jejich zapojení do oblas-
ti vědy a výzkumu ve zdravotnictví. 
Současně je velmi pozitivní i zapoje-
ní zdravotních sester a dalších od-
borníků do této činnosti.“ 

Ing. Petr Fiala uvedl, že vedle Ma-
sarykovy nemocnice v Ústí nad 
Labem obnovila Krajská zdravot-
ní předloni vědeckou činnost ta-
ké v ostatních nemocnicích, tedy 
v Děčíně, Teplicích, Mostě a Cho-
mutově. „Věřím, že výsledky vědecké 
práce pomohou tvůrcům v jejich dal-
ší praktické odborné činnosti a me-
diální dopad publikací lékařů pomů-
že přilákat do celé Krajské zdravotní 
více kapacit a jejich nových kolegů. 
Na vlastní oči tak uvidí, že vzdělá-
vání na takovéto vysoké úrovni mů-
že probíhat i mimo pražské fakultní 
nemocnice.“ Ředitel zdravotní pé-
če ústecké Masarykovy nemocni-
ce MUDr. Josef Liehne na závěr do-
dal: „Dnešní konference opět uká-
zala obrovský potenciál výzkumné 
a vědecké činnosti ústecké Masary-
kovy nemocnice. Děkuji všem, kte-
ří se podíleli na šíření jejího dobré-
ho jména a tím celé Krajské zdra-
votní“.
 Foto: Tomáš Prchal

Krajská zdravotní, a. s. | Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., 
uspořádala již šestý ročník výroční vědecké konference, spojený s předá-
ním ocenění za nejlepší výsledky v oblasti vědy a výzkumu za rok 2015 
nejúspěšnějším jednotlivcům a kolektivům z ústecké Masarykovy nemoc-
nice. Záštitu nad letošní vědeckou konferencí převzal 1. náměstek hejtma-
na Ústeckého kraje RSDr. Stanislav Rybák (na snímku při předávání cen 
společně s prof. MUDr. Martinem Samešem). 

Ceny za vědu a výzkum 
za uplynulý rok byly předány

Ústecký kraj | Krajská zdravot-
ní, a. s., představila modernizo-
vané prostory konvenční nukle-
ární medicíny včetně laboratoře 
pro přípravu radiofarmak v Ma-
sarykově nemocnici v Ústí nad 
Labem, o. z., na pracovišti V Pod-
hájí a stejné oddělení s laborato-
ří v Nemocnici Chomutov, o. z.

Nákup přístrojového vybavení na ús-
tecké oddělení konvenční nukleární 
medicíny v hodnotě převyšující 90 
milionů Kč byl podpořen ve výši 85 % 
z Regionálního operačního programu 
Severozápad a Integrovaného ope-
račního programu Ministerstva zdra-
votnictví ČR. Ke spoluúčastem ve výši 
15 % bylo využito navýšení základní-
ho jmění Krajské zdravotní, a. s., Ús-
teckým krajem, jediným akcionářem 
společnosti. Konkrétně z programu 
Inovace a obnova zobrazovací tech-
niky Krajské zdravotní, a. s., byl po-
řízen za 13 847 240 Kč hybridní sys-
tém SPECT/CT, za 7 286 888,70 Kč sys-
tém SPECT (jednofotonová emisní vý-
početní tomografi e) a za 574 750 Kč 
stabilní širokopásmový spektrometr. 
V souvislosti s pořízením obou pří-
strojů proběhly úpravy nejen potřeb-
ných prostor, ale také čekáren, komu-
nikačních a dalších obslužných pro-
stor, vše za 3 473 786 Kč, z vlastních 
zdrojů Krajské zdravotní, a. s. 
Prostředky z programu Komplexní 
onkologické centrum Krajské zdra-
votní, a. s., byly využity také k ná-
kupu přístroje PET/CT v hodnotě 
68 423 806 Kč, který je nyní připra-
vován k provozu a bude prezento-
ván samostatně dne 11. 7. 2016. Prá-
vě součástí dodávky PET/CT přístro-
je byly náklady na speciální vybavení 
laboratoří pro přípravu radiofarmak. 
Stavební připravenost pro PET/CT či-
nila investici 8,3 milionu Kč.
Nákup přístroje Hybridní systém 
SPECT/CT pro chomutovské oddělení 
nukleární medicíny za 13 847 240 Kč 
byl podpořen ve výši 85 % z Regio-
nálního operačního programu Seve-
rozápad, konkrétně z projektu Ino-
vace a obnova zobrazovací techniky 
Krajské zdravotní, a. s. Ke spoluúčas-

ti ve výši 15 % bylo využito navýše-
ní základního jmění Krajské zdravot-
ní, a. s., Ústeckým krajem. Úpravy po-
třebných prostor, čekáren, komuni-
kačních a dalších obslužných prostor 
stály 6,43 milionu Kč, také zde fi nan-
ce šly z vlastních zdrojů Krajské zdra-
votní, a. s., která rovněž zaplatila 2,86 
milionu Kč za vybudování laboratoře 
pro přípravu radiofarmak, stejně jako 
2 miliony Kč za její vybavení.
„Pacienti a další návštěvníci oddělení 
oceňují, k jaké proměně zde došlo. Je-
jich reakce jsou nejlepším důkazem to-
ho, že rozhodnutí představenstva při-
stoupit k rekonstrukci obou pracovišť 
bylo správné. Celkové investice do nuk-
leární medicíny v Ústí nad Labem při-
šly dosud na bezmála 102 miliony ko-
run včetně DPH a v Chomutově pře-
sáhly 25 milionů korun včetně DPH,“ 
uvedl Ing. Jiří Novák, předseda před-
stavenstva Krajské zdravotní, a. s. 
Jak řekl Ing. Petr Fiala, generální ře-
ditel Krajské zdravotní, a. s., moder-
nizované prostory oddělení nukleár-
ní medicíny v Ústí nad Labem a Cho-
mutově jsou svým současným vy-
bavením špičkovým pracovištěm, 
laboratoře pro přípravu radiofar-
mak se svou úrovní v rámci České 
republiky řadí hned za ty, které ote-
vřel jako první v Česku Masarykův 
onkologický ústav v Brně.
MUDr. Aleš Chodacki, primář Od-
dělení nukleární medicíny Krajské 
zdravotní, a.s. – Masarykovy nemoc-
nice v Ústí nad Labem, o. z., a Ne-

mocnice Chomutov, o. z., vysvětlil, 
proč bylo potřeba modernizovat. 
„Z pohledu diagnostického procesu se 
zlepšila kvalita vyšetření, šíře diagnos-
tických možností, komfort pacienta 
a odpadlo jedno vyšetření a jeden pří-
padný další pobyt ve zdravotnickém 
zařízení. Pokud se totiž ukáže, že pa-
cienta je nutné dovyšetřit, provádí se 
to rovnou na našem oddělení a nemu-
sí navštívit ještě svého lékaře, nechat 
si vypsat žádanku, objednat se a dojít 
na další vyšetření. To je obrovská výho-
da. Z pohledu pacienta máme daleko 
větší množství materiálu k hodnocení, 
množství informací, abychom se moh-
li dostat k co nejpřesnějšímu vyšetření 
pacientovy choroby. Zároveň přestav-
ba přinesla celkový komfort pacien-
tům, protože zde nebyly čekárny, které 
jsou nyní oddělené a samo prostředí je 
pro návštěvníky, ale i zaměstnance vý-
razně příjemnější.“
Nukleární medicína je lékařský obor, 
který slouží k diagnostice a léčbě po-
mocí izotopů, patří mezi neinvaziv-
ní vyšetřovací metody. Na rozdíl od 
diagnostické radiologie, která je za-
ložena na anatomii, nukleární medi-
cína umožňuje získávat informace 
nejen anatomické, ale hlavně o or-
gánových funkcích či metabolizmu. 
Laboratoře pro přípravu radiofar-
mak jsou prostory s deklarovanou 
třídou čistoty, v nichž se připravu-
jí léčivé přípravky pro diagnostiku 
pacientů vyšetřovaných na odděle-
ní nukleární medicíny. (rkz)

KZ představila modernizovaná 
oddělení nukleární medicíny

Krajská zdravotní dokončila modernizaci prostor konvenční nukleární medicíny 
v chomutovské nemocnici
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Jedná se o ucelený okruh geokešinku 
v Krušných horách na místech, s je-
jichž tajemstvím se lovci keší mohou 
seznámit v krátkém fi lmu. Deset krát-
kých sedmiminutových hraných fi l-
mů natočených na konkrétním místě 
v destinaci s tajemným, hrůzostraš-
ným či strašidelným příběhem zavede 

turisty napříč celými Krušnými hora-
mi a podhůřím do historie a představí 
jim krásná a turisticky zajímavá mís-
ta. Komu nestačí se zapsat do logboo-
ku v kešce, ale chtěl by na prázdnino-
vé dobrodružství v Krušných horách 
také další vzpomínku, může si v infor-
mačních centrech v Krušných horách 

vyzvednout svůj turistický pas Kruš-
né horory. Do pasu pak sbírat razít-
ka uschovaná ve všech keškách okru-
hu Krušné horory a na konci prázdnin 

pas poslat na adresu Destinační agen-
tury Krušné hory. Pasy jsou slosova-
telné a na vítěze čeká cena. Kromě ra-
zítek Krušných hororů mohou do tu-
ristického pasu sbírat také razítka ze 
soutěže Severní energetické o Uhel-
ném safari. Výtěžek z turisticky velmi 
oblíbeného Uhelného safari letos vě-
novala Severní energetická turistům 
v Krušných horách a podpořila tak 
vznik Krušných hororů. Projekt bude 
pokračovat i v příštích letech napří-
klad okruhem pro hendikepované ke-
šery nebo extrémnímí keškami. 

•  Všechny fi lmy i otázky 
do soutěže o Uhelné safari najdete 
od konce června na 
www.krusnehorory.cz

•  Destinační agentura Krušné hory, 
Mostecká 1, Litvínov

• www.krusne-hory.org
          Krušné hory – volný čas 

a turistika

Vydejte se s námi na tajemná místa za dobrodružstvím

Jirkov - Červený hrádek
Na místě dnešního Červeného hrádku 
kdysi vzplanula osudová láska mla-
dého lesníka k urozené dámě. Šlech-
tična jeho lásku opětovala, přestože 
věděla, že je to u dvora nepatřičné. 
Mohli zamilovaní zůstat spolu?

Osek - Tajemný hrad 
Rýzmburk

Kdysi, když byl hrad Rýzmburk 
zčerstva postaven, nechal jeho pán 
vykopat podzemní chodbu. Co se 
ale muselo stát, aby chodba zůsta-
la utajena?

Lom - Kravatova jeskyně
V dobách třicetileté války žilo 
v českých zemích mnoho cizích 
vojáků. Jak si s nimi poradil sta-
tečný sedlák Kravat, který se ne-
chtěl smířit s tím, že je musel ži-
vit? 

               

Pojítkem všech příběhů je víla Kruš-
ných hor Marcebila, která chodí po 
Krušných horách už stovky let a po-
máhá turistům najít cestu z kruš-
ných mlh. Nic ale není zadarmo, a tak 
zbloudilí za pomoc musí víle zapla-
tit. Zaplatit příběhem. A Marcebila 
příběhy z Krušných hor vypráví dál, 
třeba i kešerům, kteří se na lov kešek 
z Krušných hororů vypraví. První díl 
okruhu zavede turisty do klášterního 
lesa mezi Osekem a Litvínovem s po-
věstí o sedláku Kravatovi.

Pověst o sedláku Kravatovi 
Mezi Litvínovem a Osekem, na kra-
ji tzv. klášterního lesa, kde se Kruš-
né hory k Loučné hoře zvedají, leží 
osada Loučná. 
Při stezce vedoucí klášterním le-
sem z Loučné do osady Riesenburk 
leží sluj po rudném dolování, které 
se Kravatova jeskyně říká. 
Na konci třicetileté války řádili 
v našem kraji Švédové. V Duchově 
sídlil jejich regiment a odtud pořá-
dali loupeživé výpravy do okolních 

vesnic. Jejich řádění bylo takové, 
že se ještě na počátku minulého 
století uchovalo v myslích lidí jako 
hrůzyplný švédský zmatek.  
V té době žil v Loučné sedlák Ha-
nuš Kravat. Se svými pacholky vy-
jížděl do lesů, kde číhal na potulu-
jící se Švédy. Když narazil na švéd-
ský oddíl, rozhodil po zemi hrst 
ovsa, ze kterého vyrostli ozbro-
jení jezdci, s jejich pomocí Švédy 
zabíjel a do  jeskyně házel. I stalo 
se, že jeden Švéd přežil, dostal se 
ke svému regimentu v Duchcově 
a tam vyprávěl o Kravatovi a jeho 
jezdcích. Za svůj čin byl Kravat za-
jat, odvezen do Prahy a odsouzen 
k trestu políbení železné panny, při 
kterém z hrudi železné panny vy-
stoupily ostré nože a odsouzené-
mu se zabodly přímo do srdce. 
Tak zemřel sedlák Hanuš Kravat za 
své rebelie proti Švédům. A tak se 
sluji začalo říkat Kravatova jesky-
ně a dodnes se v Loučné říká mís-
tu, kde sedlák Kravat žil a pásl svo-
je stáda, Kravčák.

Jednotlivé díly okruhu Krušné horory se natáčely podle námětů z míst-
ních kronik, lidového vypravěčství, bájí, pověstí. 

Geokešing v Krušných horách
Pro všechny, kteří mají rádi tajemná místa s příběhem, ze kterého 
trochu mrazí, rádi objevují nová zákoutí v českých krajinách, jaký-
mi jsou lovci kešek, připravila Destinační agentura Krušné hory zá-
žitkový okruh v Krušných horách a podhůří.

První byl sedlák Kravat

Deset zastavení v Krušných horách aneb Krušné horory

Duchcov - Vodníkův zámek
U rybníka Barbora žil kdysi mla-
dý zámečnický tovaryš. Byl velice 
šikovný a rád by se stal mistrem. 
Ovšem schází mu peněz. Jaké přího-
dy nakonec dají vzniknout tovaryšo-
vu mistrovskému dílu?

Moldava - Loupežník 
Hans Nebelmörder

Území česko-německé hranice si ob-
líbil jistý loupežník Hans Nebelmör-
der. Zprvu páchal jen drobné kráde-
že, ale později ztratil veškerou mo-
rálku a byl stále neúnosnější. S jíd-
lem roste chuť, ovšem jen dokud 
nepřijde příliš velké sousto. Kdo 
Hansovi jeho řádění zatrhl?

Lesná - Muž z Medvědí skály
Na neobvyklém místě poblíž Lesné 
stojí osobní vůz. Po několika dnech 
to místnímu hoteliérovi Antonínu 
Herzánovi už přijde zvláštní. Má ne-
příjemnou předtuchu a raději vše 
oznámí místní policii. Společně s in-
formovanými turisty začíná pátrání. 
Zachrání muže z Medvědí skály?

Měděnec - Měděná panna
Každé půlstoletí se Měděná pan-
na vydává z podzemí, aby oslovi-
la mladého muže a byla osvoboze-
na ze svého prokletí. Dokáže to mla-

dík tentokrát, nebo bude pana mu-
set čekat na jiného, odvážnějšího 
nápadníka?

Bájné sídlo Bart Wulfenberg 
- Svatba Marcebily

Vypadalo to, že spolu stráví zby-
tek života, otec ji ale zaslíbil ji-
nému. Mladou Mariu ovšem otco-
vo přání nezajímalo. Chtěla si žít 

po svém, ale hlavně po Siegfriedo-
vě boku. Bohužel, štěstí jim nepřá-
lo. Přes co všechno se musela Mar-

cebila přenést, aby se stala vlád-
kyní Krušných hor, tak jak ji zná-
me dnes?

Jelení hora
 - Pomsta Marcebily

„Zničit ho, vzít mu všechno, opla-
tit mu vše, co způsobil!! Udělám 
to, i kdyby mě to mělo stát život…
Teď už mi na ničem nezáleží.” Zni-
čená Marcebila hledá východis-
ko ze svého bezmezného smutku 
a o nic menšího hněvu. Ví, že exis-
tuje jen jediná možnost, jak se jí 
může ulehčit. Pomstí se Marcebi-
la?

Konigsmuhle - září 1944
V září roku 1944 proběhla nad 
Krušnými horami velká letecká bi-
tva. Nemalým dílem zasáhla ta-
ké do života obyvatel malé osady 
Königsmühle. Jak dopadla osada 
v Krušných horách?

Osek - Tajemný hrad RýzmburkOsek - Tajemný hrad Rýzmburk

Duchcov - Vodníkův zámekDuchcov - Vodníkův zámek

Jirkov - Červený hrádekJirkov - Červený hrádek

Bájné sídlo Bart Wulfenberg - Svatba MarcebilyBájné sídlo Bart Wulfenberg - Svatba Marcebily

Moldava - Loupežník Hans NebelmörderMoldava - Loupežník Hans Nebelmörder

Měděnec - Měděná pannaMěděnec - Měděná panna
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OTÁZKA Č. 1
Kdy se 
odehrála bitva 
u Kresčaku?

Další otázky a pravidla hledejte na:

f

www.tydeniky.cz

Český Metropol

Stále

svěží

informace

Ústí nad Labem | Krajské měs-
to, konkrétně prostory Univerzi-
ty J. E. Purkyně, budou v září hos-
tit fi nále Evropské soutěže dětské 
dopravní výchovy, kterou pořádá 
Mezinárodní automobilová fede-
race FIA od roku 1986 každý rok 
v jiné zemi. 

Jak a proč se podařilo dostat finá-
le prestižní akce právě k nám? Na 
to odpovídají  hejtman Oldřich Bu-
beníček a radní pro oblast dopra-
vy a silničního hospodářství Jaro-
slav Komínek  společně s preziden-
tem Ústředního automotoklubu ČR 
Oldřichem Vaníčkem. Všichni se 
shodli na tom, že dopravní výcho-
va dětí od mateřinek, přes základ-
ní až po střední školy, nese ovo-
ce v chování mladé generace v sil-
ničním provozu. Proto je každá ko-
runa, věnovaná prevenci v tomto 
směru, účelně vynaložená a smys-
luplná. Ústecký kraj podpoří uspo-
řádání soutěže, do které je přihlá-
šeno 24 čtyřčlenných týmů dětí ve 

Finále Evropské soutěže dětské dopravní
výchovy bude v Ústí nad Labem 

věku od 10 do 12 let z celé Evropy, 
částkou 1,5 milionu korun. Ústec-
ký kraj dlouhodobě podporuje do-
pravní výchovu dětí a mládeže na 
hřištích, která jsou v každém ze 7 
okresů regionu, je nositelem pro-
jektu Road Safety, jehož se účastní 
i středoškoláci, i pořadatelem bez-
pečnostně preventivních akcí pro 
profesionální řidiče. 
Na mladé cyklisty - fi nalisty Evrop-
ské soutěže dětské dopravní vý-
chovy, která se uskuteční ve dnech 
22. –  25. září, čeká celkem 8 teore-

tických i praktických disciplín, které 
bude hodnotit mezinárodní technic-
ká komise FIA. Stranou nezůstane 
ani veřejnost, pro kterou připravil 
ÚAMK na pátek 23. září v Městských 
sadech v Ústí nad Labem ukázky bi-
ke trialu, různé trenažéry a k dispo-
zici bude i dětské dopravní hřiště.  
Zásluhu na tom, že se bude letos ev-
ropské fi nále po loňské Vídni konat 
právě u nás, má Odbor dopravy a sil-
ničního hospodářství Krajského úřa-
du Ústecké kraje.  

Text: Metropol

Nový Tiguan je dokonalým ztělesněním podstaty SUV. Vzpřímený postoj a působivé křivky vyzařují mužnou sílu 

a budí respekt. Při bližším pohledu si Vás získají precizně provedené detaily a designové prvky, jako jsou  

3D LED čelní světlomety a koncová světla, nová sada litých kol nebo výrazné prahové linie. Sebevědomý  

vzhled nového Tiguanu napovídá leccos o výkonu, který můžete ovládat po usednutí na místo řidiče.

www.novytiguan.cz

Nejdřív respekt, až poté zábava. 
Nový Tiguan. Život bez hranic.

Kombinovaná spotřeba a emise CO
2
: 4,7–7,4 l/100 km, 123–170 g/km. Vyobrazený model může obsahovat prvky příplatkové výbavy. 

Autorizovaný prodejce Volkswagen Louda Auto a.s.
Dvořákova 83, 415 10 Teplice - Srbice, tel.: 417 590 555, prodejvwtep@louda.cz, www.louda.cz
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CHARISMA.
BMW ŘADY 5 SEDAN
OD 14 999 KČ BEZ DPH MĚSÍČNĚ.*

Radost z jízdy

BMW řady 5
Sedan

www.autogral.cz

Kombinovaná spotřeba paliva a emise CO2 BMW řady 5 Sedan: 4,3–9,9 l/100 km, 114–231 g/km.

Auto Grál s.r.o., Přístavní 837/85, 400 07 Ústí nad Labem, tel. 475 201 527, www.autogral.cz
* Nabídka operativního leasingu je kalkulovaná na vůz BMW 520d xDrive Sedan s výbavou v hodnotě 117 000 Kč bez DPH zdarma (výbava obsahuje automatickou převodovku
a parkovací senzory) za podmínek 0% akontace, 48 měsíců, 25 000 km/rok, obsahuje povinné ručení, havarijní pojištění, GAP, pojištění skel a balíček servisních služeb BMW
Service Inclusive obsahující servisní prohlídky po dobu 5 let nebo do najetí 100 000 km. Splátka s DPH činí 18 149 Kč. Nabídka je určena pro plátce DPH. Kalkulace pro neplátce
bude připravena na požádání. Nabídka platí do odvolání. Služby BMW Financial Services v České republice jsou nabízeny prostřednictvím UniCredit Leasing CZ, a.s., a UniCredit
Fleet Management, s.r.o. Vyobrazení vozu je ilustrační.

BMW udává směr. Následujte jej i Vy. Vydejte se cestou technologických inovací a nejmodernějších asistenčních systémů
v BMW řady 5. Tento sebevědomý sedan nelze zařadit mezi běžné manažerské limuzíny. V jakékoli situaci totiž vyzařuje své
nepřekonatelné charisma. Pro více informací o nabídce operativního leasingu navštivte www.radostnadosah.cz nebo se
poraďte s našimi prodejci.

Aquadrom Most - po celé prázdniny
otevřeny letní bazény s vodními 
atrakcemi a skluzavkami.
K dispozici travnaté plochy, dětské hřiště, 
minigolf, plážový volejbal. 
V provozu je víceúčelové hřiště 
s umělým povrchem na tenis 
a ostatní míčové sporty.
Otevřeno denně od 9 – 20 hod.

Ve sportovních areálech
Benedikt a Matylda jsou
od poloviny května na vodních
plochách instalovány sestavy vodních 
atrakcí (trampolíny, houpací banány, 
skluzavky, horolezecké stěny),
navíc na Matyldě jsou pro jízdu 
po vodní hladině k dispozici
oblíbená šlapadla.

Zveme vás na Aquadrom, Benedikt a MatylduZveme vás na Aquadrom, Benedikt a MatylduZveme vás na Aquadrom, Benedikt a MatylduZveme vás na Aquadrom, Benedikt a Matyldu


