
číslo 09  /  ročník XII  /  červenec 2019

Finále soutěže krásy Česká Miss 2019 vypukne přesně 
za měsíc, 25. srpna. Jednou ze šesti finalistek je Barbora 
Hodačová z Teplic, jíž se ptáme…

Na fi nále
se těším
 Jak dlouhá a obtížná byla cesta 
do fi nále?
Cesta do fi nále pro mě začala dnem prv-
ního castingu, tedy v květnu. Castingy 
probíhaly po celé republice, ovšem nej-
bližší mi byla Praha a i když jsem věděla, 
že v Praze bude největší konkurence, šla 
jsem právě tam a nakonec jsem dopadla 
úspěšně. Dále nás čekalo semifi nále, kte-
ré bylo velice náročné. Trvalo celý den 
a na výběr fi nálové šestky, jsme s holka-
ma čekaly nalepené na dveřích, jestli ná-
hodou něco neuslyšíme :) 
 Fandíte si mezi sebou navzájem?
Určitě. Musím říct, že jsem byla vždycky 
přesvědčená, že v tomto prostředí bude 
vládnout rivalita a takové to napětí. Ale 
s holkama jsme si vážně sedly a vždycky 
si navzájem vyměňujeme rady a podpo-
rujeme se navzájem. Teď jsem si zrovna 
vzpomněla například na trénink chůze, 
kdy si vždycky navzájem tleskáme a po-
vzbuzujeme se nahlas. 
 Jaké budou soutěžní disciplíny? 
Klasika?
Myslím, že to můžeme nazvat klasi-
kou, bude probíhat promenáda v plav-
kách a promenáda ve večerních šatech. 
Také bude rozhovor s naším moderáto-
rem Liborem Boučkem, na ten se ob-
zvlášť těším. :) 
 Jak se na slavnostní galavečer při-
pravujete?
S Českou Miss jsme byly týden na sou-
středění v Řecku, kde jsme společně 
trénovaly chůzi a také probíhala růz-
ná školení ohledně sociálních sítí, účas-
ti na světových soutěžích a vystupová-
ní před médii. To bylo náročné, ale my-
slím, že mi to hodně dalo. Nyní se už 
připravuji samostatně hlavně v podo-

bně tréninku, aby promenáda v plav-
kách vypadala co nejlépe.  
 Letošní ročník má zcela novou podo-
bu. Jak bude probíhat?
Z České republiky je vybráno šest dívek 
a stejně tak ze Slovenska. Každá země 
vybere své dvě vítězky, které pojedou re-
prezentovat svoji zemi na světové soutě-
že Miss Universe a Miss Earth. Ovšem ze 
všech 12 dívek se vybere ještě společná 
Československá Miss. 
 Je to vaše první soutěž krásy?
Ano, je to moje úplně první soutěž krá-
sy. Věnovala jsem se předtím modelin-
gu, ale můžu říct, že tohle je něco úpl-
ně jiného a já jsem moc vděčná za tako-
vou zkušenost. 

 Kdo vás do České Miss 2019 přihlásil 
a kdo vám bude držet palce?
Hlavní podíl na tom, že jsem se přihlási-
la, má moje nejlepší kamarádka a moje 
maminka. Vždycky jsme s mamkou sle-
dovaly soutěže krásy v televizi, a když 
jsem byla malá, promenádovala jsem se 
v obýváku před obrazovkou a předsta-
vovala si, že jsem na mole. :) Nakonec 
jsem se plně odhodlala díky svojí kama-
rádce, která mě dva měsíce přemlouva-
la, ať se přihlásím a pozitivní motivací 
mě k tomu vážně dovedla. 

 Zkušenosti s modelingem a focením 
tedy máte. Naposledy vás v roli mo-
delky hosté viděli na prestižní mód-
ní show Czech Fashion Week Teplice 
2019. Jak jste si ten maratón užívala?
Nazvala jste to správně, byl to vážně 
maratón a já si ho maximálně užívala. 
Přehlídky jsou obrovský shon a dopro-
vází je velké přípravy a jako modelce 
mi někdy bylo líto, že na mole strávím 
nakonec maximálně minutu. To jsem 
si na Czech Fashion Weeku opravdu 
vynahradila. Zároveň jsem byla uneše-
ná úžasnými modely našich návrhářů, 
které jsem měla možnost vynést. Nej-
více mě zaujaly modely návrhářského 
dua Poner, se kterými mám čest spolu-
pracovat i v rámci České Miss. 
 Máte před státnicemi na Právnické 
fakultě Univerzity Karlovy. Jak jde ná-
ročné studium spojit s náročnou pří-
pravou na soutěž?
Studium bylo hodně náročné. Nyní 
jsem už v posledním ročníku a ty nej-
těžší zkoušky mám za sebou, takže je 
můj rozvrh volnější a to byl také jeden 
z důvodů, proč jsem se rozhodla soutěž 
zkusit. Státnice mě čekají v lednu a ano, 
musím přiznat, že mám respekt z toho, 
abych vše zvládla. Ale řídím se tím, že 
všechno jde, když se chce. 
 Čeho chcete v životě dosáhnout?
Mým největším cílem je být šťastná 
a prožít život bez výčitek. Chtěla bych 
být přínosem a něčím inspirovat ostatní. 
Děkujeme za rozhovor a sympatické dívce, 
pocházející ze severu Čech, budeme držet 
palce. Finále bude přenášet televize Prima.

Připravila: L. Richterová, 
foto: Kateřina Doubková,

šaty: PONER
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Barbora Hodačová
Narozena 18. 8. 1995 v Tepli-
cích. Žije v Praze, studuje 5. roč-
ník Právnické fakulty Univerzity 
Karlovy. Miluje hory a horské tú-
ry, pravidelně navštěvuje fi tness 
a ráda maluje a kreslí, přitom se 
vždycky nejvíc odreaguje. 

Modelka Barbora Hodačová na Czech Fashion Week 2019 v Teplicích
Na velkolepé módní show předvedla Barbora Hodačová letní model Gabriely Giotto, společenské šaty 
Luďka Hanáka i luxusní spodní prádlo Werso Jiřiny Matoušové. Foto: archiv CFW
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„Uzavírky nebo omezení jsou vždy nepří-
jemné. Aby nedocházelo k nepříjemným 
situacím, je důležitá informovanost ve-
řejnosti a koordinace jednotlivých sta-
veb. Dopravní omezení nebo uzavírky 
tedy projednávají odbory dopravy jako 
silniční správní úřady obcí s rozšířenou 
působností, pochopitelně za účasti do-
pravních inženýrů Policie České repub-
liky,“ vysvětlil Tomáš Račák, provoz-
ní náměstek ředitele Krajské správy 
a údržby silnic Středočeského kraje.
Veřejnost se pak může s aktuálními uza-

vírkami seznámit ne různých interneto-
vých stránkách, v mobilních aplikacích 
a v dopravním zpravodajství sdělova-
cích prostředků. Nejužívanější jsou roz-
hlasové vysílání nebo internetová adre-
sa www.dopravniinfo.cz. Právě rozhla-
sové vysílání nebo mobilní aplikace do-
káží velmi rychle reagovat na konkrétní 
události v silničním provozu. To se ne-
týká jen uzavírek nebo omezení z dů-
vodu staveb nebo údržby, ale například 
i dopravních nehod.
Koordinace jednotlivých akcí a tím 
i uzavírek probíhá běžně i s pracovní-
ky Ředitelství silnic a dálnic České re-
publiky. Veřejnost často nelibě nese, 
když v jednom městě či lokalitě je více 

omezení či uzavírek v jednom termí-
nu. To je způsobeno například množ-
stvím staveb v jedné sezoně a často ta-
ké jejich vzájemnou dopravní prováza-
ností.

Dopravní omezení či uzavírky se mohou motoristé dozvědět včas
Stavební sezona i běžná údržba na silnicích II. a III. třídy ve Stře-
dočeském kraji je v plném proudu. To s sebou přináší omeze-
ní v dopravě a motoristé jsou nuceni využívat objízdné trasy ne-
bo počítat se zpožděním přímo v místě staveb. Bez toho silnice 
opravit nelze. Kde se ale řidiči dozvědí o aktuálních uzavírkách?

SÚS
KRAJSKÁ SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC

Středočeského kraje

Příklady uzavírek a omezení v letě 2019

❱❱ silnice II/102 hranice Prahy - Štěchovice, rekonstrukce – První etapa za-
hrnuje opravu silnice II/102 v úseku hranice hl. m. Prahy – Měchenice v dél-
ce 6,374 km včetně mostů. Vždy se jedná o souběžnou práci na dvou úse-
cích dlouhých 400 metrů vzdálených od sebe minimálně 2 km, na nichž 
je provoz řízen mobilními semaforovými soupravami. Uvedenou organiza-
cí stavebních prací je zajištěna dopravní obslužnost pro obyvatele této lo-
kality a maximálním způsobem omezuje negativní dopad stavebních pra-
cí na kvalitu života, zejména místních obyvatel Celkové náklady činí 646 mi-
lionů korun. 
❱❱ silnice III/3339 Říčany – Lipany – jedná se o již započatou stavbu, opra-
vu stávající silnice v celkové délce 1,6 km. Silnice propojuje město Říča-
ny s městskou částí Praha – Lipany. Stavba se realizuje za úplné uzavírky 
s ukončením v září 2019. Náklady činí 25,6 milionu korun. 
❱❱ semafory v obci Velké Přílepy za účelem zvýšení bezpečnosti provozu 
a zklidnění dopravy na II/240 – jedná se o vybudování světelného signali-
začního zařízení v křižovatce silnic II/240, III/2406 a III/2407 ve Velkých Pří-
lepech. Součástí je oprava komunikace včetně odvodnění v prostoru křižo-
vatky. Realizace akce proběhne po etapách, za omezení provozu od června 
2019 do září 2019. Cena 7,2 milionu korun.

Celých dvacet let sloužila pa-
cientům audiologické ambu-
lance litoměřické nemocnice 
kabina pro vyšetření sluchu. 

V polovině června však byla demon-
tována a v rámci druhé etapy rekon-
strukce audiologické ambulance byla 
nahrazena zcela novou audiokabinou 
v hodnotě přes 200 tisíc korun.
Druhá etapa prostor audiologické am-
bulance probíhala necelý rok po eta-

pě první. Ta loni v létě zahrnovala sta-
vební úpravy prostor včetně jejich pro-
světlení a vybudování bezbariérového 
přístupu. 
Ve druhé etapě proběhla výmalba stěn, 
položení podlahové krytiny a osazení 
nové vyšetřovací kabiny. V blízké bu-

doucnosti je pro toto pracoviště v plá-
nu rovněž nákup nového audiometru 
a tympanometru v hodnotě zhruba 430 
tisíc korun. Pro toto přístrojové vybave-
ní byly nedávno upřesněny specifi kace 
parametrů a brzy budou vyhodnoceny 
zaslané nabídky na dodání.  (nk)

Audiologická ambulance má 
novou kabinu pro vyšetření sluchu

Původní kabina

Nová moderní audiokabina

Kadaň | Charitativní akce Oran-
žová kola Nadace ČEZ opět za-
vítala na hudební festival Vy-
smáté léto. 

Letos nahradily cyklotrenažéry dva 
handbiky,  aby se do šlapání pro dob-
rou věc mohli zapojit i lidé s hendike-
pem. Výtěžek z akce putuje na kon-
to neziskovek Šťastný pes – Handicap 
a Svaz tělesně postižených v ČR. Celko-
vě se vyšlapalo na pomoc potřebným 
100 670 korun!
Ještě než na pódium vstoupily hlavní 
hvězdy večera – kapely Kryštof, Horký-
že Slíže, Lake Malawi či Leoš Mareš jako 
DJ, energie z jízd na handbicích už by-
la přepočítána na fi nanční podporu pro 
obě neziskovky. Spolek Šťastný pes – 
Handicap, který se zaměřuje na výcho-
vu a výcvik asistenčních a canisterape-
utických psů pro handicapované, pře-
vzal symbolický šek s částkou 49 364 

kroun. Peníze použije pro výcvik a vý-
chovu asistenčních psů. 51 306 korun 
pomůže druhé z podpořených organi-

zací, Svazu tělesně postižených v ČR 
s pracovištěm v Kadani k nákupu kom-
penzačních pomůcek. (od dop.)

Ústí nad Labem | Památku oběti tram-
vajového neštěstí z roku 1947 si na Bu-
kově připomněli představitelé města, do-
pravního podniku, pamětníci i veřejnost. 
K pomníku položili květiny. 
Primátor Petr Nedvědický v projevu připo-
mněl následky tragické nehody a zdůraz-
nil, že spolehlivost a bezpečnost městské 
hromadné dopravy je aktuální i dnes. „Jez-

díme moderními trolejbusy a autobusy, pla-
tíme elektronicky a pokládáme za samozřej-
mé, že do svého cíle dojedeme včas a hlavně 
bezpečně. Není to tak samozřejmé, je za tím 
hodně práce a úsilí a já všem lidem, kteří ma-
jí na starosti, abychom vždy dojeli v pořádku, 
přeji, ať se jim práce daří,“ uvedl primátor.
Největší tramvajová havárie v historii 
Československa se stala v neděli 13. čer-

vence 1947, kdy přetížená souprava lin-
ky číslo jedna vezoucí z Telnice výletní-
ky ve vysoké rychlosti vykolejila, první 
vůz narazil do sloupu, druhý byl vymrš-
těn na vedle stojící soupravu linky číslo 
pět. Zahynulo třicet lidí, dalších 79 utrpě-
lo různá zranění. U příležitosti 60. výro-
čí neštěstí byl Na Rondelu postaven po-
mník obětem tramvajového neštěstí.

Litvínov | Unipetrol spustil kam-
paň, ve které vyzývá obyvatele 
mosteckého regionu, aby se zapo-
jili do návrhů obecně prospěšných 
projektů, které v příštím roce spo-
lečně s městy Most a Litvínov zreali-
zuje. Kampaň se koná v Mostě a Lit-
vínově od půlky července a obyva-
telé se mohou zapojit různými způ-
soby. Unipetrol je oslovuje pomocí 
reklamy na autobusových a tramva-
jových zastávkách a ekologickými 

graffi ti na chodnících. Hlasovací bo-
xy jsou umístěny na veřejných mís-
tech, v prostorách veřejně přístup-
ných institucí či na vrátnici chemic-
kého areálu, ve kterém denně pra-
cuje přes šest tisíc lidí, „Do ulic už 
vyjela i speciální tramvaj,“ říká Ja-
kub Kosmowski, ředitel marketin-
gu skupiny Unipetrol. Ta bude v ná-
sledujících měsících sloužit ke hla-
sování obyvatel. Sběr nápadů končí 
31. srpna. (od dop.)

Energie publika přinesla
pomoc hendikepovaným

Závěrečný duel zástupců obou neziskových organizací

Unipetrol vzkazuje občanům:

Navrhněte projekt

Uctění památky obětí tramvajového neštěstí z roku 1947

Výstavy v Teplicích
Teplice | Expozici fotografi í Roberta 
Vana vystřídaly v pátek 12. července 
obrazy a keramika herečky Jany Krau-
sové a sochy manželů Stoklasových. 
Výstava v Bartholomeus Gallery Café 
je prodejní a potrvá do 20. srpna. 
V městské Galerii Zahradní dům je 
k vidění také zajímavá výstava s ná-
zvem Objevená bohatství. Jedná se 
o soubor grafi ckých děl Walthera Kle-
mma a Carla Thiemanna ze sbírek Ga-
lerie umění Karlovy Vary.  Oba se na-
rodili na sklonku 19. století v Kar-
lových Varech a oba přispěli do po-
kladnice moderní grafi ky počátku 
20. století svými barevnými dřevoře-
zy. Zobrazují krajinu, městská zákou-
tí, W. Klemm se specializoval na zpo-
dobnění domácích i exotických zví-
řat. Byli členy uměleckého spolku Me-
tznerbund, který sdružoval německé 
výtvarné umělce, působící v příhra-
ničním území nově vzniklého Česko-
slovenska, jehož historie je spojena 
i s Teplicemi. Výstava jejich děl půso-
bí svěžím dojmem a potrvá do konce 
srpna.  (od dop.)

Dětské domovy 
získaly elektromobily
Ústecký kraj | V rámci Smlouvy o vzá-
jemné spolupráci mezi ČEZ, a. s., a Ús-
teckým krajem pro letošní rok se na-
plnil projekt elektromobility letos pře-
vážně pro Dětské domovy Ústeckého 
kraje. Celkem 22 elektromobilů a k nim 
stejný počet dobíjecích stanic daro-
vaných Skupinou ČEZ poslouží ze-
jména k městské přepravě dětí z dět-
ských domovů do  zdravotnických za-
řízení, k zajištění zásobování dětských 
domovů i převozu dětí na  různé akce 
a soutěže
„Rozsah aktivit a  služeb Skupiny ČEZ 
v oblasti elektromobility se stále rozšiřu-
je. Zvyšující se poptávce vycházíme vstříc 
nabídkou komplexních řešení jak pro ve-
řejný a korporátní sektor tak i pro retailo-
vé zákazníky. V rychlém tempu pokraču-
jeme také ve výstavbě nových stanic, ze-
jména rychlodobíjecích, kterých už v naší 
síti provozujeme více než sto. Těší mě, že 
tato čistá forma dopravy nachází symbo-
licky své užití právě v tomto kraji, kde byla 
a je vysoká poptávka po řešeních vstříc-
ných k životnímu prostředí. Elektromobili-
ta má totiž potenciál právě v městských 
aglomeracích nebo zalidněných regio-
nech s hustou sítí komunikací, kde je pro-
stor pro elektrický pohon jak v individuál-
ní tak i ve veřejné dopravě,“ uvedl gene-
rální ředitel Skupiny ČEZ Daniel Beneš.
„Velmi si spolupráce se Skupinou ČEZ 
nejen v této oblasti vážím. Elektromobily 
využívají pro služební cesty zaměstnanci 
krajského úřadu již několik let. Dlouho-
době podporuje kraj i vznik nových do-
bíjecích stanic. Od loňského roku mohou 
výhody elektromobilů využít pro svou 
náročnou práci i pracovníci v sociálních 
službách, teď se seznam rozšíří i o škol-
ská zařízení. Všechna auta byla vybrá-
na tak, aby maximálně vyhovovala je-
jich potřebám,“ popsal význam spolu-
práce se skupinou ČEZ hejtman Old-
řich Bubeníček. (od dop.)
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Život je tu pro to, aby se žil
Soňa Holingerová pracuje jako vedoucí útvaru regionální komunikace a mluvčí Skupiny ČEZ. Už samo 
o sobě znamená tohle povolání vysoké nároky. V žilách jí navíc koluje dobrodružná krev, jen tak něče-
ho se nezalekne.  Nevěřili byste, co všechno stíhá…

4

 Jak dlouho už tuhle profesi děláte 
a co obnáší práce mluvčí takového gi-
gantu, jakým je ČEZ?
S osmiměsíční přestávkou mateřské 
dovolené už 13 let. Práce je to ale na-
tolik rozmanitá, že mě stále baví a na-
plňuje. Pomyslně sedím na několika 
židlích: jsem manažerkou komunika-
ce na severozápadě Čech a jako tisko-
vá mluvčí mám na starosti kromě zmí-
něného regionu i celostátní komuni-
kaci ČEZ Distribuce. V Ústeckém a Li-
bereckém kraji zastupuji Nadaci ČEZ 
a k mým povinnostem patří i komuni-
kace s představiteli samosprávy a ne-
ziskovkami a také reklamní a PR akti-
vity. V souvislosti s profesí hodně ces-
tuji hlavně mezi centrálou v Praze, Dě-
čínem, kde sídlí ČEZ Distribuce, našimi 
závody na severu Čech, což představu-
je měsíčně v průměru 3 000 naježdě-
ných kilometrů. 
 V zimě mrazy, v létě vedro a k to-
mu bouřky, vichry a orkány.  Jak se 
říká, psa by do té sloty nevyhnal. Vy 

jste skoro vždycky přímo v terénu 
a podáváte autentické zprávy do roz-
hlasu a televize přímo ze zasažených 
míst. Jaké to je? A bála jste se někdy? 
Začnu od konce, o sebe se moc nebo-
jím, ale o naše hochy v terénu mám ně-
kdy strach. Montéři poruchových čet 
i dispečeři mají moji obrovskou úctu.  
Není to jednoduchá práce a jejich na-
sazení a odhodlání si nesmírně vážím. 
Práce v terénu mě baví, ale v případě 
kalamit se tam vždy dostanu až opad-
ne největší šrumec, nejdříve samozřej-
mě musím uspokojit dotazy médií.
 Vzhledem k rozmarům počasí a vý-
padkům elektřiny musíte často řešit 
problémy v komunikaci se zákazníky. 
Jak k nim přistupujete?
Nejedná se jen o poruchy na vedení, 
z nejrůznějších důvodů volají napří-
klad i zástupci samospráv či nezisko-
vých organizací. Na call centrech má-
me dobře nastavené kontakty tak, 
abychom byli nepřetržitě dostupní 
a dokázali jim i našim koncovým zá-

Připravena na živý vstup do zpráv 
v průběhu kalamity

kazníkům co nejdříve pomoci. Zákla-
dem komunikace je pro mne lidský 
přístup, byť funguji mnohdy jen jako 
zprostředkovatel.
 Můžete vůbec někdy vypnout mo-
bil? 
Mobil zásadně nevypínám, je mým 
společníkem 24 hodin denně, 7 dnů 
v týdnu, a to i o dovolené. Jen na noc 
nastavím pouze vibrace, abych neruši-
la rodinu. Je to můj pracovní nástroj, 
bez kterého se neobejdu, beru to jako 
svoji pracovní zodpovědnost vůči no-
vinářům i dalším volajícím. Možná to 
bude znít pro někoho nepochopitelně, 
ale když je někde nedostatečný signál, 
nebo vůbec chybí, jsem celá nesvá. 
 Aktivně se zapojujete také do ak-
cí, které pořádá či spolupořádá Nada-
ce ČEZ. Kolik jich řádově v Ústeckém 
a Libereckém kraji je a na které se vy 
osobně nejvíc těšíte?
Přesné číslo vám teď nepovím, ale  roč-
ně podporujeme desítky až stovky 
různých akcí jak v rámci Nadace ČEZ, 
tak i v oblasti reklamního partnerství. 
Jsme partnerem různých hudebních 
festivalů, na řadu z nich vozíme naše 
známé Oranžové kolo. Mezi mé favori-
ty každoročně patří zahájení lázeňské 
sezóny v Teplicích, multikulturní festi-
val Barevná planeta nebo festival Kult 
v Ústí nad Labem. Srdeční záležitos-
tí pak je ČEZ Jizerská 50, kde běží i fi -
remní štafety včetně naší. Každý běží 
vždy jen asi 3 kilometry, ale dám do to-
ho všechno. Hodně podporujeme také 
zdravotnictví a sociální služby. Zrovna 
nedávno jsme Ústeckému kraji předa-
li 22 nových elektromobilů a stejný po-
čet dobíjecích stanic pro dětské domo-
vy a ústavy sociální péče.

Mgr. Soňa Holingerová
Absolventka Západočeské univer-
zity Plzeň, obor humanistika (2005-
2008) a Univerzity Jana Ámose Ko-
menského Praha, obor sociální 
a mediální komunikace (2009-2011). 
K jejím koníčkům patří cestování, 
příroda, zimní sporty, lákají ji zejmé-
na hory, kam s partou „horoholek“ 
podniká výpady pravidelně  dvakrát 
ročně, letos už mají za sebou pře-
chod Vysokých Tater. Když nemů-
že spát, krátí si chvíli s knihou. Relax 
nachází také v zahradničení. 
Soňa Holingerová je vdaná, s man-
želem Janem mají osmiletou dce-
ru Johanku.

Běžky s rodinou v Krušných horách jsou nejvíc

 Je o vás známo, že jste vášnivou 
cestovatelkou. Co vás nejvíc láká?
Ano, cestuji ráda po Česku i do zahra-
ničí. Zároveň jsem ale velký patriot se-
verních Čech, kde žiji a mám to tu rá-
da. Kolegy z ostatních regionů zvu 
k nám do Krušných hor, Českého stře-
dohoří, národního parku České Švýcar-
sko, do labského kaňonu, zkrátka všu-
de tam, kam sami s rodinou podnikáme 
nejen víkendové toulky. No a nesmím 
zapomenout ani na milované hory.
 Kde jste byla nejdál a co na vás 
udělalo největší dojem? 

Nejdál asi v Barmě, která na mne udě-
lala obrovský dojem. Úplně jiná men-
talita, ale úžasní lidé, budhistické pa-
mátky, ještě bych se tam někdy ráda 
vrátila. Miluju zimní sporty a moc se 
mi také líbilo lyžování v Gruzii a v Ar-
ménii. Nedám však dopustit na běžky 
v našich Krušných horách.
 Jak stíháte péči o vaši dceru Johan-
ku?
Teď už je školačka, leckam může s ná-
mi. Hodně pomáhá manžel, když byla 
maličká, řešila jsem to polovičním pra-
covním úvazkem.
 Zdědila dobrodružnou povahu 
po rodičích?
To zatím nedokážu říct, ale vedeme ji 
k různým sportovním aktivitám, takže 
už skvěle lyžuje, chodí na basket a te-
nis, slézá horolezeckou stěnu apod. 
Strach nemá a pohyb jí svědčí, za což 
jsem ráda já i manžel.
 Kam se chystáte na letní dovole-
nou? 
Jsem nadšenec ve shánění levných lete-
nek, letos tedy letíme na Mallorku, pro-
najmeme si tam auto a chceme zces-
tovat severní a východní část ostrova 
a samozřejmě bychom rádi do hor. 

Připravila: L. Richterová, 
foto: Rodinný archivS horoholkami na Zugspitze

Primářem oddělení je MUDr. Miroslav Ko-
lesár, tento lékař s rozsáhlou kardiochirur-
gickou praxí a erudicí je v pracovním úvaz-
ku v rozsahu 1,0 (pracovní poměr od 1. 2. 
2018). Druhým kardiochirurgem na tom-
to oddělení je MUDr. Dalibor Ticháček, 
MBA, který na oddělení působí rovněž 
v plném v úvazku 1,0 (pracovní poměr od 
1. 9. 2018), a třetím kardiochirurgem v pl-
ném úvazku 1,0 je MUDr. Ferdinand Timko 
(pracovní poměr od 1. 6. 2019), který přišel 
z kardiochirurgického oddělení Nemocnice 
na Homolce. Na oddělení dále pracují léka-
ři v přípravě oboru kardiochirurgie. Vrch-
ní sestrou kardiochirurgického oddělení je 
Mgr. Regína Gavlasová, DiS. v úvazku 1,0 
(pracovní poměr od 15. 3. 2018). 
Vznik nového kardiochirurgického od-
dělení samozřejmě vyžadoval spoluprá-
ci dalších oddělení Masarykovy nemoc-

nice v Ústí nad Labem, jakými 
jsou všeobecná a cévní chirur-
gie, hrudní chirurgie, oddělení 
centrálních operačních sálů, Kli-
nika anesteziologie, perioperač-
ní a intenzivní medicíny Fakulty zdra-
votnických studií Univerzity J. E. Purky-
ně v Ústí nad Labem a Masarykovy ne-
mocnice v Ústí nad Labem. Díky pomoci 
Ústeckého kraje Krajská zdravotní, a. s.,
zakoupila nejmodernější potřebnou 
zdravotnickou techniku, například mi-
motělní oběh, na kterém se provádí vět-
šina operací srdce. Kardiologické oddě-
lení má 15 lůžek včetně 4 pooperačních 
monitorovacích, k intenzivní pooperač-
ní péči jsou využívána vyčleněná lůž-
ka na centrálních jednotkách intenziv-
ní péče a na koronární jednotce kardio-
logické kliniky. 
První kardiochirurgická operace se usku-
tečnila 22. května 2018. Šlo o aortokoro-
nární bypass pacientovi s onemocněním 
ischemickou chorobou srdeční. Od té doby 
ústečtí kardiochirurgové mají za sebou de-
sítky úspěšných výkonů.
Krajská zdravotní, a. s., uspěla ve výbě-
rovém řízení na poskytování akutní lůž-
kové péče v oboru kardiochirurgie, kte-
ré se uskutečnilo na Ministerstvu zdra-
votnictví ČR 19. února 2019. V návaz-
nosti na výsledek tohoto výběrového 
řízení jsou již v současné době uzavře-
na nebo fi nalizována kontraktační jed-
nání se zdravotními pojišťovnami (uza-
vírání smluv o poskytování a úhradě 
akutní lůžkové péče v oboru kardiochi-
rurgie), přičemž všechny zdravotní po-
jišťovny v hlasování při výběrovém ří-
zení vyjádřily ústecké kardiochirurgii 
podporu.

Ústecké kardiocentrum – kardiochirurgické oddělení 
– od úspěšného rozjezdu k vyššímu počtu výkonů
Zdravotní péče spadající do oblasti kardiochirurgie je v rámci Kraj-
ské zdravotní, a. s., poskytována kardiochirurgickým oddělením. 
Kardiochirurgie získala rozhodnutí o  udělení oprávnění k  posky-
tování zdravotních služeb k 20. 10. 2017. V současné době splňuje 
všechny nároky na personální a materiálové vybavení dle přísluš-
né vyhlášky. Kardiochirurgické oddělení bylo zřízeno 1. 1. 2018. 

MUDr. Miroslav Kolesár

VZDĚLÁNÍ
» 1984–1991 – 3. lékařská fakulta, 
Univerzita Karlova v Praze

PRACOVNÍ ZKUŠENOSTI
» 1991–1995 – chirurg – Chirur-
gické oddělení Česká Kamenice, 
Nemocnice s poliklinikou Děčín
» od 1996 do 12/2018 – kardio-
chirurg – Kardiochirurgická klini-
ka Fakultní nemocnice Královské 
Vinohrady
» 1997 – odborná praxe – Dept. of 
Cardiac Surgery, Ospedale Clini-
cizzato San Donato Milanese, Mi-
lano, Itálie
» 1999 – odborná praxe – Dětské 
kardiocentrum 2. lékařské fakul-
ty Univerzity Karlovy v Praze a Fa-
kultní nemocnice v Motole
» od 1. 1. 2018 – Kardiochirurgické 
oddělení Krajské zdravotní, a. s. – 
Masarykovy nemocnice v Ústí nad 
Labem, o. z.
» od 1. 6. 2018 – primář – Kardio-
chirurgické oddělení Krajské zdra-
votní, a. s. – Masarykovy nemocni-
ce v Ústí nad Labem, o. z.

ATESTACE
» 1994 – Atestace v oboru chirur-
gie I. stupně
» 2002 – Atestace v oboru Kar-
diochirurgie

ČLENSTVÍ
» od 1998 – Česká společnost 
kardiovaskulární chirurgie
» od 1998 – Česká lékařská spo-
lečnost J. E. Purkyně
» od 2008 – The European Asso-
ciation For Cardio-Thoracic Sur-
gery

LICENCE
» od 2003 – Licence pro výkon 
funkce vedoucího lékaře a pri-
máře ve zdravotnickém zařízení 
v oboru kardiochirurgie

„Do budoucna je předpoklad, že se poda-
ří upravit provoz tak, aby vznikl prostor pro 
navýšení počtu kardiochirurgických výkonů. 
Do operačního programu zařazujeme i pa-
cienty akutní a spektrum operačních zákro-
ků se posune směrem od jednodušších k vý-
konům kombinovaným. Již nyní zařazujeme 
do operačního programu kromě elektivních 
i akutní výkony, tyto výkony jsou zatíženy 
vyšším operačním rizikem. V současné době 
provádíme operace aortokoronárních bypas-
sů pro ischemickou chorobu srdeční, operace 
srdečních chlopní jakou jsou náhrady a chlo-
penní plastiky. Dále kombinované výkony ja-
ko například aortokoronární bypassy součas-
ně s výkony na mitrální, trikuspidální a aor-
tální chlopni, chirurgickou léčbu fi brilace sí-
ní. U operace aortální chlopně volíme téměř 

výhradně miniinvazivní chirurgický přístup. 
Další spektrum výkonů, které v brzké době 
na našem oddělení plánujeme provádět, jsou 
reoperace srdce u dospělých pacientů a primo-
operace a reoperace vrozených srdečních vad 
v dospělosti,“ shrnul primář kardiochirur-
gického oddělení MUDr. Miroslav Kolesár.
Kardiochirurgický tým v pondělí 20. květ-
na 2019 absolvoval v ústecké Masaryko-
vě nemocnici pod vedením certifi kované-
ho proktora školení na nový druh opera-
ce, kterou je implantace bezstehové aor-
tální chlopně z miniinvazivního přístupu. 
„V praxi to znamená, že se naše kardiochi-
rurgické oddělení opět medicínsky posune dá-
le a následně uskutečněnou operací rozšíříme 
portfolio nabízených výkonů,“ konstatoval 
MUDr. Miroslav Kolesár.

č-

8.

MUDr. Miroslav Kolesár

Primář ústecké kardiochirurgie na operačním sále
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S T Á L E  S V Ě Ž Í  I N F O R M A C E

Je to pro nás ještě přínos nebo tato situa-
ce přináší spíše problémy? Názory na to 
se různí. Ovšem mnoho zahraničních in-
vestic míří i do fi rem s vysokou přida-
nou hodnotou, výzkumu, vývoje a inova-
cí, a ty přesně náš region potřebuje. Za-
hraniční pracovníci jsou také vědci, špič-
koví odborníci, lékaři a zdravotní sestry. 
Ty také přeci potřebujeme. Proto se na to-
to téma musí nahlížet ze všech úhlů po-
hledu, přiznat si klady i zápory a adekvát-
ně je řešit.
Tato témata a mnoho dalších zazněly 
na 5. ročníku Podnikatelského fóra Ústec-
kého kraje, který tradičně pořádala Hos-
podářská a sociální rada Ústeckého kraje 
a Ústecký kraj spolu s partnery. Fórum le-
tos proběhlo v prostorách Hradu Litomě-
řice ve dnech 17. a 18. června. Zúčastnilo 
se jej přes sto odborníků, zástupců fi rem, 
krajské i obecní samosprávy, vzdělávacích 
institucí, neziskových i rozvojových orga-
nizací. Tématem celé dvoudenní konfe-
rence byla „mezinárodní spolupráce“. Zá-
štitu nad akcí příznačně převzal ministr 
zahraničních věcí Tomáš Petříček.

Součástí fóra byl jako každý rok boha-
tý doprovodný program, v jehož rám-
ci si mohli účastníci vyzkoušet cestová-
ní v prostředí virtuální reality, ochutnat 
mezinárodní kuchyni a v neposlední řadě 
se seznámit s doplňkovými prezentacemi 
řady regionálních partnerů.
První den byl věnován restrukturaliza-
ci (tedy obnově hospodářství po útlumu 
tradičních průmyslových odvětví) v kon-
textu mezinárodní spolupráce. Zde dosta-
li prostor taktéž zahraniční hosté z Ně-
mecka, Polska a Slovenska s jejich zkuše-
nostmi. 
V druhém dni akce byla diskutována té-
mata, jako mezinárodní projekty, zahra-
niční investoři, zahraniční trhy či pra-
covní síla v rámci mezinárodní spoluprá-
ce. Zaznělo mnoho přednášek, avšak vel-
ký prostor dostaly také panelové diskuze. 
Příležitosti pro zahraniční i české investo-
ry se dlouhá léta úzce pojí s vyšší mírou 
nezaměstnanosti v našem regionu. V po-
slední době ale i Ústecký kraj trpí nedo-
statkem kvalifi kovaných zaměstnanců 
z řad našich občanů. Z tohoto důvodu při-

cházejí na řadu pracovníci z cizích zemí, 
ať už z Evropské unie či mimo ni. Což se-
bou nese i mnoho problémů. Zahraniční 
investoři pomáhají s obnovou našeho kra-
je po útlumu těžby uhlí a dalších na ni na-
vazujících odvětví. Potřebujeme ale vyjed-
návat s investory lepší podmínky pro náš 
region a naše lidi, mezi něž musí patřit 
i vyšší platy. Řešením je také spravedlivěj-
ší přerozdělování daní mezi státní rozpo-
čet a dotčené obce a kraj. Například v Ně-

mecku získávají obce od investorů mno-
honásobně více než v Čechách. Mohou tak 
opravovat silnice, investovat do podpory 
vzdělávání či ochrany životního prostředí. 
A to je přesně to, co u nás v kraji potřebu-
jeme. Nejedná se jen o zaměstnávání oby-
vatel, ale také o další oblasti života na do-
tčeném území. Zahraniční pracovníci mo-
hou obohatit náš pracovní trh, taktéž jej 
ale mohou tím stejným narušit včetně so-
ciálních a bezpečnostní problémů, které 

mohou být spojeny zejména s přílivem 
nízkokvalifi kovaných pracovníků. Je proto 
důležité, aby jejich zaměstnavatelé komu-
nikovali se samosprávou a dalšími organi-
zacemi a společně předcházeli možným 
problémům. Jedná se tak nejen o zajiště-
ní zaměstnání, ale i odpovídající formy 
bydlení, využití volného času, výuku čes-
kého jazyka, zdravotní péči či vzdělávání 
a ochotu integrovat se do běžného života 
způsobem, který odpovídá našim kultur-
ním a společenským podmínkám. 
Účastníci fóra se shodli, že mezinárodní 
spolupráce, expanze místních fi rem na no-
vé trhy i výměna zkušeností je velkou vý-
zvou a příležitostí pro Ústecký kraj. Gab-
riela Nekolová, předsedkyně Hospodářské 
a sociální rady Ústeckého kraje, na závěr 
dodala: „Ústecký kraj je místem s obrovským 
potenciálem. Transformace ekonomiky i glo-
balizace je součástí dnešního světa a je jen 
na nás, zdali ji budeme brát jako výzvu nebo 
prokletí, a co si z toho pro náš kraj vezmeme. 
Náš region může nabídnout hodně šikovných 
lidí, organizací a dobrých nápadů. Může se 
také stát dobrým místem pro život na velmi 
lukrativní adrese v blízkosti Prahy. Je na nás, 
jak se budeme prezentovat na venek, ale také 
jak budeme my sami o našem kraji přemýš-
let a jak ho budeme rozvíjet.“  (od dop.)

Panelová diskuze na téma „Pracovní síla v kontextu mezinárodní spolupráce“

Potřebujeme v kraji ještě další zahraniční nebo české investory? 
Velké výrobní haly s mnoha zaměstnanci, kteří se už na našem tr-
hu práce těžko hledají, a tak je lákáme z jiných zemí… 

Investoři jsou pro Ústecký kraj přínosem. Ale můžeme po nich chtít víc odpovědnosti!

Vypracovala se a v letech 1987 až 1996 
patřila ve svém oboru do reprezentační-
ho týmu Československa a po jeho roz-
dělení České republiky. Díky tomu zces-
tovala celou Evropu i kus světa. Byla 
například v Japonsku nebo Spojených 
státech amerických. To pro ni hodně 
znamenalo, ale neusnula na vavřínech. 
Dál se pravidelně účastní mezinárod-
ních soutěží, mezi které patří  Interna-
tional Hairdressing Awards, Wella Trend 
Wision Award, Hair a Czech and Slovak 
Hairdressing Awards a odnáší si cenné 
trofeje za přední umístění.  Každoroč-
ně, vždy v únoru a v září, míří do Paříže, 
kde se účastní workshopů nových tech-
nik a trendů pro jednotlivá roční období. 
Pro letošní léto se kupříkladu do účesů 

vrátila barevnost tónů a přirozenost vl-
nitých vlasů, takzvaný street look.  Jako 
reprezentantka České republiky dál pře-
dává nabyté poznatky kolegům.
Na odpočinek nepomýšlí ani teď v době 
dovolených, kdy připravuje kolekci úče-
sů pro HDA. Nazvala ji Plisé a odevzdat 
ji musí do konce července, hodnocení 
bude v září. Čtyřikrát ročně se účastní 
kadeřnických show, což je pro ni vždy 
výzva a moc se na to vždycky těší. Čas 
plánuje minimálně rok dopředu, aby 
nepromeškala žádnou možnost se něco 
nového naučit. Už teď ví, že v roce 2020 
pojede do Španělska, kde budou nové 
techniky barvení vlasů předvádět ruští 
kadeřníci v čele s Dmitry Vinokurovem, 
což je světově uznávaný odborník.

Všechno, co se naučí, se přirozeně pro-
mítá do práce jejího salonu Gabrie-
la v Českobratrské ulici, který zákaz-
nice vyhledávají právě proto, že očeká-
vají kromě profesionality i něco navíc. 
Na Gabrielu se často obracejí klien-
ti i v dalších záležitostech. Na starosti 
měla tým kadeřníků na 3. ročníku mód-
ní show Czech Fashion Week na koloná-
dě u Domu kultury v Teplicích, kde ko-
lekce 11 tuzemských i zahraničních ná-
vrhářů předvádělo 37 předních českých 
modelek a úprava účesů mezi jednotli-
vými přehlídkami byl jeden fofr, nedáv-
no upravovala „Mořskou pannu“ u kaš-
ny v centru Bíliny, a tak bychom mohli 
ve výčtu jejích aktivit pokračovat.  Patří 
k nim i dobročinnost. Již několik let stří-
há svolným zákaznicím zdravé vlasy, 
které pak slouží k výrobě paruk pro on-
kologicky nemocné pacienty a pravidel-
ně zajíždí zdarma stříhat děti do teplic-
kého Klokánku. 
Člověk se až diví, jak to všechno stihne. 
Svoje zákaznice rozhodně nešidí, když 
se času nedostává, je v salonu i o víken-
dech. Svoji práci miluje a tempo roz-
hodně nemíní mírnit. Nejlépe si odpoči-
ne při kosmetice a masážích a paradox-
ně i na soutěžích a školeních, kterých se 
účastní. Ráda cestuje, letos na jaře se se 
synem vypravili do USA, kde navštívili 
řadu míst v několika státech.
S konkrétní prací GK se můžete blí-
že seznámit na webových stránkách 
a facebooku salonu Gabriela.

Připravila: L. Richterová
Foto: Soukromý archiv G. Kejmarové 

Když je práce posedlostí
Stojí to hodně času a neustálé vzdělávání, sledování novinek a světových trendů i nezměrné píle. To 
je případ kadeřnice Gabriely Kejmarové z Teplic. Od svých 18 let, kdy si tohle povolání jako profesní 
životní dráhu zvolila, ušla pořádný kus cesty a může pochlubit řadou úspěchů a ocenění. 
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Obec Lipová leží v nadmořské výšce 
361 m. n. m., rozkládá se mezi vrchy 
a protéká jí Luční potok. První zmín-
ka o Lipové je z poloviny 14. stol. V ob-
ci jsou významné památky, mezi které 
patří také kostel zasvěcený sv. Šimono-

vi a Judě či socha sv. Jana z Nepomu-
ku. Největší vzácností je socha sv. Jose-
fa naproti škole.
V obci sídlí v podstávkovém domečku 
na návsi Společnost pro trvale udržitel-
ný rozvoj Šluknovska. V objektu se ta-

Na severu mohou slavit. Lipová na Šluknovsku se stala Vesnicí roku Ústeckého kraje 2019
Titul Vesnice roku Ústeckého kraje 2019 putuje opět po roce na Dě-
čínsko. Obec Lipová, která patří k jedné z nejsevernějších obcí v re-
publice, sousedí s Německem. Po Kytlici, jež zvítězila v loňském ro-
ce, putuje ocenění do malebné obce s téměř 600 obyvateli.

ké nachází infocentrum. Obec v nedáv-
né době obnovila zámecký rybník včetně 
odbahnění a zhotovila kanalizaci s napo-
jením na vilémovskou čističku.
Mezi kulturně sportovní život v obci patří 
především tradiční Lipovský jarmark a trh 
starých řemesel, Lipovský Dřevák, setkání 
rodáků, sportovní oddíl kopané a jiné kul-
turní aktivity. V Lipové se 15. srpna usku-
teční ofi ciální vyhlášení soutěže Vesnice 
Ústeckého kraje roku 2019.

Plocha praporu obce Lipová je 
úhlopříčně dělena na červenou 
a zelenou plochu, kde se do se-
be prolínají dva lipové listy, vždy 
v obrácené barevnosti. Motiv li-
pového listu je odkazem na no-
vý poválečný název obce – Lipo-
vá, jejíž původní název zněl Hein-
spach, Hainsbach, Hanšpach, On-
špach.

36 medailí z Her IX. letní Olym-
piády dětí a mládeže 2019 si 
z Liberce odvezla výprava Ús-
teckého kraje. V pořadí všech 
zúčastněných krajů to stačilo 
pouze na 12. místo ze 14. Ústec-
ká výprava si odvezla devět zla-
tých, 11 stříbrných a 16 bronzo-
vých medailí.

Oproti poslední letní olympiádě si kraj-
ští sportovci polepšili o tři medaile. Nej-
více se dařilo mladým plavcům, konkrét-
ně Matyáši Ryšánkovi (tři zlaté a jedna 
bronzová) a Tomáši Moravcovi (jedna 
stříbrná a dvě bronzové), dále pak gym-
nastce Patricii Makovičkové (dvě zlaté, 
jedna stříbrná a jedna bronzová) a cyk-
listovi Adamu Seemanovi (jedna zlatá 
a stříbrná). 
V soutěžích družstev byly nejúspěšněj-
ší zlaté skokanky na trampolíně a mezi 
kolektivními sporty chlapci U14, kteří si 
z basketbalového turnaje odvezli bron-
zové medaile. Výčet zlatých umístění 

ještě v atletice doplnila skokanka do výš-
ky Karolína Chýlová a gymnastka Clari-
ssa Čondlová.   
„Olympiáda se povedla. Počasí vyšlo, jen 
pro některé sportovce, kteří závodili venku 
na slunci, bylo až velké vedro. Každopádně 
zisk 36 medailí je pro Ústecký kraj dobrým 

počinem,“ uvedla po skončení sportovní-
ho svátku Dagmar Waicová, vedoucí od-
boru školství, mládeže a tělovýchovy.
Štafetu po Liberecku přebírá pro rok 
2020 Karlovarský kraj, kde se vůbec po-
prvé v historii her uskuteční zimní vari-
anta Olympiády dětí a mládeže.

Na olympiádě dětí a mládeže se nejvíce 
dařilo krajským plavcům a gymnastkám

Jezero Milada ožívá
První červencový týden tábořili na Miladě studenti Fakulty stavební ČVUT Praha. V rámci prázdninové-
ho workshopu zpříjemnili návštěvníkům pobyt u jezera novými objekty. Na hlavní pláži se objevily dře-
věné lavičky, převlékárny, knižní koutky, odpočívadla a stinná místa. Mnozí z těch, kteří se sem přišli 
osvěžit, je vyzkoušeli hned, sotva byl zatlučen poslední hřebík. 

Palivový kombinát Ústí, státní podnik (PKÚ) se zabývá procesem revitalizace území po hor-
nické činnosti v severních, středních a východních Čechách a likvidací vrtů po těžbě ply-
nu a ropy na území Moravy. Zajišťoval například hydrickou rekultivaci lomu Chabařovice 
a Ležáky, na jejichž místě vzniklo jezero Milada u Ústí nad Labem a jezero Most. Součás-
tí podniku jsou také dvě stanice Závodní báňské záchranné služby, a to v Libušíně u Klad-
na a v Odolově u Trutnova. 

„A někdy ani to ne. Ještě jsme dokončovali 
poslední kabinu a v té sousední se už pře-
vlékala paní. Stejně tak to bylo i s odpo-
činkovými místy - lidé ani nepotřebovali 
návod, hned všechno využili,“ popsal Lu-
boš Otradovic, jeden ze studentů. Tak-
řka okamžitě se objevily první časopisy 
a knihy v originálních knihobudkách. 
„Budeme rádi, když se poličky zaplní, tak-
že vítána je každá kniha nebo časopis, 
které lidé přinesou,“ doplnila Hana Vol-
fová mluvčí PKÚ, který celé území jeze-

ra Milada spravuje. Své představy moh-
li studenti z jižních Čech, Prahy, Ústec-
kého i Pardubického kraje realizovat dí-
ky Nadaci ČEZ a Dobrovolnému svazku 
obcí jezera Milada.
Členem svazku je také město Chabařovi-
ce, jehož starosta Josef Kusebauch si my-
slí, že by mohla vzniknout nová tradice. 
„Rádi bychom postupně více zabydleli ten-
to rozlehlý prostor. Dřevěné prvky sem za-
padly a lidé je okamžitě přijali,“ řekl. Stej-
ného názoru byl i Tomáš Vlach, náměs-

30. 8.—1. 9. 2019
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tek primátora Ústí nad Labem. „Milada 
má obrovský potenciál. Studenti předvedli, 
jak málo stačí k posunu, i když není snadné 
na podobné akce sehnat fi nanční prostřed-
ky. V příštím roce bychom rádi akci zopako-
vali a studenti jistě přijdou s dalšími origi-
nálními nápady.“ vyjádřil se.
PKÚ, který vytvořil technicko-organizač-
ní podmínky pro realizaci studentského 

workshopu, pokračuje i během letních 
týdnů v budování infrastruktury na jeze-
ře. Díky tomu se do příštího roku výraz-
ně zlepší podmínky pro podnikatele, kte-
ří tu nabízejí služby v podobě občerstvení 
a půjčoven sportovních potřeb, ale zejmé-
na pro ty, kteří na Miladu chodí odpočívat. 
Elektřina, voda, kanalizace, to vše umožní 
další oživení této nové krajiny.



in
ze

rc
e

06

Žena, která posílá dál své ruce aneb:
jak spravit celého člověka
„Dáško, donesli jsme ti králíčka, 
má něco s ouškem…“. Další při-
šli s kotětem, pejskem. Útloun-
ká holčička seděla na zápra-
ží domku v malé moravské ves-
ničce Násedlovice a netušila, 
že bude jednou pomáhat i li-
dem. Školu dostala od své ba-
bičky, která byla vyhlášená by-
linkářka a léčitelka a několika-
letý mrňous její práci celé ro-
ky dobře sledoval.  A právě díky 
ní Dáša Kolibová, dnes již Mos-
tečanka, poznala, jak moc jsou 
pro člověka a jeho „opravu“ dů-
ležité doteky, pochopení toho, 
jak s důmyslným systémem tě-
la pracovat.

Cesta z moravského statku, hospodář-
ství s koňmi, kravami, drůbeží a dal-
ší havětí k tomu, že vznikla dnes již 
vyhlášená Kolibové balanční technika 
(KBT), byla dlouhá. „Taťka ze mě chtěl 
mít zdravotní sestru, ale mě to táhlo ji-
nam. Takže přišlo zemědělské učiliště. 
Pak hodně brzy děti. Hledali jsme vlast-
ní bydlení, což v té době na Moravě bylo 
takřka nemožné získat. Jednu z tet jsme 
měli v Mostě, kam jsme se v roce 1987 vy-
pravili na návštěvu, a moc se nám tu lí-
bilo. Plno zeleně, růží, čisto. O rok pozdě-
ji jsme se stěhovali. Manžel dostal práci 
v chemičce a já jsem si po roce 1990 zalo-
žila studio,“ začala naše povídání Dáša 
Kolibová, nebo-li Kolibka, jak jí většina 
přátel i klientů mezi sebou říká.
Patřila k těm, kteří využili boom solá-
rií v kombinaci s úpravami nehtů, ka-
deřnictvím a dalšími libůstkami, které 
v našich končinách do té doby moc vi-
dět nebyly. A přidala si k tomu masáže. 
Po prvním kurzu přišly další a další, 
jenže jí nestačilo jen masírovat. „Na-
jednou pro mě byly běžné metody málo, 
intuitivně jsem cítila potřebu dotýkat se 
lidí i jinak, abych jim pomohla od boles-
ti. Moje babička mě totiž naučila sledo-
vat dráhy v lidském těle, viděla jsem zó-
ny v něm. A pak se mi začaly zdát sny, 
jak někoho napravuji. Když už manžela 
přestalo bavit, že ho v noci budím v polo-
spánku různými pohyby rukou, řekl mi, 
ať si to všechno začnu psát,“ pokračo-

vala Dáša Kolibová. Jak sama říká, ona 
nic nevymyslela, prostě „TO“ je dar. 
A to ono následně opravdu sepsala.
Teď možná si ťukáte na čelo, ale nevě-
řící Tomášové se mohli nakonec sami 
přesvědčit, že nejde o nějaké šarlatán-
ství. Rok se sešel s roky a na světě byla 
již zmíněná nová metoda napravování 
bolavých zad, rukou, nohou, prostě ce-
lého člověka. Značka Kolibové balanční 
technika je dokonce patentována. „Ur-
čitě, setkávala jsem se s nedůvěrou. Ale 
ukázaná platí,“ reagovala na můj do-
taz, jestli není trnem v oku klasickým 
lékařům. Dnes s řadou z nich spolupra-
cuje, stejně jako s rehabilitačními sest-
rami. „Zatím nebyl nikdo, koho bych ne-
přesvědčila, že to funguje.“
Ona sama svou metodu nepovažuje 
za něco zázračného. Naopak, prý je to 
vlastně jednoduché. „Jde o to, člověka 
fyzicky srovnat. A když funguje tělo, ule-
ví se i hlavě. Praktikuji čtyři metody, dva 
typy tzv. otevírací, pak techniku energe-
tickou, jemnou a harmonizující. Každá 
umí něco. V podstatě jde o to, odstranit 

prvotní příčinu. Často si dlouhodobě lé-
číme bolesti kolena. A já pak zjistím, že 
ten člověk si před časem vyvrknul kotník, 
začal jinak našlapovat a tělo se přizpů-
sobilo. Jenže tak, jak mu není přirozené. 
Takže špatně. Nebo jsem měla klientku 
s bolestmi v rameni. Neovladatelná ruka, 
hrozil jí invalidní důchod. To trvalo dva 
roky. Nakonec se ukázalo, že za všechno 
mohl banální pád na rameno, které vlast-
ně problémem nebylo. Zjednodušeně ře-
čeno, kosti a klouby se posunuly. Spravi-
ly jsme to spolu.“ 
Stejně tak si umí poradit s údajnými 
tenisovými lokty, karpálními tunely. 
Tvrdí, že řadě operací se dá při použi-
tí KBT předejít, protože problém, kvů-
li kterému jsou doporučeny, je jinde. 
Technika pomáhá velmi dobře také při 
poúrazových a pooperačních stavech. 
Co je nesmírně zajímavé, je třeba od-
stranění astmatických potíží. Kolik lidí 
kvůli problémům s dechem užívá řadu 
léků, ale nemají astma prokázané. I ta-
dy jde o srovnání těla, bránice je stla-
čena z nějakého jiného důvodu. „Ale 
pozor, nikdy bych nezasahovala do prá-
ce lékařů, pokud jsou prokázány choroby 
plic, fyziologické změny kloubů a podob-
ně. Prostě, vzájemný respekt je nutný. Po-

Benefi ční projekt chce podpořit krás-
né a zároveň zchátralé památky. Ná-
zev projektu v sobě spojuje tři fakto-
ry: monument, moment a um. Nabízí 
jedinečný zážitek ve stylu site speci-
fi c art neboli umění zasazené do kon-
textu určitého prostoru, jímž je vyme-
zeno. Výtěžek poputuje na obnovu pa-
mátek.
První regionální zastávkou bude 
27. července kostel Navštívení Panny 
Marie v Horním Vítkově u Chrastavy, 
kde se začne ve 20.30. Druhé zastave-
ní se uskuteční 17. srpna v Jablečných 
lázních v Jablonci nad Nisou. Zde bu-
de začátek ve 20 hodin. Monument/
um bude mít formu komponované-
ho večera, kde nebude chybět krátká 
přednáška a dokument vztahující se 
k dané památce, který v těchto dnech 
natáčí ČT ArtZóna přímo pro projekt. 
Následovat bude samotné představe-
ní, kdy Lenka Dusilová svým hlasem, 

zvuky a hudebními krajinami a Ael-
dryn svou hrou se světlem, prostorem 
a organickými videokolážemi vyplní 
celý prostor objektu. 
„Monument/um přesahuje naši vlastní 
tvorbu, poutá nás k jednotlivým místům 
jejich příběhem a energií. Kromě samot-
né audiovizuální performance, která bu-
de pokaždé jedinečná, tak navíc na mo-
ment splyneme s duchem památky a ne-
cháme ji, aby skrze nás promluvila,“ 
prohlásil Aeldryn.
Projekt chce zdůraznit fakt, že starat 
se o památky je důležité. „Podporuje-
me spolky, instituce, města i jedince, kte-
ří mají vizi a našli památce nový smy-
sl, pokud ten původní ztratily,“ sdělila 
ředitelka a spoluautorka projektu So-
ňa Paleta. „Chceme lidem ukázat, že lec-
kdy stačí otevřít oči, aby zjistili, že třeba 
i za jejich domem je objekt, který nabízí 
nečekané možnosti. A že změny mohou 
dosáhnout i oni.“

Kromě Horního Vítkova a Jablonce se 
Monument/um zastaví ještě na zápa-
dě a severovýchodě Čech: na Horním 
Hradu v Ostrově nad Ohří a ve Fabrice 
Temný Důl v Horním Maršově.
V projektu tak rezonuje téma Sudet. 
Shodou okolností právě v pohraničí 
i myšlenka na sérii těchto představe-
ní vznikla, jak vzpomíná Lenka Dusilo-
vá. „V začátcích jsme hledali klíč k výbě-
ru památek a celému konceptu. Vzhledem 
k tomu, že jsem prožila větší část dětství 
v Karlových Varech a jeho krajinách a té-
ma vykořeněnosti se nedohledatelně táh-
ne mojí rodovou linií a hudební tvorbou, 
rozhodli jsme se usadit pilotní ročník prá-
vě na sudetských památkách.“
Koncept vznikl v roce 2015 v Duchcově 
pod vlivem emotivně silné akce, kdy Len-
ka Dusilová a Aeldryn společně vystoupi-
li na podporu Reinerovy fresky. Tehdy se 
zrodil nápad uskutečnit cyklus předsta-
vení, který by pomohl vícero památkám.

Památkám pomůže audiovizuální 
projekt Monument/um
Hned dvakrát se v Libereckém kraji během prázdnin představí ojedinělá hudebně obrazová událost 
Monument/um, za nímž stojí zpěvačka Lenka Dusilová a VJ Aeldryn ze studia Lunchmeat.

kud jde o mě, mám kolem sebe dost těch, 
kteří ve mně nevidí podivínskou konku-
renci, ale naopak doplnění léčby. A také 
je svoji techniku učím,“ prozradila jen 
tak na okraj. A za jejími kurzy do Mos-
tu jezdí lidé z celé republiky i ze za-
hraničí.
Učí? A proč? Vždyť úspěšná metoda 
by jí mohla zaručit výjimečnost. Ona 

sama to ale vidí jinak. „Ruce mám jen 
jedny a lidí, kteří potřebují ulevit, je hod-
ně. Doba je hodně uspěchaná, plná stre-
sů, obav, někdy stačí jen změnit práci, ze 
sedavé k většímu pohybu, nebo naopak, 
a tělo okamžitě zareaguje. Cokoli nás vy-
chýlí z normálního, přirozeného stavu 
těla, se projeví na bolestech zad, nespa-
vostí, nervozitou. A jestli stačí tak málo, 
jako člověka s nadsázkou postavit do la-
tě, srovnat mu postoj, vrátit tělu, co je 
pro něj přirozené, proč to neposlat dál? 
Na kurzy chodí maséři i lékaři, a všichni 
se přesvědčili, že to funguje.“
Dagmar Kolibová ale svou metodu 
učí i veterináře, zaměřené na koně, 
a majitele koňských stájí. Je ale vůbec 
možné uplatňovat to samé i na zvířa-
tech? „Proč ne? Jeden moudrý člověk 
řekl, že podstata je stejná. Rozdíl je jen 
v tom, že člověk má dvě nohy a koně 
čtyři. Vyzkoušet to na zvířeti mě napad-
lo, když jsem kdysi léčila našeho pejska. 
Myslím, že jen díky tomu s námi byl tak 
dlouho. A s koňmi jsem začala, proto-
že jsem s nimi vyrůstala, táta byl vel-
ký koňák“. 
Už teď ví, že velký zájem by byl o dal-
ší kurzy, třeba právě pro léčbu čtyřno-
hých přátel člověka. A má jedno vel-
ké přání. „Často si povídáme s absolven-
ty mých kurzů, sestrami i lékaři, jestli by 
nemohl vzniknout předmět, jako součást 
výuky na zdravotnických školách, kde by 
se budoucí sestry naučily zvládat tyhle 
techniky. Uvidíme…“, uzavřela.

Připravila: Liběna Novotná
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Nadační fond Energie 
opět rozhýbal ústecké školáky
Moře zábavy, workshopy, malo-
vání na obličej, sportovní a kul-
turní vyžití či skákání přes švi-
hadlo přichystal pro děti v  pá-
tek 28. června v  rámci rozlou-
čení se školním rokem a  jako 
oslavu začátku prázdnin Nadač-
ní fond Energie pomáhá společ-
ně s OC Forum na Kostelním ná-
městí v Ústí nad Labem.  

Školáci (a nejen oni) si v poslední škol-
ní den mohli společně s Nadačním fon-
dem Energie pomáhá už potřetí na Kos-
telním náměstí před ústeckým OC Fo-
rum zaskákat přes švihadlo při už tra-
diční akci „Skákejme pro zdravé srdce“. 
Pátek plný zábavy a pohybu měl za cíl 
nejen pobavit, ale také upozornit 
na nedostatečný pohyb dětí a podpo-
řit v nich zájem o sportovní aktivity. 
„Chceme, aby děti byly pohybově aktiv-
nější. Zároveň je třeba, aby byly i vníma-
vější ke svému okolí a chtěly se dozvědět 
více o trápeních nemocných a snad jim 

uměly i pomoci,“ vysvětluje Lenka Graf, 
zakladatelka a patronka Nadačního 
fondu Energie pomáhá.
Na rozlučkové akci se školním rokem 
se tak děti mohly také projet na kolo-
běžkách, šlapacích kárách nebo si za-
hrát třeba i košíkovou. Své umění jim 
předvedly také mažoretky DDM, ne-

chyběla ale ani biketrialová show, bo-
xeři Lukáš Konečný a Fabiana Bytyqi či 
taneční skupiny Freedom a Avalanche. 
Součástí akce byly také workshopy vě-
nované vlivu alkoholu na lidské chová-
ní nebo zdravotnický kvíz.
„Jsme rádi, že se podobné akce kona-
jí a že se děti hýbají a sportují. Velké dí-
ky patří za podobné preventivně-zdra-
votnické počiny především Nadačnímu 
fondu Energie pomáhá,“ pochválil pri-
mátor Ústí nad Labem Petr Nedvědic-
ký, který si ve svém nabitém progra-
mu našel čas a sám na Kostelní náměs-
tí dorazil.
Projekt „Skákejme pro zdravé srdce“ 
pořádá Nadační fond Energie pomáhá 
ve spolupráci se společností Centropol 
Energy, která je generálním partnerem 
projektu. Například v roce 2017 předa-
la Lenka Graf zástupcům záchranné 
služby šek na 100 212 korun. Získané 
prostředky umožnily nákup stacionár-
ního defi brilátoru, který byl slavnost-
ně umístěn právě na ústeckém Kostel-
ním náměstí   (od dop.)

Zakladatelka a patronka nadačního fondu Lenka Graf a primátor Ústí nad La-
bem Petr Nedvědický.

Skákejme pro zdravé srdce

 
Radost z jízdy

V Sychrově vznikne
nový domov pro seniory
Z  bývalého zámeckého hotelu má do  podzimu letošního roku 
vzniknout nový domov pro seniory s kapacitou 72 lůžek. První jeho 
obyvatelé by se mohli nastěhovat ještě před Vánocemi. Za projek-
tem stojí společnost DS Sychrov s.r.o. vedená Jiřím Duškem, kte-
rý vybudoval síť domovů seniorů pod obchodní značkou Anavita.

„Domov pro seniory Sychrov předsta-
vuje koncept kvalitního bydlení, spolu 
se sociální a zdravotní péčí v nádherné 
lokalitě v bezprostřední blízkosti zám-
ku Sychrov,“ říká Jiří Dušek, který je 
v současné době ředitelem pražské-
ho Domova seniorů Vysočany. V lo-
kalitě původně vznikl čtyřhvězdičko-
vý zámecký hotel vlastněný společ-
ností Regal estate ze skupiny SYNER 
Group. „Máme velkou radost, že jsme 
našli kvalitního investora, který dá ne-
movitosti nový život a hlavně pomů-
že vyřešit jeden z klíčových sociálních 
problémů nedostatku míst pro seniory 
v Libereckém kraji,“ uvedl Petr Syro-
vátko jr. ze společnosti Regal estate 
s tím, že cenu transakce se obě stra-
ny dohodly nezveřejňovat.
Aktuálně probíhá proces převodu 
společnosti a související administra-
tivní kroky spojené se změnou úče-
lu stavby. Budoucí vlastník spustil 
webové stránky www.dssychrov.cz, 
kde případní zájemci naleznou bližší 
informace. „Naším posláním je odbor-
ně poskytovat pomoc, podporu a péči 
lidem se sníženou soběstačností zejmé-
na z důvodu věku, vytvořit jim důstoj-

né prostředí s důrazem na individuální 
potřeby, kvalitu a úctu. Budeme regis-
trovaným poskytovatelem sociálních 
služeb, péče bude poskytována v sou-
ladu se standardy kvality sociální péče 
a doporučení Ministerstva práce a soci-
álních věcí,“ uvádí Dušek a dodává, že 
se specializují na osoby, které kvůli 
zhoršenému zdravotnímu stavu po-
třebují nepřetržitou péči, především 
pak lidi trpící demencí.
Vedlejším pozitivním přínosem je 
vznik 42 nových pracovních míst. Už 
nyní DS Sychrov hledá zdravotní se-
stry, pracovníky přímé péče, do pro-
vozu tým kuchařek, recepční, uklí-
zečky či správce budovy. (od dop.)

Více o Jiřím Duškovi: Ředitel Jiří Dušek získal za rok 2013 titul Mana-
žera sociálních služeb. V jeho Domovech pracuje vždy tým zkušených, 
pravidelně proškolovaných lidí a osobností, které každému zařízení dá-
vají punc jedinečnosti. Pod vedením Jiřího Duška vzniklo po republice 
osm podobných zařízení. Vedle zmiňovaného DS Vysočany v Praze jsou 
to například DS v městech Olomouc, Plzeň, Brno. 
V roce 2016 inicioval nastudování divadelní hry „Zatmění“ upozorňující 
na problematiku Alzheimerovy choroby a její dopad na rodinu a blízké.
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Hornický region Erzgebirge/Krušnoho-
ří, jak zní ofi ciální název společné čes-
ko-německé nominace, tvoří 22 součás-
tí, z nichž 17 se nachází na území Sas-
ka a 5 v českém Krušnohoří. Českou 
část reprezentují Hornická krajina Já-
chymov, Hornická krajina Abertamy – 
Boží Dar – Horní Blatná, Rudá věž smr-
ti, Hornická krajina Krupka a Hornická 
krajina Mědník. Tyto komponenty spo-
lečně dokládají obrovský vliv, který mě-
la těžba a zpracování rud na obou stra-
nách pohoří na rozvoj hornictví a hut-
nictví po celém světě. „Zápis Krušných 
hor mezi památky UNESCO je uznáním 
práce a úspěchů lidí, kteří tento přeshra-
niční region po staletí utvářeli,“ zdůraznil 
premiér Svobodného státu Sasko Micha-
el Kretschmer. „Naším společným závaz-
kem nyní je zajistit ochranu tohoto dědic-

tví i pro budoucí generace,“ dodal. „Je pro 
nás ctí, že se Hornický region Erzgebirge/
Krušnohoří ocitl po boku dalších památek 
světového dědictví. Na tuto chvíli dychti-
vě čekali i obyvatelé krušnohorského regi-
onu, který se opírá o stovky let trvající tra-
dici společného soužití lidí na obou stra-
nách hranice,“ uvedla náměstkyně mini-
stra kultury ČR Petra Smolíková.

Pro Českou republiku znamená potvr-
zení výjimečné světové hodnoty Kruš-
ných hor první úspěšný zápis na Se-
znam světového dědictví po 16 le-
tech. Zdůvodnění výjimečné světové 
hodnoty Hornického regionu Erzge-
birge/Krušnohoří je podloženo mimo 
jiné světově významnými vynálezy 
a inovacemi v oblasti báňských a hut-
ních technologií, které se zvláště v 16. 
století, ale i později, úspěšně šířily 
z Krušných hor do celé Evropy i zámo-
ří, a o globální význam Krušných hor 
pro rozvoj báňské legislativy, admini-
strativy a školství, ale také měnových 
systémů. To dokládá i příběh jáchy-
movského tolaru, z nějž se na více než 
300 let vyvinulo celoevropské platidlo 
a který dal název i americkému dola-
ru. Díky více než 800 letům téměř sou-
stavné těžby a zpracování rud vznikla 
v Krušných horách jedinečná hornická 
krajina s unikátními montánními pa-
mátkami v nadzemí i podzemí a s hus-
tou sítí specifi ckých horních měst, kte-
rá nemá ve světě obdoby. Tyto památ-
ky dokládají způsoby těžby a úpravy 
různých rud ve všech obdobích od 12. 
až do 20. století, především pak rud 
stříbra, cínu, kobaltu, železa a napo-
sledy uranu.
Osobně přítomna této historické udá-
losti byla i početná delegace z Krupky. 

Krušnohorská hornická krajina
je památkou světového dědictví UNESCO
Z hlavního města Ázerbajdžánu Baku přišla v neděli 7. července senzační zpráva. Výbor světového 
dědictví UNECSO na svém tamním zasedání rozhodl o tom, že Hornické památky v saském a českém 
Krušnohoří jsou zapsány na prestižní Seznam světového dědictví. Počet památek v České republice, 
které se mohou tímto titulem pyšnit, se tak rozrostl na třináct.

„Pro Ústecký kraj je to obrovský úspěch. 
Stojí za ním několikaleté úsilí mnoha lidí. 
Slibuji, že budeme všichni dělat maximum 
pro to, abychom se o tak významnou znač-
ku dobře starali, ochránili ji pro další gene-
race, a co nejvíce rozvíjeli turistický poten-
ciál“, řekl po návratu z Baku novinářům 

na tiskové konferenci náměstek hejtma-
na ÚK pro regionální rozvoj a cestov-
ní ruch a starosta města Krupka Zde-
něk Matouš. Toto město s bohatou tra-
dicí hornictví navštíví každoročně kolem 
40 tisíc turistů, v budoucnu lze očekávat 
výrazný nárůst zájemců.

Štola Starý Martin

Prohlídková trasa 

Krupka - historické jádro
www.branadocech.cz
www.montanregion.cz
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