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Kromě světových operních scén koncertuje Štefan Margita jako svobodný 
umělec se svými hosty hojně také v České republice, severní Čechy nevyjí-
maje. Ani letošní podzim nebude výjimkou. Zeptali jsme se, jak se stalo, že 
vstoupil do svůdného světa šansonů.

Štefan Margita
Operní pěvec, tenorista Štefan Margita se narodil 3. srpna 1956 v Košicích. Působil a pů-
sobí v nejslavnějších operních domech světa - například v milánské La Scale, londýnské 
Královské opeře v Covent Gardene a dalších metropolích. Celosvětový věhlas a obdiv kri-
tiků i publika mu přinesly především role v Janáčkových operách Káťa Kabanová, Z mrt-
vého domu a Osud, či Bůh Ohně ve Wagnerově opeře Zlato Rýna. V současnosti je pova-
žován za jednoho z nejlepších představitelů této role na světě. K Logemu se vrátí napře-
srok v chicagské opeře Lyric. V roce 2020 pak roli Tichona v Janáčkově Kátě Kabanové 
zopakuje na scéně Metropolitní opery v New Yorku.

Šanson jeŠanson je
nádherná píseňnádherná píseň
 Jste světově uznávaným operním tenorem. S rozmyslem 
a pokorou vstupujete i do odlišných hudebních žánrů, jakými 
jsou například lidové či muzikálové písně. V zatím posledním 
albu s názvem Mapa lásky z loňského roku jste nově zabrousil 
do světa šansonů. Čím vás zaujaly právě ony? 
Proč jsem se já, operní tenor, rozhodl nahrát album, na kterém 
najdete písně žánru, jehož písním se říká divadlo světa ve třech 
minutách. Jeden kritik kdysi dávno napsal: „V těchto písních je 
všechno, mizérie i sláva, nebeské i to nejnižší. Jedním slovem: 
lidské, lidské, lidské“. Slovo šanson - la chanson – znamená 
ve francouzštině jakoukoliv píseň. Myšlenka natočit někdy al-
bum plné šansonů s jeho velkými hity mne napadla, když jsem 
před pěti lety nahrával album Melancholie. Konkrétně píseň Ja-
cquesa Brela Chanson des vieux amants a píseň z autorské dílny 
Léa Ferreho Avec le temps se slovenským textem Ľubomíra Fel-
deka Ten zlodej čas. Už tenkrát jsem věděl, že ho jednou nato-
čím a příznivé reakce na můj výlet do tohoto světa vše jen uspí-
šily. Navíc mi poslech šansonů přináší relax a uvolnění při studiu 
náročných operních rolí. A zároveň nutné vyvážení nad propas-
tí, která mezi operou a šansonem panuje. Šansony, a to je zvlášt-
ní, jsem rád poslouchal už jako malý kluk. Dodnes si pamatuji 
na jeden dávný zážitek z rodných Košic. Tenkrát u nás vystupo-
vala slavná zpěvačka Dalida. Spíš popová diva, než šansoniérka 
v pravém slova smyslu, což mi tenkrát bylo ale úplně jedno. By-
la přece z pravlasti šansonu, ze sladké Francie! A protože můj tá-
ta byl tenkrát ředitelem košického maratonu a pod jeho organi-
zátory spadala košická sportovní hala, dostal jsem se na zkouš-
ku, na které bylo skutečně jen pár lidí. Dalida už během zkouš-
ky navodila naprosto úžasnou atmosféru, kterou mne doslova 
uchvátila a já jí jak hypnotizován sledoval.  A samotný koncert? 
Jedním slovem báječný! Hned den po Dalidině koncertě jsem si 
šel koupit LP desky Hany Hegerové. A když pak začala dělat šan-
sony i Hanka Zagorová, kterou jsem tehdy pochopitelně osobně 
neznal a vzhlížel k ní jako k velké a nedostupné hvězdě, bylo roz-
hodnuto. Šansony jsem si zamiloval jednou provždy. Snad proto, 
že jejich nejvlastnější náplní jsou láska, její štěstí i její trable, a ci-
ty i bolesti se v nich většinou prožívají naplno. A při jejich posle-
chu nás občas zamrazí na páteři. 
 Většina šansonů se vyznačuje vedle strhující hudby také 
hloubkou textů. U nás je dámou šansonů právě vynikající Ha-
na Hegerová. Na veřejnosti už nevystupuje, jak se vám podaři-
lo získat ji pro společný duet Mapa lásky?

Píseň Mapa lásky pochází z repertoáru i zpěváka, herce a kytaristy 
Georgese Moustakiho. U nás ji poprvé s českým textem Pavla Kop-
ty Mapa lásky nazpívala v roce 1973 později Hana Hegerová, která 
ji v následujících letech ještě několikrát nahrála a stala se nedílnou 
součástí jejích koncertů. Požádal jsem Fera Feniče, který je s paní 
Hanou v pravidelném kontaktu, zda bychom tuhle píseň nemoh-
li natočit jako duet. A ona souhlasila. Tajně jsem doufal, že by se 
přišla na nás alespoň podívat do studia. Bohužel, ale paní Hegero-
vá už nic opravdu nenatáčí, takže se použila starší nahrávka. Da-
niel Hádl nás ale tak krásně propojil, jako by paní Hegerová stála 
ve studiu vedle mne. Zažil jsem ještě její poslední koncerty v Diva-
dle Kalich a byly nádherné. Už tenkrát jsem toužil s Hanou Hege-
rovou spolupracovat a povedlo se mi to alespoň tímto způsobem. 
Vznikl tak první virtuální duet v historii české populární hudby.
 Na albu není znát, že jste operním zpěvákem. Jak je těžké 
na to při natáčení zapomenout?
Není až tak těžké přeladit hlas z operní pozice do šansonové-
ho stylu. Samozřejmě se při nahrávání krotíte, protože nemůže-
te naplno používat ten velký hlas, kterým zpíváte při operních 
představeních. U šansonu musíte vycházet z textu. A o to jsem 
se snažil a na výsledku je to, myslím, znát.
 Jako operní sólista si musíte hlídat hlas. Jak se to dělá?
Hlas si pochopitelně hlídám, ale nepřeháním to. Během sezóny 
musím zapomenout na zmrzlinu, ale vynahradím si to každoroč-
ně o prázdninách. Taky si hlídám, abych někde ve společnosti ne-
chytil nějakou virózu. Proto většinou nedělám po koncertech auto-
gramiádu. Rád se se svými fanoušky potkávám, ale pokud od ně-
kterého z nich něco chytnete, byť mu uděláte radost, může se stát, 
že následující koncerty musíte rušit. A to dělám strašně nerad.
 Jak dopředu se plní váš pracovní diář a co máte před sebou 
v příštím roce, potažmo v dalších letech?
Plánuje se hodně dopředu. A to je tedy hodně zavazující! V lednu 
příštího roku budu poprvé zpívat ve španělské Valencii v opeře Ri-
charda Strausse Elektra, do Chicaga se na jaře vrátím ve Wagnero-
vě opeře Zlato Rýna, protože role poloboha Logeho je už dlouho jed-
nou z mých stěžejních rolí. V pražské Státní opeře se bude po je-
jí rekonstrukci hrát opera Billy Budd Benjamina Brittena, která mě-
la loni velký úspěch v Národním divadle. V příštím roce se pak v roli 
Tichona v Janáčkově Kátě Kabanové vrátím na scénu Metropolitní 
opery v New Yorku. V roce 2021 si pak znovu zazpívám roli prince 
Šujského v Musorgského opeře Boris Godunov. Tentokrát v Opeře 
ve Washingtonu.  Připravila: L. Richterová, foto: Jan Zátorský

Zahájení stavby se uskuteč-
nilo loni v říjnu. Po roce se 
tak po asfaltu podél Labe 
mohou projet první cyklis-
tičtí nadšenci. „Labe je feno-
mén. Tímto projektem Labské 
stezky a dostavbou chybějících 
částí cyklotrasy jsme zase o kus blíž zpří-
stupnění cyklistům řeky od jeho pramene 
až po Hamburk,“ uvedl na slavnostní ak-
ci Zdeněk Matouš.
Popřát stezce spoustu spokojených spor-
tovců a co nejméně úrazů přišli k La-

bi u přívozu také starosto-
vé dotčených obcí Dobří-
ně, Záluží, Račic či Roudni-
ce nad Labem. Vlastníkem 
cyklostezky je Ústecký kraj 
a její vybudování stálo bez-
mála 21 milionů korun.

V Ústeckém kraji se na Labskou stezku 
napojují další tři významné cyklostez-
ky. Jedná se o Krušnohorskou magistrá-
lu, která vede po hřebenech Krušných 
hor od Děčína až po Měděnec. Dále Cyk-
lostezku Ploučnici sledující tok řeky Plou-

čnice od jejího pramene na úpatích Ješ-
tědu po její ústí pod děčínským zámkem 
a Cyklostezku Ohře podél řeky Ohře, kte-
rá vede z Karlovarského kraje do Lito-
měřic v Ústeckém kraji, kde se napojuje 
na Labskou stezku.

Na území Ústeckého kraje má Labská 
stezka délku 96 km a je vedena v tra-
se: Dolní Žleb – Děčín – Velké Břez-
no – Ústí nad Labem – Libochovany 
– Litoměřice – Roudnice nad Labem – 
Hněvice – hranice Středočeského kra-

je. Podle starostky Dobříně má cyklo-
stezka za cíl zvýšení bezpečnosti do-
pravy a snížení nehodovosti.

Přibyly další kilometry Labské cyklostezky
V lokalitě Dobříňského háje u Labe byl ve čtvrtek 3. října slavnost-
ně zprovozněn další úsek 3. etapy dostavby Labské cyklostezky, a to 
konkrétně mezi obcemi Dobříň a Račice v délce necelých čtyř kilo-
metrů. Za investora přestříhl pásku náměstek hejtmana Ústeckého 
kraje pro cestovní ruch a regionální rozvoj Zdeněk Matouš.
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Hejtman Libereckého kraje 
Martin Půta ocenil v Ekocentru 
v Oldřichově v Hájích za mimo-
řádný čin Iva Raisra. 

Ten 16. září svojí pohotovou reakcí za-
bránil tragédii, když v plné rychlosti 
převzal řízení za zkolabovaného řidi-
če autobusu na cestě z Liberce do Pra-
hy a odvezl všechny cestující do bezpe-
čí. Jako poděkování proto obdržel z ru-
kou hejtmana Martina Půty a starosty 
obce Oldřichov v Hájích Jaromíra Tiché-
ho Záslužnou medaili Libereckého kraje 
I. stupně za záchranu lidských životů.
„Vždy stojí za to poděkovat lidem, kteří 
učinili něco mimořádného. Situace, ve kte-
ré se ocitl Ivo Raisr a cestující z autobusu 
z Liberce do Prahy, výjimečná byla. Osob-
ně jsem mu proto dnes poděkoval. Je to 

příkladný a záslužný čin, který by neudě-
lal každý,“ uvedl hejtman Martin Půta.
Kromě záslužné medaile obdržel Ivo 
Raisr také luxusní hodinky a poukázku 

na kurz autoškoly pro řidičské opráv-
nění skupiny D. Tu mu předal Zdeněk 
Krabs, ředitel Střední školy a Mateřské 
školy v Liberci Na Bojišti.  (od dop.)

Zvěsti, které tvrdí, že nové autobusové nádraží 
buď nebude, nebo v osekané podobě bez parko-
vacího domu, nejsou pravdivé. Naopak, podniká-
me kroky, jejichž smyslem je napravit nedokona-
le připravený původní projekt, který stejně ne-
měl šanci na realizaci. Napravujeme tady špatně 
odvedenou práci vedení města Liberec, při pří-
pravě projektu ve volebním období 2014-2018.
Původní projekt vznikl v době, kdy ještě město 
nevlastnilo pozemky na současném autobuso-
vém nádraží a jeho koncepce se tak musela pod-
řídit omezenému prostoru. Navrženo proto by-
lo spojení parkovacího domu s terminálem a stá-
ním autobusů v přízemí. Z provozního hlediska 
by tak šlo o minimálně sporné řešení. Původní 
koncepce také počítala s demolicí domu v Žitav-
ské ulici (vedle stávajícího parkoviště nad auto-
busovým nádražím), který nakonec město z ji-

né evropské dotace opravuje a tvoří v něm po-
třebné sociální bydlení. Původní projekt se tedy 
vzal a jen posunul a není tak v souladu s novým 
územním plánem, který aktuálně liberecké zastu-
pitelstvo projednává. Zpackaná architektonická 
soutěž, prezentovaná dodnes na webu České ko-
mory architektů jako soutěž neregulérní, dodnes 
dělá Liberci ostudu.
Jedním z důvodů, proč město v únoru 2019 oslo-
vilo Liberecký kraj s nabídkou na převzetí projek-
tu výstavby terminálu, je jeho dlouholetá špat-
ná fi nanční kondice. Nové autobusové nádraží 
(terminál i parkovací dům) by mělo podle před-
pokladů stát přes 200 milionů korun, a i když se 
převážná část nákladů bude platit z evropských 
dotací, jen spoluúčast přijde na více než 30 mi-
lionů. Projekt je proto nutné nejdříve zaplatit 
z vlastních zdrojů, což by byla pro už tak zadlu-

žené město velká zátěž. Otázkou, kde vzít pení-
ze na spoluúčast, se ale patrně zadavatelé původ-
ního projektu nezabývali, protože v rozpočtu se 
s žádnými penězi pro výstavbu nového autobu-
sáku nepočítalo.
Bezprostředně poté, co jsme se dohodli s měs-
tem na spolupráci, jsme oslovili architekta návr-
hu Petra Stolína, který souhlasil se změnou pro-
jektu a původní studii přepracoval. Oproti původ-
nímu plánu navrhl zvlášť terminál a zvlášť parko-
vací dům, což je další plus ve srovnání s minulým 
řešením, proti kterému se tehdy jednoznačně vy-
slovila například Rada architektů města.
V této situaci pochopitelně nelze předem slibovat 

termín, kdy se Liberečané nového, důstojného, au-
tobusového nádraží dočkají. Nyní je ve fázi projek-
tové přípravy. Rada Libereckého kraje vybírá projek-
tanta obou staveb. Pokud vše půjde bez zádrhelů, 
mohlo by se s výstavbou začít v prvním pololetí ro-
ku 2022. Nejprve vznikne terminál, poté parkovací 
dům. Tím, že rozdělíme projekt do dvou fází, zaru-
číme, že alespoň na první část budeme schopni čer-
pat peníze, které na to jsou nyní připravené. Ter-
minál, který bude postaven jako první, se zároveň 
stane zázemím pro krajského dopravce, a bude tak 
sloužit příměstské a meziměstské dopravě v celém 
Libereckém kraji, což je také hlavní úloha autobuso-
vého nádraží. Navíc tím, že bude v majetku kraje, 
ušetříme na poplatcích za vjezdy autobusů na ná-
draží. Dnes za to ročně platíme v rámci zajištění do-
pravní obslužnosti téměř šest milionů korun.
Podle mého názoru je lepší projekt řádně připra-
vit, než zbytečně utratit stovky milionů korun 
za špatné řešení, připravené v omezeném pro-
storu a čase, které by každodenně působilo pro-
blémy řidičům autobusové dopravy a především 
cestujícím, o které jde v první řadě.
  Martin Půta, hejtman Libereckého kraje

Radní pro oblast kultury a pa-
mátkové Mgr. Karel Horčička, 
MPA pověřil Oblastní muze-
um Praha východ, aby při-
pravilo návrhy a modely 
pro pamětní ražbu připomí-
nající obě významné a rozho-
dující události v historii naší ze-
mě: „Symboly jsou důležité pro pocit 
a vědomí našich kořenů. Jsem rád, že se po-
dařilo najít symbolické vyjádření obou výji-
mečných dnů ve výjimečných osobnostech, 
a to Janu Opletalovi a svaté Anežce České,“ 
komentoval radním Mgr. Karel Horčička, 
MPA emisi pamětních medailí.
Události obou historických listopadů mě-
ly své symboly. Na pamětní ražbu se pro 

listopad 1939 symbolem sta-
la podoba studenta medi-
cíny Jana Opletala, který 
byl zraněn při manifestaci 
proti okupaci Českosloven-
ska 28. října 1939 a na ná-

sledky svých zranění zemřel. 
Jeho pohřeb se stal příležitos-

tí k další manifestaci českého od-
poru. Jeho projev byl tvrdě potlačen. Vy-
soké školy byly uzavřeny, studenti i část 
pedagogů uvězněni v koncentračním tá-
boru Sachsenhausen. Jako symbol roku 
1989 byla po zvažování zvolena patron-
ka země, svatá Anežka Česká. Legenda, 
která vyrostla v lidovém prostředí a poji-
la se s blahoslavenou Anežkou Českou sli-

bovala, že se svatořečením Anežky České 
dojdou české země znovu svobody. Blaho-
slavená Anežka Česká byla svatořečena 
12. listopadu 1989 papežem Janem Pav-
lem II.. 
Ražba pamětních mincí byla provede-
na podle návrhů renomované výtvarni-
ce, akademické malířky Jitky Jelínkové. 
Průměr samotné ražby je 3 cm, provede-
na je v mosazi, ale také ve stříbře. Emi-
se stříbrných pamětních medailí je limi-
tovaná. Oblastní muzeum Praha východ, 
příspěvková organizace, bude nabízet pa-
mětní medaile zájemcům ke koupi v Ar-
noldinovském domě čp. 97, v Brandýse 
nad Labem-Staré Boleslavi, hlavním sídle 
muzea. (od dop.)

Především v oblasti Indického oce-
ánu, ale i na dalších místech plane-
ty jsou mořské želvy nelegálně love-
ny pro maso, jejich krunýře jsou vy-
užívány pro zisk želvoviny, stávají se 
nechtěným úlovkem v rybářských sí-
tích, jejich vajíčka lidé sbírají za úče-
lem prodeje a konzumace. Želví snůš-
ky jsou ohroženy rovněž stále inten-
zivnější zástavbou pobřežních oblas-
tí a turistickým ruchem. Mořské želvy 
strádají taktéž konzumací plastového 
odpadu v oceánech, který mylně pova-
žují za svou potravu – medúzy. O zá-
chranu těchto majestátních živočichů 
usiluje mezi jinými i mezinárodní ne-
zisková organizace Turtle Foundation. 
Jejím cílem je zamezit vyhubení moř-
ských želv na naší planetě. V součas-
né době realizuje projekty ve dvou ze-
mích – v Indonésii a na Kapverdách. 
V Indonésii spolupracuje na ochra-

ně mořských želv i s dvěma terénní-
mi pracovníky liberecké zoo, Tomášem 
Ouhelem a Pavlem Zoubkem.
Turtle Foundation působí také na Kap-
verdách, kde se vyskytuje třetí největ-
ší populace karety obecné (Caretta ca-
retta) na světě (po Ománu a jihový-
chodní Floridě). V roce 2007 zde by-
lo pozabíjeno přes 1000 samic, které 
sem připluly naklást vejce. V souvis-
losti s masovým vybíjením želv vysla-
la organizace do těchto oblastí své čle-
ny a dobrovolníky, kteří ve spolupráci 
s místními komunitami střeží po ce-
lé hnízdní období pláže, aby se želvy 
mohly bezpečně rozmnožovat. Akti-
vity Turtle Foundation nyní podporují 
i některé další české zoologické zahra-
dy sdružené v Unii českých a sloven-
ských zoologických zahrad (UCSZOO) 
– kromě ZOO Liberec také v Ostravě,  
Olomouci a Hodoníně. (od dop.)

Hrdina všedního dne

Nové autobusové nádraží bude. A se vším všudy
Liberec | Příprava projektu nového autobusového nádraží v Liberci pokračuje, na-
vzdory všem výkřikům kritiků a mediálním zkratkám. Liberečané, obyvatelé kraje, 
ani návštěvníci města, nemusí mít strach, že se nového autobusáku nedočkají, a že 
cestující, kteří přijíždí do krajského města, budou i v následujících desetiletích vítat 
nedůstojné bílé stavební buňky, postavené jako provizorium před dvaceti lety.

Pamětní medaile k významným listopadovým výročím
Středočeský kraj se rozhodl připomenout nastávající 80. výročí perzekuce českých vysokých škol, je-
jich studentů a učitelů a stejně tak 30. výročí událostí listopadu 1989 pamětní medailí.

Pomáháme chránit mořské želvy
Česká republika | Mořské želvy jsou zástupci skupiny plazů, 
která na Zemi křižovala moře a oceány již před více než 100 mi-
liony let. V současnosti žije na světě sedm druhů těchto impo-
zantních zvířat a všechny patří k ohroženým, čtyři z nich jsou 
podle mezinárodního červeného seznamu dokonce kriticky 
ohrožené. Za posledních 30 až 40 let klesly jejich počty natolik, 
že jim hrozí úplné vyhubení. Do jejich záchrany se zapojují i čes-
ké zoologické zahrady.

Další nový most začal sloužit v le-
tošním roce motoristické veřejnos-
ti ve Středočeském kraji, konkrét-
ně na silnici III. třídy číslo 00323 přes 
dálnici v katastru Jažlovic v okrese 
Praha východ. Díla za více než 32 mi-
lionů korun splňuje veškeré požadav-
ky na bezpečnost silničního provozu 
a respektuje i hustotu dopravy v bez-
prostřední blízkosti dálnice.

„V posledních dvou letech se nám podařilo opravit 
nebo zcela postavit více než padesát mostů na sil-
nicích druhé a třetí třídy na celém území Středo-
českého kraje. Vždy rozhoduje stav stávajících 
mostů a jejich dopravní význam v dané lokalitě,“ 

uvedl Miroslav Dostál, vedoucí mostních tech-
niků Krajské správy a údržby silnic Středočes-
kého kraje.
Jeho slova potvrzuje právě zmíněný most, 
který převádí dopravu přes dálnici D1. Prá-
vě tento fakt museli silničáři zohlednit při vý-
stavbě nového mostního tělesa. „Dálnice mu-
sela být na nezbytnou dobu uzavřena kvůli za-
jištění bezpečnosti všech účastníků silničního 
provozu i pracovníků dodavatelské firmy. Tako-
vá opatření v praxi znamenají náročnou přípra-
vu. Na místě musí být v jeden okamžik všech-
na dostupná technika, pracovníci, spolupracuje-
me s policisty i dalšími složkami,“ vysvětlil Mi-
roslav Dostál.
Finanční prostředky na opravy stávajících 
a stavbu nových mostů pocházejí z rozpočtu 
Středočeského kraje, státní pokladny i z Evrop-
ské unie. V čerpání dotačních peněz do doprav-
ní infrastruktury je Středočeský kraj nejlepší 
v České republice.

Přes dálnici u Jažlovic se jezdí po novém mostě

SÚS
KRAJSKÁ SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC

Středočeského kraje
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Pozvání do Dharamsaly

W W W. C A M P D AV I D S H O P. C Z

OBLÉKÁ PILOTA F3 

TOMA BECKHAUSERA

NAŠE PRODEJNY NAJDETE V TĚCHTO OBCHODNÍCH CENTRECH

Zoo Liberec má 
medaili v rodině 
nezapomenutel-
ných příběhů
Kronika dějin českého národa je pl-
ná nezapomenutelných příběhů, 
zrcadlí se v nich pravá česká ná-
tura. Ta se stala předlohou nové-
ho cyklu České mincovny nazva-
ného „Příběhy naší historie“. Čes-
ká mincovna od jara 2018 postup-
ně představuje devět témat z naší 
nepříliš vzdálené minulosti – světo-
známých i neprávem pozapomenu-
tých, na která by každý správný pa-
triot měl být náležitě hrdý.

Po připomenutí dvojice Hanče a Vr-
baty, svatého Václava, České fi lhar-
monie, Masarykovy univerzity Br-
no, Svazu junáků – skautů se šestou 
medailí stala Liberecká Zoo. V příš-
tím roce bude Česká mincovna emi-
tovat téma Rádio Svobodná Evropa, 
R.U.R a slovo robot a Loutka Spejbla. 
Šestá pamětní medaile České min-
covny z cyklu Příběhy naší historie 
vypráví nejen o obdivu a lásce k pří-
rodě, ale také o hledání vlastních ko-
řenů. „V jedné trojské unci ryzího zlata 
se zrcadlí příběh liberecké Zoo se čtveři-
cí vzácných zvířat. Emisní náklad zla-
té uncové medaile čítá pouhých 100 ku-
sů. Každý kus je ručně číslovaný na hra-
ně a opatřený speciálním certifi kátem 
původu, který vypráví příběh liberec-
ké Zoo,“ popsala Lenka Klimentová 
z České mincovny s tím, že připra-
vena je pro zájemce i menší verze 
a emise ve stříbře.

Deset významných osobností z jejich řad nyní ocenil Libe-
recký kraj v rámci soutěže Pečovatelka roku 2019. Během 
Oslav Mezinárodního dne seniorů jim v libereckých Lido-
vých sadech v sobotu 12. října za jejich práci poděkovali 
statutární náměstkyně hejtmana Jitka Volfová a náměstek 
hejtmana pro sociální oblast Pavel Svoboda.
Mezi letošními oceněnými bylo osm žen a dva muži. Diplom, 
květinu a drobné dary si odnesli Hana Beláková z Centra so-
ciálních služeb Jablonec nad Nisou, Zdeňka Bělková ze Soci-
álních služeb města Česká Lípa, Libor Drešer z Domova dů-
chodců Rokytnice nad Jizerou, Zdeňka Hanyšová ze Zdravot-
ně sociálních služeb Turnov, Centra denních služeb – Domo-

vinka, Jitka Havlíková z pečovatelské služby města Železný 
Brod, Magda Hloušková z Domova důchodců Rokytnice nad 
Jizerou, Jiřina Kaislerová z Domova důchodců Sloup v Če-
chách, Simona Krejčová ze Sociálních služeb města Nový Bor, 
Jiří Šarközi z Domova důchodců Velké Hamry a Iveta Štěpán-
ková ze Zdravoš péče, Rokytnice nad Jizerou.  (od dop.)

Praha | Místopředseda Sená-
tu Parlamentu ČR Jiří Oberfal-
zer přijal předsedu tibetské exi-
lové vlády Lobsanga Sangayea, 
podpořil požadavek na autono-
mii Tibetu. 

Schůzky se zúčastnili také předseda 
zahraničního výboru Senátu Pavel Fis-
cher, předseda ústavně-právního vý-
boru Miroslav Antl a předseda Skupiny 
přátel Tibetu senátor Přemysl Rabas. 
Premiér Lobsang Sangay informoval 
senátory ohledně porušování lidských 
práv a nerespektování tibetské kultur-
ní, jazykové a náboženské identity ze 
strany úřadů v Čínské lidové republi-
ce. Tato situace Tibeťanů vede mimo ji-
né k zoufalým protestům formou sebe 
upalování; počet případů sebeupálení 
za posledních deset let dosáhl již 153. 
Sangay také informoval o environmen-
tálních problémech na Tibetské náhor-
ní plošině. V Tibetu, který je označo-
ván za “vodárnu Asie”, přitom prame-
ní šest největších asijských řek, které 
jsou zdrojem vody pro více než mili-
ardu lidí. Tání tibetského permafros-

tu způsobené jak klimatickou změnou, 
tak i násilnou změnou způsobu hospo-
daření v tradičně kočovné a zeměděl-
ské oblasti, hrozí uvolněním obrovské-
ho množství uhlíku, a je tak rizikem 
pro celý svět. 
„Z rozhovoru vyplynulo, že Tibeťané ne-
požadují nezávislost, ale formou tzv. 
politiky ‘střední cesty‘ usilují jen o po-
skytnutí opravdové autonomie. Tyto 
požadavky považujeme za přiměřené 

a oprávněné a opírají se ostatně o plat-
nou čínskou ústavu,“ uvedl místopřed-
seda Oberfalzer. „Účastníci setkání pro-
to vyzývají Čínu, aby respektovala své 
vlastní závazky,“ dodává Oberfalzer.
Na závěr setkání premiér Lobsang San-
gay pozval místopředsedu Senátu Jiří-
ho Oberfalzera a ostatní zástupce Se-
nátu na návštěvu sídla tibetské exilo-
vé vlády v indické Dharamsale. Pozvá-
ní bylo přijato.  (od dop.)

ÚS zrušil zdanění 
tzv. církevních 
restitucí
Brno | Plénum Ústavního soudu 
zrušilo zákon o zdanění tzv. církev-
ních fi nančních restitucí. 
Návrh na zrušení slov „s výjimkou 
fi nanční náhrady“, případně celé-
ho zákona č. 125/2019 Sb. (nove-
la zákona č. 428/2012 Sb., o majet-
kovém vyrovnání s církvemi a ná-
boženskými společnostmi) podala 
skupina 44 senátorů (navrhovatel-
ka). Následně byly Ústavnímu sou-
du doručeny návrhy skupiny 62 po-
slanců a skupiny 19 senátorů, které 
požadovaly zrušení stejných usta-
novení. Tyto později podané návr-
hy byly odmítnuty pro nepřípust-
nost z důvodu překážky věci zahá-
jené, nicméně tyto další navrhova-
telky získaly postavení vedlejších 
účastnic v prvním zahájeném řízení 
a Ústavní soud k jejich návrhům při 
svém rozhodování přihlédl. Posou-
zení souladnosti zákona s ústavním 
pořádkem sestává ze zodpověze-
ní tří otázek: zda byl přijat a vydán 
v mezích Ústavou České republi-
ky stanovené kompetence, zda byl 
přijat ústavně předepsaným způso-
bem a zda je jeho obsah v souladu 
s ústavními zákony. Ústavní soud 
přitom dospěl k závěru, že co do 
podstatné obsahové části ústavní-
ho přezkumu jsou návrhy důvodné.
Restituce slouží k odčinění někte-
rých majetkových křivd, spácha-
ných v období let 1948 až 1989, te-
dy v době, kdy „byl režim založe-
ný na komunistické ideologii, který 
rozhodoval o řízení státu a osu-
dech občanů v Československu -  
zločinný, nelegitimní a zavržení-
hodný“, o protiprávnosti komunis-
tického režimu a odporu proti ně-
mu. Již restituční předpisy z 90. let 
počítaly s tím, že v budoucnu bu-
dou upraveny i majetkové poměry 
státu ve vztahu k církvím a nábo-
ženským společnostem; nastalo 
však dlouhé období, v němž neby-
la nalezena politická shoda na po-
době vyrovnání.  (od dop.)

Kraj ocenil nejlepší pečovatelky a pečovatele
Liberecký kraj | Pomáhají těm, kteří se už nemo-
hou o sebe postarat sami. Pečovatelky a pečova-
telé zasvětili svůj pracovní život druhým. 
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Opustily nás dvě významné kulturní osobnosti 
Karel Gott (80) a Vlasta Chramostová (92)

DODO-DVERE.CZ

Dveře SAPELI významně dotvářejí tvář každého bydlení. 
Dveře SAPELI ve spojení se zárubněmi neobyčejně pozvednou jeho este  ckou hodnotu. 

Chcete plné nebo s výplní? Světlé či tmavé? 
Vyberte si takové, které budou Vašemu interiéru nejvíce slušet! 

Den státního smutku byl vyhlá-
šen na  sobotu 11. října, kdy se 
v katedrále svatého Víta, Václa-
va a Vojtěcha na Pražském hra-
dě konala zádušní mše za mno-
honásobného zlatého slavíka 
Karla Gotta. 

Veřejnost se s ním loučila hned na ně-
kolika stanovištích. Před vilou v uli-
ci Nad Bertramkou, kde řadu let byd-
lel, v Zahradě Kinských pod Petřínem 
a na Žofíně, kam v pátek 10. října bě-
hem dne dorazilo téměř 50 tisíc fa-
noušků z Čech i ze zahraničí.  Na po-
hřbu se státními poctami se u mikro-
fonu vystřídali kardinál, primas český 
Dominik Duka, kněz Zbigniew Czen-
dlik, herci Jiřina Bohdalová, Dagmar 
Havlová, Jiří Bartoška a zpěvákovi ko-
legové Eva Pilarová, Eva Urbanová, Lu-
cie Bílá, Štefan Margita, Vojtěch Dyk 
a také ošetřují lékař a sestry nemoc-
nice na Karlově náměstí, kteří o váž-
ně nemocného umělce poslední čtyři 
roky pečovali. Rakev s ostatky zemře-
lého vyprovodili diváci na 3. nádvoří 
Pražského hradu dlouhotrvajícím po-
tleskem. Pietní místa k uctění památ-
ky Karla Gotta vznikla na mnoha mís-
tech naší republiky, kde lidé měli mož-
nost zapsat se do kondolenčních knih.  
Karel Gott podlehl akutní leukémii. 
Skonal doma v kruhu rodiny v úterý 
1. října. Bylo mu 80 let. Čest jeho pa-
mátce!

Pietní místo na Žofíně

Palác Žofín

Do ulice Nad Bertramkou přicházeli lidé i za tmy

Čestná stráž vynáší rakev s ostatky Karla Gotta z katedrály

V pondělí 14. října se veřejnost 
a kolegové naposledy rozlou-
čili s herečkou Vlastou 
Chramostovou. 

Statečná žena, která jako jedna z prv-
ních signatářů podepsala Chartu 77, 
působila na naší první scéně plných 20 
let, v době zákazu veřejných vystoupe-
ní za minulého režimu se věnovala se 
svým manželem Stanislavem Milotou 
tzv. bytovému divadlu. Pohřeb se stát-
ními poctami se konal v prostorách 
Národního divadla v Praze, promluvi-
li na něm ředitel ND Jan Burian, Zuza-
na Stivínová, disidentka Dana Němco-
vá a herec David Prachař. Do kondo-
lenčních knih se mohla veřejnost po-
depsat na Náměstí Václava Havla před 
Novou scénou ND v Praze,  Městském 
divadle a na Státní konzervatoři v Br-
ně, kde Vlasta Chramostová studovala 
a získala první angažmá.. 

Vlasta Chramostová zemřela doma 
ve spánku ve věku nedožitých 93 let 
v neděli 6. října. Čest její památce! 
 Foto: Blesk.cz
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Aktuální stav zdravotnictví
v Ústeckém kraji

 Jak vnímáte připomínky veřej-
nosti k aktuální situaci zdravot-
nictví v Ústeckém kraji?

Zdravotnictví Ústeckého kraje nezna-
mená jen pět nemocnic Krajské zdra-
votní, a.s., ale i dalších šest nemocnic 
poskytujících akutní lůžkovou péči 
v Kadani, Žatci, Litoměřicích, Roudni-
ci, Duchcově a Rumburku. Přitom prá-
vě odtud jsou tyto připomínky nej-
častěji směrovány. Zdravotnictví je 
ale podstatně širší oblast. To nás ta-
ké vedlo k tomu, že hned po volbách 

v roce 2012 začala příprava koncep-
ce zdravotnictví. V roce 2014 pak by-
la přijata Strategie podpory zdraví 
a rozvoje zdravotnických služeb v Ús-
teckém kraji na období let 2015-2020. 
I přes některé výhrady k ní jen podtr-
huji, že to bylo poprvé od vzniku kra-
jů, co byl takovýto dokument pro tu-
to oblast přijat. Od ní se také odvíje-
jí konkrétní kroky a aktivity kraje. Le-
tos začínají práce na její aktualizaci 
pro další období. Málokdo si přitom 
uvědomuje, že za zajištění zdravotní 
péče od praktických lékařů přes am-
bulantní lékaře až po nemocniční pé-
či zodpovídají zdravotní pojišťovny, 
které jsou povinny ji pro své klienty 
nasmlouvat a zodpovídají současně 
i za její dostupnost. A jsem přesvěd-
čen o tom, že zdravotní pojišťovny by 
mělo zajímat i to, v jakých podmín-
kách je tato péče pro jejich klienty po-
skytována.

 Co tato strategie obsahuje?

Strategie navazuje na kompetence 
kraje a nástroje, které má k dispozici 
pro ovlivnění zdravotnictví na svém 
území a to nejen v tom, co mu je dá-
no právním řádem České republiky. 
Lze ji rozdělit do čtyř základních ob-
lastí. Jde o oblast podpory zdraví, je-
jímž základem je prevence, vzdělávání 
a screeningové programy závažných 
onemocnění, o oblast podpory zdra-
votních služeb, mimo jiné rozvoj ka-
pacit při léčbě onkologických a kardio-
logických onemocnění, dostatek lůžek 
dlouhodobé intenzivní péče a dlouho-
dobé intenzivní ošetřovatelské péče. 
V další oblasti pak o odpovědnost kra-
je za zajištění přednemocniční neod-
kladné péče a o oblast podpory opera-
tivních i strategických cílů při posky-
tování zdravotních služeb tam, kde je 
kraj zřizovatelem nebo zakladatelem, 
mimo jiné například při reformě psy-
chiatrické péče.

 Za co kraj v této oblasti zodpo-
vídá?

Zodpovědnost kraje má dvě roviny. 
První je samostatná působnost kraje, 
chcete-li samospráva. Zde kraj zodpo-
vídá za zajištění dostupnosti zdravot-
nické záchranné služby a zajištění pro-
tialkoholní a protitoxikomanické zá-
chytné stanice. V uplynulých letech 
došlo v návaznosti na „Plán pokry-
tí území Ústeckého kraje výjezdový-
mi základnami zdravotnické záchran-
né služby“ ke zřízení nových stanovišť 
záchranné služby v Úštěku a Klínech 
tak, aby byly splněny podmínky dojez-
dové doby na celém území kraje, pře-
místila se stanoviště v Děčíně a Roud-
nici, vybudoval nový centrální dispe-
čink, je obnovován vozový park. Fun-
guje i letecká záchranná služba, kde 
kraj vyvinul značné úsilí o její zacho-
vání. Spolu s organizacemi Kojenecké 
ústavy a Psychiatrická léčebna na tuto 
část svých kompetencí dává kraj bez-
mála půl miliardy korun ročně.
Protialkoholní a protitoxikomanická 
záchytná stanice byla v kraji zrušena 
před mnoha lety. Přes opakované sna-
hy včetně vyhlašování výběrových ří-
zení na její obnovení se podařilo tu-
to povinnost naplnit díky kraji a Kraj-

ské zdravotní, a.s. až letos v květnu. 
Odhadované náklady na její chod for-
mou vyrovnávacích plateb jsou v řádu 
20 milionů korun ročně. Druhou rovi-
nou je přenesená působnost, tedy čin-
nost krajského úřadu, konkrétně jeho 
odboru zdravotnictví. Zde kraj zodpo-
vídá za organizaci a zajištění lékařské 
pohotovostní služby a organizaci a za-
jištění prohlídek těl zemřelých mimo 
zdravotnické zařízení. Lékařská poho-
tovostní služba je zajišťována ve čtr-
nácti městech kraje. Na celou tuto čin-
nost dává kraj ročně téměř 30 milionů 
korun a je na místě poděkovat všem 
městům, která se na jejím zajištění po-
dílejí i fi nančně.

 Děláte něco nad rámec povin-
ností kraje?

Stručně by se dalo odpovědět, že vše, 
co je nad rámec uvedených povinnos-
tí, je navíc. Od podpory prevence, přes 
stipendijní programy, podporu ne-
mocnic až po podporu vědy a výzku-
mu a vzdělávání. Zde si také dovolím 
několik čísel. Například na stipendijní 
programy má kraj v rozpočtu řádově 
5 milionů, na dotační tituly k preven-
ci, vzdělávání a zlepšení zdravotního 
stavu obyvatelstva více než 8 milionů. 
Od roku 2014 pak kraj podporuje po-
skytovatele akutní lůžkové péče bez 
ohledu na jejich zřizovatele dotačním 
programem „Podpora zvýšení komfor-
tu pacientů lůžkové péče, přístrojové 
vybavení“. Tento program byl v někte-
rých letech rozšířen i pro poskytovate-
le následné a dlouhodobé lůžkové pé-
če. Jen připomínám, že do té doby tu 
v kraji nic podobného pro ostatní zři-
zovatele nemocnic nebylo! Včetně le-

tošního roku tak od kraje v těchto pro-
gramech dostala nemocnice Rumburk 
přes 6 milionů, Kadaň téměř 13 mili-
onů, Litoměřice přes 28 milionů, Ža-
tec téměř 10 milionů, Roudnice téměř 
12 milionů a Duchcov přes 5 milionů 
korun. 
Pro letošek jsme navíc schválili zce-
la nový dotační titul „Podpora kvali-
ty pracovních podmínek a prostředí“, 
ve kterém bude rozděleno 7 milionů 
korun všem nemocnicím poskytujícím 
akutní péči. 

 Kritika se občas ozývá i na to, 
že kraj podporuje jen své nemoc-
nice…

V první řadě chci konstatovat, že 
kraj nenese žádnou zodpovědnost 
za současný celkový stav zdravotnic-
tví. Druhá věc je konkrétní podpora. 
Krajská zdravotní, a.s. je majetkem 

kraje, protože kraj vlastní sto pro-
cent jejích akcií a je tedy jejím jedi-
ným vlastníkem. Ani nám pochopi-
telně prostředky od zdravotních po-
jišťoven nestačí na obnovu vybavení, 
na opravu budov a zařízení a výstav-
bu nových. A to i přesto, že KZ využí-
vá celou řadu možností dotací přede-
vším Integrovaný regionální operační 
program. Ale přeci nemůžeme dopus-
tit, aby naše nemocnice chátraly a ne-
mohly poskytovat kvalitní zdravot-
ní péči o občany kraje. A když říkám 
kraje, tak myslím skutečně celého. Ne 
jen pěti okresů, kde má KZ své nemoc-
nice. Vždyť například v roce 2018 vy-
užilo služeb KZ více než 27 tisíc ob-
čanů okresu Louny a více než 37 tisíc 
občanů okresu Litoměřice. A to nejen 
ve vysoce specializovaných oborech 
jako jsou onkologická centra v Cho-
mutově a v Ústí nad Labem, 11 klinik 
v Masarykově nemocnici, centrum 
roztroušené sklerózy v Teplicích, pe-
rinatologická centra v Mostě a v Ústí 
nad Labem, a tak bych mohl ve výčtu 
pokračovat. 
Naše možnosti ale nestačí na to, aby 
se desítky či stovky milionů dávaly 
do dalších nemocnic, jejichž zřizovate-
lem kraj není a nemocnice nejsou je-
ho majetkem. Odvolávám se na to, co 
jsem uvedl výše, že jejich situace kra-
ji není lhostejná, podporuje je a pod-
porovat je bude i nadále. Je potřeba si 
také uvědomit, že kraj má na staros-
ti mnoho dalších oblastí - organiza-
ce v sociálních službách, střední ško-
ly, dopravní obslužnost a opravy sil-
nic, kulturní instituce a další oblasti 
pro zlepšování života obyvatel celého 
regionu. 

 A na závěr jednu poznámku: 
Odmítám tvrzení, že má-li kterákoliv 
nemocnice problémy, je viníkem kraj. 
Jako příklad uvedu Rumburk. Do dlu-
hů jej kromě jiného přivedla nedosta-
tečná úhrada zdravotních výkonů, kte-
ré nemocnici poskytují zdravotní po-
jišťovny. Ale kraj již před dvěma lety 
řešení nabízel. Rumburk se rozhodl jít 
jinou cestou v domněnce, že naleze-
ní nového partnera v tendru přinese 
městu desítky milionů korun. Situace 
skončila tam, kde skončila, v insolven-
ci. Ta sama o sobě neznamená konec 
nemocnice. Navíc kraj, tedy Krajská 
zdravotní, chce udělat maximum pro 
zachování dostupnosti zdravotní pé-
če ve Šluknovském výběžku a projevila 
zájem i o litoměřickou nemocnici, kte-
rá hledá strategického partnera.

Operace prostaty pomocí robota Da 
Vinci 22 Xi v Masarykově nemocnici 
v Ústí nad Labem

I o nejmenší pacienty je v nemocnicích dobře postaráno

Zdravotnictví se dotýká každého z nás, ať jsme malí či velcí. Proto 
také rozvoj tohoto odvětví leží na srdci vedení Ústeckého kraje, 
který je jediným vlastníkem akciové společnosti Krajská zdravot-
ní. Finančně ale podporuje všechny nemocnice v regionu. Jaký je 
tedy aktuální stav zdravotnictví? To veřejnosti přibližuje Stanislav 
Rybák, náměstek hejtmana pro oblast zdravotnictví. 

Podrobnosti a přihlášku do stipendijního programu Nadačního fondu Krajské zdravotní, a.s. 
naleznete na www.kzcr.eu/cz/kz/verejnost/nadacni-fond/. Uzávěrka 1. kola je 31. 10. 2019 

RSDr. Stanislav Rybák

Na snímku primářka nového nefrodyalizačního oddělení teplické nemocnice MUDr. Jindřiška Pössnickerová (vlevo) a vrch-
ní sestra Zdeňka Hoff mannová
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Z(a)TRACENÝ Boris Aliev

SMYSLNÁ 

luxusní plavky celoročně
Fashionisland ve spolupráci s REAPRESS

www.fashionisland.cz

Do Čech emigroval společně s manželkou v roce 1997 s na-
dějí, že ho čeká země zaslíbená. Země, kde vládne svobo-
da a která je kumštu nakloněná. Zahodil všechny další mož-
nosti  - Francii, Německo, Ameriku. Chtěl žít v bratrském 
slovanském národě, kde najde pochopení pro ruskou duši, 
svůj naturel a osobitou tvorbu. Do Teplic s sebou přivezl 
pouze malířské náčiní. Obrazy s výjimkou ikon a obrazů se 
sakrální tématikou, které věnoval kostelům, zůstaly v Petro-
hradě. Zapálil je. Všechny shořely.  
Alievovi neměli pracovní povolení, a tak se protloukali všeli-
jak. Díky zdejším přátelům, mezi které patřil výtvarník Petr 
Reimann, radní Josef Benda a další, dostal občas příležitost 
svá díla prezentovat a prodat.  Někdy si přivydělal při re-
staurování fresek pro církev.  Zpočátku byl plný nápadů a in-

spirací, což je patrné z jeho tvorby. Brzy se stal v teplických 
výtvarných kruzích pojmem, malířským fenoménem, který 
tvoří s neuvěřitelnou lehkostí a produktivitou několika ob-
razů za týden.  Jeho díla prošla snad všemi teplickými ga-
leriemi a prostřednictvím agentury Auxilium navštívila ta-
ké Francii. Už před emigrací do České republiky vystavoval 
v mnoha zemích, namátkou v USA, Švédsku, Německu, Ho-
landsku. Tam všude jsou jeho práce v soukromých sbírkách.  
Pak nastal zlom. Borisova žena pocházela z ruských tzv. vyš-
ších společenských kruhů, doma byla učitelkou, u nás praco-
vala jako uklízečka. Život po boku s manželem, bohémem se 
sklonem k pití, s nedostatkem výhledu další materiální a spo-
lečenské existence, neunesla. Oběsila se. S akademickým ma-
lířem Borisem Alievem to pak šlo rychle z kopce. Přestal tvo-
řit, uzavřel se do sebe, utápěl se v alkoholu, až skončil v re-
tenčním zařízení Ministerstva vnitra pro cizince v Zastávce 
u Brna, odkud měl být údajně deportován zpátky do Ruska. 
Jeho další osud se nepodařilo dokladovatelně vypátrat. 
Každopádně v Teplicích zanechal stopu. V soukromém 
držení jednotlivých osob po něm zůstalo několik desí-
tek obrazů. Pravděpodobně největší soukromá sbírka ob-
razů tohoto mistra je nyní po dobu jednoho měsíce vy-
stavena v Bartoholomeus GALLERY CAFÉ v Teplicích. Dí-
ky péči soukromého majitele obrazů se můžete s tvorbou 
Z(a)TRACENÉHO nadaného umělce seznámit, a to včetně 
dokumentace jeho nosných duchovních prací, vytvoře-
ných ještě v ruském Petrohradě.  
Na snímcích je malá ochutnávka prací Borise Alieva. Vý-
stava rozhodně stojí za zhlédnutí. Potrvá do konce října 
2019.  (lar)

Životní příběh akademického malíře a bývalého profesora výtvarného institutu v Leningradu 
Borise Alieva je plný zvratů, světlých okamžiků i pádů a hořkosti, která nadaného umělce stáhla 
až na dno propasti. Několik let žil a tvořil v Teplicích.

Ředitelka Severočeské vědecké knihovny Jana Linhartová převzala z rukou 
ministra kultury Lubomíra Zaorálka ocenění za významný počin v oblasti po-
skytování veřejných knihovnických a informačních služeb. Ocenění bylo udě-
leno za projekt poradenského a edukačního centra jako prvního metodického 
centra pro spolupráci škol a knihoven v rámci neformálního vzdělávání.
Severočeská vědecká knihovna je příspěvkovou organizací Ústeckého kra-
je. Kromě ocenění získá od ministerstva také fi nanční odměnu ve výši 70 ti-
síc korun. Smyslem ocenění je vyjádření veřejného uznání knihovnám, je-
jich pracovníkům i obcím za úsilí o rozvoj knihovnických služeb a čtenářství. 
Kritéria pro hodnocení postihují šíři a rozmanitost práce knihoven i existenci 
nutných základních podmínek vytvářených samosprávou. (od dop.)

V Libereckém kraji pak zavítali do Jed-
ličkova ústavu. Pomoc za ta léta více-
méně již ostřílených jednatřiceti dob-
rovolníků byla více než různorodá, ov-
šem rovněž tradiční. Vesměs se jedna-
lo o manuální práce. 
„Čas pro dobrou věc“, jak se správně 
projekt fi remního dobrovolnictví jme-
nuje, se napříč všemi lokalitami ČR, 
v nichž Skupina ČEZ působí, letos koná 
již po dvanácté. Jeho smyslem je, že ka-

ždý ze zaměstnanců, který si najde čas 
pro dobrou věc, může věnovat jeden 
proplacený pracovní den neziskovým 
organizacím, jež působí hlavně v so-
ciální oblasti či se zabývají ochranou 
životního prostředí. Dobrovolníci při-
tom plní zadané úkoly, které mají orga-
nizacím alespoň trochu odlehčit od je-
jich každodenních povinností a staros-
tí. Prostě pomoc tam, kde je to zrov-
na v daný moment zapotřebí. (od dop.)

Čas pro dobrou věc
Severní Čechy | Čas pro dobrou věc mají za sebou zaměst-
nanci Skupiny ČEZ na severu Čech. V Ústeckém kraji věno-
vali jeden svůj pracovní den Dětskému domovu v Mašťově, 
občanskému sdružení RADKA v Kadani či Domovu pro senio-
ry tamtéž a Skanzenu v Zubrnicích. 

Knihovna roku 2019
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Radost z jízdy

Listopadové události 
roku 1989 začaly v Teplicích

„Bylo mi dvanáct let. Přesně v době ekologických de-
monstrací v Teplicích jsme se se spolužáky vraceli ze 
školy v přírodě v Koutech nad Desnou. Většina dětí 
tehdy trpěla laryngitidou, mne nevyjímaje, a tak jsme 
alespoň dvakrát ročně vycestovali na zdravý vzduch. 
Rodiče pro mne přijeli na vlakové nádraží. Vystoupi-
li jsme do tenkrát u nás typické podzimní smogové 
atmosféry, kdy se velmi obtížně dýchalo. Můj tatínek, 
který formoval moje politické smýšlení a je dodnes 
mým velkým vzorem, volil cestu autem Na Valy okli-

kou přes Šanov. Vysvětlil mi, že do centra města ne-
můžeme, tam pochodovali demonstranti, kterým už 
došla trpělivost. Vzpomínám si, že jsme cestou potká-
vali trolejbusy a autobusy se žlutými vlaječkami sig-
nalizujícími: Pozor, inverze! No a potom se v rámci ce-
lé republiky zvedla vlna občanské nespokojenosti pro-
ti režimu, došlo ke střetům s ozbrojenými složkami 
a nakonec vše vyústilo v sametovou revoluci. To jsme 
sledovali doma v televizi, která u nás v té době hrála 
nonstop“. Foto: Miroslav Rada

Je historickým faktem, že listopadové události roku 1989 začaly ekologickými de-
monstracemi v Teplicích. Jak na tu dobu vzpomíná primátor města Hynek Hanza? 
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TIPY NA VÝLET

Zelený vrch, zvaný někdy též Drno-
vecký, je výrazný zalesněný zněl-
cový kopec, vyčnívající asi kilome-
tr a půl severovýchodně od Cviko-
va nad severním okrajem osady Dr-
novec. Až do druhé světové války 
byl oblíbeným výletním místem. 
Na jeho svazích byly upraveny čet-
né vycházkové cesty a stály tu ta-
ké dva hostince. Jedním z nich byl 
Schweizerhaus neboli Švýcarský 
dům. 
Postavil jej drnovecký hostinský Jo-
sef Böhm a byl od něj krásný výhled 
k jihu na rozlehlou krajinu Českolip-
ska se vzdálenými dominantami Bez-

dězu a Vlhoště. Po válce oba hostince 
zanikly, přičemž ze Švýcarského do-
mu se dochovalo zčásti zděné a zčás-
ti ve skále vytesané sklepení. Právě 
na něm Lesy České republiky posta-
vily a v červnu roku 2015 slavnostně 
otevřely dřevěný vyhlídkový altán ze 
smrkového dřeva, z něhož je krásně 
vidět i Ještěd.
Z druhého hostince, nalézajícího se 
na druhé straně Zeleného vrchu, zů-
staly už jen zarostlé zbytky zákla-
dů. Skalní vyhlídka se zachovala do-
dnes, a ačkoliv je částečně přerost-
lá stromy, stále je z ní pěkný výhled 
do okolí.  (od dop.)

Už jen do konce října mohou fo-
tografové posílat své snímky 
z toulek Dolním Poohřím do ka-
ždoroční fotografi cké soutěže 
Poohří vaším objektivem. Slav-
nostní vyhlášení vítězů je na-
plánováno na neděli 10. listo-
padu v Lounech. Nekrásnější 
snímky se pak objeví v kalendá-
řích pro rok 2020. 

Posledních pár dní mají fotografové 
na to, aby rozšířili své sbírky o pod-
zimní snímky Dolního Poohří. Soutěž-
ní fotky musí dorazit nejpozději do 
31. října na e-mailovou adresu info@
dolnipoohri.eu. Porota z nich poté vy-
bere sérii těch nejlepších, a to jak v ka-
tegorii dospělých, tak dětí. Na vítěze 
čekají zajímavé fotografi cké ceny. Je-
jich snímky budou provázet návštěv-
níky Dolního Poohří po celý rok, ať už 
na kalendářích nebo v propagačních 
materiálech.

Soutěž, kterou vyhlásila Destinační 
agentura Dolní Poohří již popáté, je 
otevřena pro každého –  profesionál-
ní fotografy, amatéry i děti, které ma-
jí vlastní kategorii. Tematicky fotogra-
fi e téměř nemají omezení – mohou 
zachycovat krajinu a řeku Ohři, zdej-
ší historii a památky, přírodu či Cyklo-
stezku Ohři.

Předávání cen bude součástí slavnost-
ního ukončení turistické sezóny, kte-
ré pořádá Destinační agentura Dol-
ní Poohří letos poprvé. Konat se bu-
de v neděli 10. listopadu v Kulturním 
domě Zastávka v Lounech. „Rozhod-
li jsme se letos rozloučit se s návštěvní-
ky a přáteli Dolního Poohří kulturním 
programem. Zároveň to bude poděková-
ní všem, kteří se zapojili do fotografi cké 
soutěže,“ vysvětluje ředitel Destinač-
ní agentury Dolní Poohří  Ing. Lukáš 
Pichlík. Program začíná ve 14 hodin 
a kromě vyhlášení nabídne dětský ka-
baret Hudebního divadla Hnedle Ved-
le a pro dospělé poté od 15.30 hodin 
vystoupení kapely Lounská 13. Vstup 
je zdarma.
Doplňující informace k fotosoutěži: 
Do soutěže jsou přijímány pouze digi-
tální fotografi e ve formátu jpg s ma-
ximální velikostí 5 MB a minimálním 
rozlišením 2480x1748 px. Maximál-
ní počet snímků od jednoho autora je 
10. K fotografi i nezapomeňte připojit 
kontaktní údaje (jméno, e-mail, pří-
padně telefon) a ideálně i stručný po-
pis místa. (od dop.)

Švýcarská vyhlídka stojí 
na místě zaniklého hostince
Jeho turistický věhlas pohasl po roce 1945, přesto má však vý-
letníkům Zelený vrch u Cvikova co nabídnout. Hostince pro ob-
čerstvení hladových a žíznivých tu už sice nestojí, nádherná vy-
hlídka do okolí však přetrvala dodnes.

Fotosoutěž Dolního 
Poohří se blíží ke konci

Rybářská loď na Nechranické přehradě – vítězný snímek 4. ročníku soutěže v roce 
2018, autor Martin Matajzík.

Podzim začíná, foto Martin Motlík

Vladimír Šavel vystudoval obor monumentál-
ní malby na Střední uměleckoprůmyslové ško-
le v Uherském Hradišti, dále pokračoval studi-

em na katedře výtvarné výchovy Pedagogické fa-
kulty Univerzity Karlovy v Praze a na katedře dě-
jin a teorie výtvarného umění Filozofi cké fakulty 
UK tamtéž. V roce 1989 habilitoval v oboru malíř-
ství na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého 
v Olomouci. Je docentem katedry výchov uměním 
na Pedagogické fakultě UJEP v Ústí nad Labem 
a přednáší na katedře primárního vzdělávání Pe-
dagogické fakulty Technické univerzity v Liberci. 
Jeho tvorba mimo jiné mapuje a vyznává vztah 
k Teplicím, kde s rodinou žije, Ústeckému kraji 
i celé naší krásné zemi. Vladimír Šavel je uzná-
vaným umělcem, známou osobností kulturní-
ho a společenského života lázeňského města. 
To se odrazilo i ve vysoké návštěvnosti vernisá-
že výstavy, kterou uvedla vedoucí odboru kultu-
ry a sportu Magistrátu města Teplice PhDr. Rad-
ka Růžičková, Ph.D. přítomni byli i primátor Hy-
nek Hanza a jeho náměstek Jiří Štábl. K význam-
nému umělcovu jubileu blahopřejeme a zároveň 
srdečně zveme veřejnost k návštěvě. Výstava po-
trvá do 10. listopadu. 
Na obrázku je bývalá dominanta Teplic – hrádek 
Škvárovník.   (lar)

INVENTURA 70
Tak se jmenuje výstava doc. Mgr. Vladimíra Šavla, malíře, grafi ka, pedagoga a ku-
rátora v Městské galerii v Zahradním domě v Teplicích, která mapuje průřez jeho 
tvorby od studentských let až po současnost. 


