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mítlo uhradit její dluhy. Ve Šluknov-
ském výběžku proto posílila stano-
viště zdravotnické záchranné služby 
a Krajská zdravotní hledá východis-
ko, jak pomoci složitou situaci řešit. 
Co se týče vzdělávacího systému, 
deseti miliony korun jsme podpoři-
li projekty Univerzity J. E. Purkyně. 
V areálu ústecké Masarykovy nemoc-
nice vyroste nová Fakulta zdravotnic-
kých studií UJEP, jež bude úzce spo-
lupracovat s Krajskou zdravotní. Vý-
razné finanční částky kraj soustavně 
vynakládá na modernizaci jím zři-
zovaných středních škol. Pochlubit 
se můžeme specializovanými škola-
mi, které jinde v republice nenajdete. 
Jedná se například o Lesnickou školu 
ve Šluknově, Zemědělskou a zahrad-
nickou školu A. E. Komerse v Děčíně-
-Libverdě, Polygrafickou školu v Rum-
burku, Vyšší a střední školu obalové 
techniky ve Štětí nebo Střední školu 
lodní dopravy a řemesel v Děčíně. 

 Jak se vyvíjela spolupráce s ostat-
ními regiony v Čechách a na Mora-
vě a se sousedním Saskem?
Kraj systematicky a dlouhodobě 
podporuje aktivity rozvíjející mezi-
regionální a přeshraniční spoluprá-
ci a vzájemnou výměnu zkušeností. 
Aktivně se účastníme práce v Aso-
ciaci krajů ČR a jejích 14 komisích. 
Společně s Moravskoslezským a Kar-
lovarským krajem usilujeme o zisk 
finančních prostředků ze státního 
rozpočtu i evropských fondů, aby-
chom mohli dále zlepšovat životní 
podmínky v našich tzv. uhelných re-
gionech. 
Dvakrát ročně se scházíme k hodno-
cení spolupráce se Svobodným stá-
tem Sasko, která se velmi slibně roz-
víjí. Příkladem může být společné 
zemské cvičení záchranářů, které se 
konalo v srpnu v Schöně. Jednalo se 
o dosud největší a zároveň první pře-
shraniční cvičení s více než 950 čle-
ny zasahujících jednotek. Spolupráce 
probíhá i na dalších úrovních, mezi 
obcemi, euroregiony, svazky obcí atd.

 Je o vás známo, že pravidelně na-
vštěvujete města a obce a komuni-
kujete s občany. Kam jste se vydal 
letos a co jste zjistil?
Pravidelné setkávání s představi-
teli samospráv považuji za nezbyt-
né pro rozvoj našeho regionu. Oce-
ňuji starosty a občany za zvelebová-
ní i těch nejmenších sídelních celků. 
Navštívil jsem například jednu z nej-
menších obcí Brodec u Loun, také 
třeba Brandov v Krušných horách, 
Malé Žernoseky, ale i obvod Sever-
ní Terasa v Ústí nad Labem. Českou 
Vesnicí roku 2019 se stala obec Li-
pová u Šluknova. Pro Šluknovský vý-

Rok s rokem se opět sešel a to je důvod k bilancování. Jaký byl rok 
2019 z pohledu nejvyššího představitele krajské samosprávy, jsme 
se zeptali Oldřicha Bubeníčka, hejtmana Ústeckého kraje. 

 Jakým přívlastkem byste označil 
letošní, pomalu končící rok?
Rok 2019 vnímám jako úspěšný. Jsem 
rád, že se v kraji podařilo realizovat 
řadu konkrétních počinů pro zlep-
šení života jeho obyvatel. V příštím 
roce se budeme věnovat mj. důstoj-
ným oslavám 75 let od ukončení jed-
noho z nejhorších světových váleč-
ných konfliktů. Budeme si při tom 
připomínat rovněž utrpení, jímž 
si prošly miliony lidí. I s ohledem 
na tyto historické události považuji 
dnešní dobu za úžasné období, které 
nám umožňuje žít dobře v prosperu-
jící společnosti. 

 K nejsledovanějším tématům tra-
dičně patří zdravotnictví a škol-
ství. Co se podařilo v těchto oblas-
tech? 
Pozitivně hodnotím řízení Krajské 
zdravotní, největšího poskytovate-
le zdravotní péče v Ústeckém kra-
ji. Sdružuje pět nemocnic s akutní-
mi lůžky a dvě nemocnice následné 
péče, o pacienty se stará 7 100 za-
městnanců. Společnost aktuálně zís-
kala prestižní Národní cenu kvali-
ty České republiky – je to odměna 
za systematickou práci představen-

stva a managementu. Vlajkovou lo-
dí je Masarykova nemocnice s 11 
špičkovými klinikami, které si v ni-
čem nezadají s ostatními v republi-
ce. Za operacemi srdce už nemusí-
me jezdit do Prahy, provádí je no-
vé kardiocentrum v Ústí nad Labem. 
Kraj na provoz Krajské zdravotní ne-
přispívá, snaží se ji podporovat in-
vesticemi do modernizace budov 
a přístrojového vybavení. Například 
v teplické nemocnici budou brzy ho-
tové nové operační sály. Zprovozně-
na tam byla protialkoholní záchytná 
stanice, ta v regionu léta citelně chy-
běla. Dokončena byla modernizace 
mostecké nemocnice. Kromě těchto 
nejvýznamnějších investičních akcí 
byly provedeny opravy menšího roz-
sahu v dalších zařízeních. 
Ústecký kraj ale podporuje i ostatní 
nemocnice, které nejsou v jeho ma-
jetku. Pokračujeme v jednání s Lito-
měřicemi, máme zájem převzít tam-
ní nemocnici a začlenit ji do Krajské 
zdravotní. Nemocnice je stabilizova-
ná ekonomicky i personálně a bude 
v ní zachována dosavadní zdravotní 
péče. Složitější je situace v Lužické 
nemocnici, na niž byl vyhlášen kon-
kurs, protože město Rumburk od-
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Než zavoní 

běžek i celý kraj to znamená výraz-
nou podporu a příležitost ke změně 
vnímání a představ o tomto území 
u obyvatel v jiných krajích naší re-
publiky. I proto jsem panu starostovi 
udělil Medaili hejtmana Ústeckého 
kraje. Významným přínosem je pro 
nás kooperace se Spolkem pro obno-
vu venkova, na konci listopadu kraj 
navázal spolupráci rovněž se Sdru-
žením místních samospráv, jež v na-
šem kraji zastupuje bezmála sto ob-
cí. Cílem tohoto kroku je rozvoj pro-
středí obcí a měst.

 Které významné osobnosti z Čech 
i ze zahraničí Ústecký kraj letos na-
vštívily? 
Mohu zmínit některé ministry, zá-
stupce Evropské komise a velvyslan-
ce Japonska, Švýcarska, Jižní Kore-
je, Kuby, Vietnamu, Thajska, Albánie 
a Běloruska. U příležitosti 5. výročí 
meziregionální spolupráce navštívi-
la náš kraj delegace z okresu Ostró-
da z Varmsko-mazurského vojvod-
ství. Zástupci tohoto polského regi-
onu tu nebyli poprvé; tentokrát si 
prohlédli zajímavá místa Děčínska, 
Mostecka a Teplicka.

 A naopak, do kterých zemí jste 
služebně zavítal vy?  
Byl jsem v Polsku, Sasku, v partner-
ské Vladimirské oblasti v Rusku. Na-
vštívil jsem partnerský Žilinský sa-
mosprávný kraj a jednal s jeho před-
sedkyní, paní Erikou Jurinovou. Spo-
lu se mnou se na Slovensko vydali 
ředitelé našich kulturních příspěv-
kových organizací, aby se setkali se 
svými slovenskými kolegy. Součás-
tí návštěvy bylo slavnostní zaháje-
ní výstavy připomínající 100. výročí 

vzniku samostatného Českosloven-
ska s důrazem na dění v severních 
Čechách – výstava byla instalována 
v prostorách Povážského muzea.

 Jak si vedl kraj v cestovním ru-
chu? Roste nadále počet turistů?  
Ano, počty turistů se neustále zvyšu-
jí, svým dílem k tomu přispívá i do-
končená dálnice D8. Podporou ces-
tovního ruchu, efektivního marke-
tingu, regionálních produktů a slu-
žeb, dalším rozvojem destinačních 
agentur a infrastruktury cestovní-
ho ruchu s důrazem na dobudování 
páteřní sítě cyklotras a mnoha dal-
šími konkrétními aktivitami cílíme 
na to, aby hosté v našem kraji zů-
stali více dní, protože jim máme co 
nabídnout. Namátkou uvádím krásy 
Českého Švýcarska, Dolního Poohří, 
pevnostního města Terezín a nyní 
také Hornického regionu Krušnoho-
ří/Erzgebirge, který byl letos 6. čer-
vence zapsán na Seznam světového 
kulturního dědictví UNESCO.

 Blíží se Vánoce, přehoupne se No-
vý rok. Co chcete vzkázat obyvate-
lům Ústeckého kraje? 
Všem přeji klidné a pohodové proži-
tí tohoto času, pokud možno v kru-
hu rodinném, do roku 2020 pak pře-
devším pevné zdraví a mnoho úspě-
chů. My politici se budeme snažit, 
aby se lidem dařilo a rozvoj kraje 
zdárně pokračoval. Nepochybně se 
máme čím chlubit, žije tu spousta 
pracovitých, šikovných a přemýšli-
vých lidí, díky nimž si kraj získává 
dobré jméno a prestiž.

Připravila: L. Richterová, 
foto: archiv
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METROPOL SE PTÁ...

Petra Nedvědického, primátora Ústí nad Labem:

Které události roku 2019 byly pro město 
a jeho obyvatele v prvním roce vašeho 
funkčního období nejdůležitější?

„Tato skříň umožňuje nejen sušení en-
doskopů, ale zajišťuje také jejich sklado-
vání ve sterilním prostředí, a to po dobu 
až 7 dní. Endoskopy jsou v tomto zaříze-

ní vysušeny za pouhých 120 minut,“ vy-
světlila hlavní přednosti nového vy-
bavení gastroenteroložka litoměřické 
nemocnice Klára Záměčníková a do-
plnila, že sušení vnitřního i vnějšího 
povrchu endoskopů probíhá pomo-
cí dvou nezávislých cyklů pro cirkula-
ci vzduchu, kdy vnitřní kanálky endo-
skopů jsou sušeny suchým stlačeným 
vzduchem a vnější povrchy jsou suše-
ny vzduchem cirkulovaným přes sys-
tém fi ltrů, včetně HEPA fi ltru. 
Proudění vzduchu ve skříni je nepřetr-
žitě monitorováno nezávislými senso-
ry pro každé z osmi sušících stanovišť, 

kdy pomocí barevné kontrolky má per-
sonál pracoviště přehled nejen o stá-
diu sušení a také počtu hodin, po kte-
ré zůstane endoskop ještě sterilní a tu-
díž připravený k okamžitému použití.
Zakoupení sušící a skladovací skří-
ně na gastroenterologii znamená ta-
ké velké úspory. Tyto jsou nejen ča-
sové, kdy odpadá každodenní ranní 
přemývání endoskopů, ale i fi nanční, 
představované úsporou vody, elektric-
ké energie nebo desinfektoru. „Sklado-
váním endoskopů ve svislé poloze se ta-
ké prodlužuje jejich životnost,“ upozor-
nila na nezanedbatelný fakt Klára Zá-
měčníková. 
Nové vybavení gastroenterologické 
ambulance litoměřické nemocnice by-
lo pořízeno díky dotaci Krajského úřa-
du Ústeckého kraje.  (nk)

Nová sušící skříň na gastroenterologii šetří čas i energie
Nové vybavení v hodnotě 2,5 miliónů korun získalo v uplynu-
lém týdnu gastroenterologické pracoviště litoměřické nemocni-
ce. Kromě videogastroskopu a videokolonoskopu jde také o sušící 
a skladovací skříň značky Olympus. 
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Návrh na udělení Ceny hejtmana Ústeckého kra-
je může předložit občan, skupiny občanů, právnic-
ké osoby se sídlem na území Ústeckého kraje a jiné 
subjekty působící na území kraje, 
a to v těchto kategoriích: 
 regionální rozvoj
  sociální a zdravotní oblast včetně 

záchrany lidského života
 věda a výzkum
 kultura
 sport 
 
Návrhy je možné písemně zasílat Zastupitelstvu Ús-
teckého kraje do 29. února 2020 na adresu: 
Odbor kancelář hejtmana, 
Krajský úřad Ústeckého kraje, 
Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem 

Nominaci je též možné doručit osobně přímo do po-
datelny Krajského úřadu Ústeckého kraje nebo za-
slat elektronicky na adresu: urad@kr-ustecky.cz. 

V případě elektronického podání je nezbytné k do-
kumentům připojit elektronické podpisy navrhova-
tele i nominovaného. Návrhy včetně příloh posílejte 
doporučeně poštou. I v případě osobního doručení 
na obálku nezapomeňte připsat: Neotvírat – Návrh 
na Cenu hejtmana Ústeckého kraje. 
 
V návrhu odůvodněte, proč by daná osoba/sku-
pina osob měla být vyznamenána. Zašlete veške-
ré dokumenty, které podpoří Váš návrh – např.: ži-
votopis, výčet činností či zásluh, novinové články 
o činech či zásluhách, publikační přehled, atp. Při-
pojte kontaktní údaje na navrhovanou osobu/sku-
pinu osob. 
Společně s návrhem na ocenění zašlete formuláře 
souhlas a čestné prohlášení nominovaného a souhlas 
se zpracováním osobních dat navrhovatele. 
Děkujeme! 

Veškeré příslušné formuláře jsou k dispozici ke sta-
žení na www.kr-ustecky.cz

Událostí byla celá řada, vybírá se 
opravdu těžko. U sochy Olbrama 
Zoubka jsme si důstojně, za účasti 
exprimátora Petra Gandaloviče, při-
pomněli 30 let svobody, konal se kon-
cert Michala Prokopa i zajímavá vý-
stava v městském muzeu. Oslavili 
jsme 770 let města Ústí nad Labem, 
přálo nám počasí, a tak byla účast ob-
čanů hojná. Úspěšně jsme se zhosti-
li 9. ročníku ústeckého půlmarato-
nu, uspořádali koncert k 101. výro-
čí Československa, a tak bych mo-
hl ve výčtu kulturních, sportovních 
a společenských zážitků pokračovat. 
Ve fi nále je stavba venkovních bazé-
nů na Klíši, máme novou beach aré-

nu a chystáme se na rekonstruk-
ci Korza v Krásném Březně. Za pod-
statnou rovněž považuji skutečnost, 
že se podařilo navázat a dál rozvíjet 
úzké vztahy s Ústeckým krajem, Uni-
verzitou J. E. Purkyně a Spolkem pro 

chemickou a hutní výrobu, což v mi-
nulosti nebylo. Radost nám dělá dům 
dětí a mládeže, kde různé formy ak-
tivní činnosti rozvíjí přes 4 500 dě-
tí. V sedmi domovech důchodců, kte-
ré spravujeme, se staráme o seniory, 
což je náš díl občanské a společenské 
odpovědnosti. V příštím roce nás če-
kají tři velké investice: rekonstrukce 
mostu E. Beneše v centru města, bý-
valého rektorátu UJEP na Severní Te-
rase a také stavba pavilonu pro lido-
opy a primáty v zoologické zahradě. 
K tomu nám všem, obyvatelům statu-
tárního města Ústí nad Labem, přeji 
klidný závěr letošního roku, krásné Vá-
noce a úspěšný kulatý rok 2020. (lar)

Severočeská vodárenská společnost vyhlašuje ce-
nu vodného a stočného jednou ročně, a to vždy 
k 1. lednu daného roku. Za 1000 litrů dodávky 
pitné vody a za její odkanalizování a vyčištění 
zaplatí od 1. ledna odběratelé v Ústeckém a Li-
bereckém kraji 103,39 korun včetně DPH. Od 1. 
5. 2020 však dochází ke změně výše DPH z 15 % 
na 10 %. Proto od 1. května 2020 klesne cena vod-
ného a stočného na 98,91 Kč včetně DPH. 
„Tato částka se často redukuje na jediné číslo „cena 
vody“, ale je důležité si uvědomit, že se jedná vlast-
ně o platbu za dvě služby. Přivést vodu z nádrže ne-
bo vrtu do úpravny, pak z ní vyrobit vodu pitnou, tu 
rozvést do statisíců objektů, z nich pak odvést od-
padní vodu, vyčistit ji a vypustit zpět do přírodního 
koloběhu, je náročný a nákladný proces,“ vysvětlu-
je generální ředitel Severočeské vodárenské spo-
lečnosti (SVS) Bronislav Špičák.

SVS jako vlastník vodárenské infrastruktury a jeho 
provozní společnost SčVK se starají o téměř 13 000 
kilometrů vodovodního a kanalizačního potrubí 
a více než 1300 objektů jako jsou úpravy vod, čistír-
ny odpadních vod, vodojemy a podobně. Zásobují 
1,1 milionu obyvatel na území desetiny rozlohy ČR.
Při stanovení vodného a stočného se již od založení 
společnosti řídíme těmito zásadami: dodržení sociál-
ní únosnosti, solidární cena na celém území naší pů-
sobnosti, zodpovědný a transparentní přístup řádné-
ho hospodáře, a pravdivě odrážet skutečné oprávně-
né náklady dané podmínkami v regionu. „Navzdory 
rostoucím cenám stavebních prací, energií a lidské prá-
ce se nám daří držet ceny vodného a stočného pod hra-
nicí sociální únosnosti, tj. pod 2 % z čistých příjmů do-
mácností v regionu. Ve srovnání s tímto ukazatelem ce-
na vody již několik let dokonce klesá,“ doplňuje předse-
da představenstva SVS Tomáš Indra.  (od dop.)

Dobrá zpráva: Zaplatíme méně než letos Zasílejte nominace na Cenu hejtmana Ústeckého kraje za rok 2019
Hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček vyzývá veřejnost k předložení návrhů 
na udělení Ceny hejtmana Ústeckého kraje za rok 2019.
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Ing. Petr Fiala
generální ředitel KZ, a. s.

Ing. Jiří Novák
předseda představenstva KZ, a. s.

Mnoho krásných chvil Mnoho krásných chvil 
v příjemné atmosféře Vánocv příjemné atmosféře Vánoc

a hodně osobních i profesních a hodně osobních i profesních 
úspěchů v novém roce přeje

20
20

blíží se čas Vánoc a také nový rok 2020. Přeji Vám pohodové prožití vánočních svátků a do nadcházejícího roku především zdraví, 
štěstí a mnoho dobrých rozhodnutí. Děkuji pacientům za přízeň a důvěru, s níž se svěřili do péče našich zdravotníků, 
a věřím, že jsme je jako jeden z největších poskytovatelů zdravotnických služeb v České republice nezklamali. 

Děkuji všem spolupracovníkům, lékařům, sestrám, dalšímu zdravotnickému personálu, 
ale i ostatním zaměstnancům Krajské zdravotní, a. s., za jejich podíl na rozvoji společnosti v roce 2019.
Ať je ten další, kulatý rok pro nás všechny úspěšný!
 Ing. Jiří Novák, 
 předseda představenstva 
 Krajské zdravotní, a. s.

Milí spoluobčané, 

Vážení a milí čtenáři 
a příznivci novin METROPOL
Rok 2019 se pomalu chýlí ke konci. Co se během něj událo 
ve vydavatelské skupině, na to jsme se zeptali jejího ředitele 
Ing. Jiřího Morštadta…

 Kolik edicí novin jste letos vydali a kde všude potěšily čtenáře?
Vydání bylo přesně dvacet včetně dvou speciálů, a to k zahájení lázeňské sezóny 
v Teplicích a budování dálniční sítě v Čechách i na Moravě. Čtenáři si je obratem 
brali z našich vlastních stojanů v Praze, Ústeckém a Libereckém kraji a další 
v elektronické podobě jsme rozeslali odběratelům prakticky do celé České republiky. 
Na titulních stranách se objevily rozhovory s osobnostmi ze společenského, 
kulturního a sportovního dění, z podnikatelského prostředí i z oblasti zdravotnictví. 
Mám vždycky radost z toho, jak rychle noviny ze stojanů mizí. 

 Připravujete také vlastní projekty. Které to byly?
Letos již 8. ročník čtenářské ankety Osobnost roku Ústeckého kraje 2018, 
kde bylo na slavnostním večeru za přínos v rozvoji a reprezentaci regionu 
oceněno celkem 18 nových laureátů. Hlavními partnery této akce byly 
Ústecký kraj a Skupina ČEZ. Jim i dalším partnerům ankety i touto cestou 
děkuji za dlouholetou podporu. Na jaře se konal 4. ročník projektu Top 
Model of The Year, kde jsme pomohli krásným dívkám najít uplatnění 
ve světě modelingu. Také v tomto případě máme stabilní partnery a jsem 
jim za to vděčný. V červnu jsme potřetí zopakovali Czech Fashion Week 
Teplice. Scéna na kolonádě u domu kultury je jedinečné prostředí, které 
tuzemští i zahraniční návrháři i veřejnost obdivují. Velkou podporu jsme 
v tomto směru našli u statutárního města Teplice a i sem směřuje velké 
poděkování.

 Většina vydavatelských domů podporuje nějaký sport. Jak je tomu u vás?
Podporujeme fotbal, hokej a motorismus. Naše noviny si jako mediálního 
partnera vybraly FK Teplice, HC Bílí tygři Liberec a Velká cena a Moto GP Brno.
 
 Co vzkážete věrným čtenářům a příznivcům? 
Aby nám zůstali věrní. To je to nejlepší ocenění naší práce. Na závěr 
končícího roku jim chci poděkovat za přízeň a důvěru a popřát jim pokojný 
adventní čas, krásné Vánoce a pevné zdraví, štěstí a úspěchy v roce 2020. Czech Fashion Week 2019, kolonáda u Domu kultury v Teplicích
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OBLÉKÁ PILOTA F3 

TOMA BECKHAUSERA

NAŠE PRODEJNY NAJDETE V TĚCHTO OBCHODNÍCH CENTRECH

Pavel Kreml vystavuje v Bartholomeu

PF2020_SVS_261x150.indd   2 29.11.2019   12:45:46

Teplický rodák Pavel Kreml právě vy-
stavuje v Bartoholomeus GALLERY 
CAFÉ. Kromě olejomalby, která v je-
ho tvorbě coby malířská technika pře-
važuje, se věnuje knižním ilustracím 
a vytváří obaly pro hudební CD.  Patří 
k zakládajícím členům výtvarné skupi-
ny „Terč“, která je ovlivněna patafyzi-
kou, jejímž duchovním otcem je fran-
couzský spisovatel Alfred Jarry. Symbo-
lizmus, surrealizmus a již zmíněná pa-
tafyzika jsou hlavní umělecké metody, 
které se v jeho pracích setkávají a pro-

línají. Toto platí zejména o volné tvor-
bě, avšak i v zakázkách, např. v portré-
tech se tyto prvky objevují. Jeho tvor-
bě se dostalo několik ocenění, z nichž 
nejvýznamější je Cena ministra kultu-
ry České republiky a cena European  
Prize for fi ne arts by European Union 
of Arts. V Batrholomeu najdete část je-
ho díla, především portréty a teplické 
veduty. Výstava potrvá do 20. prosin-
ce, najděte si chvilku v předvánočním 
shonu a přijďte se podívat. 
Více na: pavel-kreml.webnode.cz
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Nová
restaurace 
Globus Trmice
Těšíme se na vás
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KRÁSNÉ VÁNOCE
A ÚSPĚŠNÝ NOVÝ ROK!
MERRY CHRISTMAS
AND HAPPY NEW YEAR!

Ý ROK!

Přejeme Vám hodně šťávy a svěžesti do nového roku!

www.noesis.cz

Vše však začalo mnohem dříve v Černém 
Dole, v Čisté v Krkonoších. Zde v roce 2016 
vznikla v hlavě Davida Richtra myšlenka 
přiblížit horský terén i netrénovaným cyk-
listům, kteří si chtějí užít jízdu na kole v ex-
trémním horském terénu, s úsměvem a po-
těšením. V tu dobu elektrokola v Čechách 
teprve nastupovala a vše šlo ještě velmi 
pomalu. My sami jsme si jízdu na elektroko-
lech vyzkoušeli jako celá rodina a pro elek-
trokola jsme se všichni nadchli, říká Přemy-
sl Davídek. Naše půjčovna tak byla jedna 
z úplně prvních, kde jsme nabízeli elektro-
kola i pro malé děti. Mnoho lidí to sice ješ-
tě stále odsuzuje, ale pokud se vydáte na ro-
dinný výlet do hor, nemůžete jako rodič jet 
na elektrokole a netrénované dítě nechat 
šlapat na klasickém kole. To dítě si to pak 
s vámi neužije, to by bylo sobecké. Elektro-
kola mají sloužit k pohybu, k zábavě a dob-
ré náladě. Tak to cítíme, to je naše fi lozo-
fi e. Oba jsme takoví čeští patrioti. Zpočátku 
jsme spolupracovali pouze s českými výrob-
ci elektrokol, s fi rmou Rock Machine a Apa-
che. Obě tyto fi rmy mají kvalitní produkty 
za velmi rozumné ceny. Máme je vyzkouše-

né v horách a víme, že tyto značky obstojí 
nejen v horách, ale všude. S rozvojem půj-
čovny přišel i tlak na to, že se elektrokola za-
čala postupně prodávat. Lidé si je nechtěli 
už pouze půjčovat, chtěli je používat třeba 
na dojíždění do práce. S kvalitní půjčovnou 
a prodejem kol jde ruku v ruce i kvalitní cyk-
loservis. Kola musejí být pravidelně serviso-
vána, aby si každý zákazník jízdu 100% vy-
chutnal. Jde o to, aby naši zákazníci cítili tu 
nejlepší servisní podporu a zázemí.  

Mnoho lidí, kteří navštěvují Krkonoše, jsou 
z Prahy. Jde o chalupáře, boudaře, turisty, 
milovníky hor. V podstatě z jejich impulsu 
se stalo to, že jsme nyní zde a povídáme si 
v našem obchodě. Náš tradiční sortiment 
půjčovny a prodejny elektrokol jsme rozšíři-
li i o klasická kola. Přeci jenom je stále mno-
ho cyklistů, kteří preferují klasiku před elek-
trickým motorem. Máme zde kvalitní cyk-
loservis. Ten je opřený o našeho Petra, kte-
rý dlouhá léta závodil na kolech, vyhrával 
všechny možné závody, cyklistiku miluje. 
Vloni díky zranění nemohl jezdit, ale na pří-
ští rok dáváme dohromady náš vlastní tým 

a kluci do toho budou zase šlapat! Petr ko-
lům opravdu rozumí, opraví úplně všechno. 
Zároveň je to náš prodejní specialista, který 
doporučí a pomůže vybrat to správné kolo 
či elektrokolo každému. 
Zeptali jsme se, jaké jsou teď vaše další vý-
zvy, plány, cíle. Je něco, co vás v poslední do-
bě nadchlo? No vidíme to, jako dvě roviny. 
My jsme na letošní rok cítili potřebu udělat 
ještě něco víc, něco extra. Tak jsme hledali 
nějakého dalšího partnera. A našli jsme. Je 
to německý výrobce prémiových kol a elek-
trokol Focus. Focus je značka na té nejvyš-
ší úrovni všech ostatních TOP výrobců. By-
li jsme se podívat v jejich fabrice. To bylo 
úžasné. Vše precizně zpracováno, několi-
kastupňový systém kontroly kvality. Výroba 
probíhá v Německu, kde si zakládají na kva-
litě a důslednosti. Focus se jako jediný podí-
lel na vývoji motoru Bosch čtvrté generace. 
Integrovaná baterie 625 Ah s možností do-
koupení další přídavné 500 Ah baterie. To už 
je prostě tolik energie, že s tím přejedete Kr-
konoše a ještě dojedete do Prahy. No a pak 
druhá věc. Unikátní systém motoru a bate-
rie Fazua. To je také neskutečná věc, která je 
k vidění třeba na modelu Focus Raven. Před-
stavte si elektrokolo, klasický hardtail s vá-
hou něco přes 15 kg. Motor, který při běž-

ném šlapání díky speciální planetové převo-
dovce neklade žádný odpor. Motor i s bate-
rií jednoduše vyjmete a máte klasické kolo 
o hmotnosti 12 kg. My říkáme, že to je elek-
trokolo pro sportovce a ještě vlastně dva 
v jednom. A musíme se trochu pochválit, 
my jsme zatím jediný autorizovaný servis 
v Praze, který tento systém servisuje. V Čes-
ké republice jsme pouze dva takové servisy. 
Systém Fazua je používán napříč všemi vý-
robci elektrokol, nyní je to 14 výrobců, ten 
systém je fakt dokonalý a používá se hod-
ně do silničních elektrokol. Obrovskou před-
ností je nízká váha a žádný odpor.
Na závěr, co vy a Beany? Víme, že vaše spo-
jení také pochází z Krkonoš. Ano, Roman 
Blažek, který je majitel této značky už dlou-
hou dobu, působí ve Vrchlabí. Všichni má-

me děti, ty sportují jak v létě, tak v zimě, 
spojuje nás nejen cyklistika, ale i lyžování. 
Beany tady u nás má ucelenou kolekci lyží, 
snowboardů, kol a dalších produktů, které 
nabízí. Nazýváme to tzv. Beany point. Zase, 
my jsme jediní a to nejen v Praze, kde je vše 
od Beany k vidění a k dostání. Už se moc tě-
šíme na kolekci kol Beany Zero. To jsou nej-
lehčí sériově vyráběná dětská kola v Če-
chách. Některé modely jsou dokonce nejleh-
čí i v Evropě i na světě. Je o ně obrovský zá-
jem a nás těší, že je to český produkt, navíc 
z Krkonoš. Škoda jen, že jich asi bude málo. 
Dle zájmu je už teď jasné, že poptávka bude 
převyšovat nabídku. Některé kousky Beany 
Zero jsou už tady u nás k vidění. Beany, to je 
ale kategorie sama o sobě a o tom zase ně-
kdy příště. (od dop.)

Z Krkonoš do Prahy na elektrokole
Dnes jsme se zastavili v malé, ale velmi působivé půjčovně a prodejně kol a elektrokol v Praze. 
Před rokem ji tu otevřeli dva kamarádi. 

TIP NA VÝLET
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Primář MUDr. Michal Zeman: Vítej na světě

 
Radost z jízdy

V listopadu jsme oslavili 30. výročí sametové revoluce. Nyní přichází 
na svět další generace. Jak se za uplynulá léta vyvinula péče o matku 
a dítě, o tom jsme si povídali s MUDr. Michalem Zemanem, Ph.D., pri-
mářem gynekologicko-porodnického oddělení chomutovské nemoc-
nice, která patří do akciové společnosti Krajská zdravotní. 

MUDr. Michal Zeman, Ph.D.
Absolvent 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Od roku 2008 je 
primářem gynekologicko-porodnického oddělení Nemocnice Chomu-
tov, odštěpného závodu Krajské zdravotní, a.s. K jeho koníčkům patří práce 
na zahradě, včelaření a golf. Má rád klasickou hudbu a návštěva koncertu 
nebo divadelního představení je pro něj svátečním odpočinkem.

 Pane primáři, kolik vám bylo tehdy 
let a jak jste tu dobu prožíval? 
Bylo mi 18 let, tedy čerstvý maturant. 
Ta doba pro mne byla plná ideálů, více-
méně náhodou jsem se na několik prv-
ních revolučních dnů dostal na pozi-
ci řidiče a pomocníka Moniky Pajerové. 
Tím jsem se ocitl uprostřed revolučního 
dění. Zažil jsem zákulisí revoluce, byl 
jsem přítomen prvním jednáním Ob-
čanského fóra v Laterně Magice apod. 
Jsou to pro mě nezapomenutelné zážit-
ky. V roce 1991 jsem pak začal studo-
vat 3. lékařskou fakultu Univerzity Kar-
lovy v Praze, a tak vlastně začala mo-
je profesní kariéra. Po jejím absolvování 
v roce 1997 jsem nastoupil do nemoc-
nice Královské Vinohrady a přes men-
ší středočeské nemocnice jsem nakrát-
ko zakotvil v Liberci. V roce 2008 jsem 
přešel do Chomutova na pozici primá-
ře gynekologicko-porodnického odděle-
ní, kde působím dosud. Původně pochá-

zím z Prahy, ale nynější region mi při-
rostl k srdci a stal se mým domovem. 
Nelituji, líbí se mi tu.
 Jaký kus cesty za tři desítky let 
ušel váš obor a čím vám učaroval?
Aktivně v gynekologii a porodnictví 
působím dvaadvacet let. Obor je jak 
o chirurgii, tak o zrození nového ži-
vota. I když jsem výběrem gynekolo-
gie již dopředu přišel o možnost lé-
čit mužskou polovinu populace, neli-
tuji. Svět se stále mění, ale porodnic-
tví v principu zůstává stejné. Za dobu 
mého profesního života se mnohé 
změnilo v diagnostice nebo přístrojo-
vém vybavení. Naše možnosti pomoci 
zejména předčasným porodům a tím 
i nedonošeným dětem jsou na úplně 
jiné kvalitativní úrovni. V gynekologii 
se pak vyvinuly nové nástavbové spe-
ciální obory. Přibyla onkogynekologie, 
urogynekologie, asistovaná reproduk-
ce apod. 

zdravotních sester, sanitářů, ošetřova-
telek a dalších. Naším úkolem je při-
vést nového zdravého človíčka na svět 
a předat jej do péče kolegům – dět-
ským lékařům a sestrám. 
 Jaké zázemí pro ně má chomutov-
ská nemocnice připraveno?
Chomutovské gynekologicko-porodnic-
ké oddělení má veškeré potřebné stan-
dardní vybavení včetně přístrojového 
tak, abychom se byli schopni postarat 
o rodičky i děti. 
 Co si myslíte o takzvaných alternativ-
ních porodech v domácím prostředí? 
Čím déle v oboru pracuji, tím víc, 
na základě zkušeností, pokládám po-
rody v domácím prostředí za hazard se 
zdravím pro matku i dítě. Rodička má 
jistě na toto rozhodnutí právo. Je tře-
ba si ale uvědomit, že každý, zhruba 
desátý porod končí nutností operace, 
na kterou je připraven tým v nemocni-
ci, nikoli doma. Pak může dojít k tra-
gédii, kterou si nikdo nepřeje. Vezmě-
me to tak. Řádově před 100 lety se do-
spělosti dožila zhruba pouze polovina 
dětí. Ostatní zemřely, ať už při porodu, 
nebo v dětství na dnes běžně léčitel-
né nemoci. Nebyla odborná porodnic-
ká pomoc, antibiotika, očkování apod. 
Dnes toto všechno k dispozici máme, 
ale nevážíme si toho. V tomto směru 
jsme poněkud zpovykaní. Osobně pre-
feruji porod a jeho asistenci v nemoc-
ničním zařízení. Využívejme pokroky 
moderní medicíny. I tak není všemocná 
a neumí zabránit všem komplikacím.
 Jaký máte pocit, když na svět po-
můžete novému človíčkovi a co mu 
přitom přejete?
Každé narozené dítě je „tabula rasa“, 
malý zázrak. Záleží na okolí, zejména 
na rodině, co do nového života vloží. 
Všem proto přeji, aby byli zdraví, měli 
milující rodinné zázemí a až vyrostou, 
svobodu ve všem konání.  (lar)

 Které výkony v chomutovské ne-
mocnici provádíte?
Celé spektrum gynekologických a po-
rodnických výkonů kromě asistované 
reprodukce, kterou se zabývají speci-
alizovaná, zejména soukromá praco-
viště.
 Kolik porodů průměrně ročně od-
vedete a jaká je spádová oblast?
V naší porodnici se pohybujeme prů-
měrně kolem 700 porodů ročně. Spá-
dovou oblastí je okres Chomutov, ale 
přijíždějí k nám i rodičky z Mostec-
ka a Lounska, nebo jiných blízkých 
okresů.

 Vaší specializací je urogynekologie. 
Co přesně znamená a kolik je takových 
pracovišť v ČR?
V urogynekologii jde o poruchy udrže-
ní moči a poruchy stability pánevního 
dna u žen. Naše pracoviště patří mezi 
akreditovaná. Takových specializova-
ných pracovišť je zhruba 15 v celé Čes-
ké republice, v Ústeckém kraji jsme je-
diní. 
 Jak velký tým pod vaším vedením 
o rodičky a novorozence pečuje?
Na našem oddělení nás včetně exter-
nistů pracuje okolo padesáti. Tým se 
skládá z lékařů, porodních asistentek, 
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Slavnostní předání certifi kátu na hradě Krupka. 12. 11. 2019

TIP NA VÝLET

Na hradě v Krupce se v listopadu konala výjimečná událost.  Hornický region Krušnohoří/Erzgebirge, 
který byl 6. července 2019 zapsán na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO, 
obdržel z rukou zástupce Ministerstva kultury ČR ofi ciální certifi kát potvrzující zápis. Co znamená ta-
to výjimečná událost pro Zdeňka Matouše, náměstka hejtmana Ústeckého kraje pro regionální rozvoj 
a cestovní ruch a zároveň starostu města Krupka, ptáme se…

 Jak dlouho jste projekt společně 
s německými kolegy připravovali?
Je skutečně symbolické, že k předá-
ní certifi kátu došlo na hradě v Krup-
ce, protože právě na tomto místě byla 
20. září 2015 zahajována první mise ko-
misařů Mezinárodní rady památek a sí-
del - ICOMOS (International Council 
on Monuments and Sites), kteří přije-
li zhodnotit, zda si náš hornický region 
plný štol, pinek, vodních příkopů, odva-
lů, ale také urbanistických historických 
celků měst skutečně zaslouží být za-
psán mezi výjimečné památky světové-
ho dědictví. Cesta k úspěšnému zápisu 
nebyla jednoduchá a trvala dlouhých 
deset let. Museli jsme překonat mnoho 
překážek, ale sen mnoha lidí se naplnil. 

 Z kolika součástí se skládá a které 
z nich jsou na českém území?
Hornický region Krušnohoří/Erzge-
birge tvoří 22 součástí, z nichž 17 se 
nachází na území Saska a pět v Čes-
ké republice. Českou část reprezentu-
jí Hornická krajina Jáchymov, Hornická 
krajina Abertamy – Boží Dar – Horní 
Blatná, Rudá věž smrti, Hornická kraji-
na Krupka a Hornická krajina Mědník. 
Společně tyto komponenty dokládají 
obrovský vliv, který měla těžba a zpra-
cování rud na obou stranách pohoří 
na rozvoj hornictví a hutnictví po ce-
lém světě. 
 Jaké je zdůvodnění výjimečné svě-
tové hodnoty Hornického regionu Er-
zgebirge/Krušnohoří?
Je podloženo mimo jiné světově vý-
znamnými vynálezy a inovacemi v ob-

lasti báňských a hutních technologií, 
které se zvláště v 16. století, ale i poz-
ději úspěšně šířily z Krušných hor 
do celé Evropy i zámoří, a o globální 
význam Krušných hor pro rozvoj báň-
ské legislativy, administrativy a škol-
ství, ale také měnových systémů. To 
dokládá i příběh jáchymovského tola-
ru, z nějž se na více než 300 let vyvi-
nulo celoevropské platidlo a který dal 

název i americkému dolaru. Díky více 
než 800 letům téměř soustavné těž-
by a zpracování rud vznikla v Kruš-
ných horách jedinečná hornická kraji-
na s unikátními montánními památka-
mi v nadzemí i podzemí a s hustou sítí 
specifi ckých horních měst, která nemá 
ve světě obdoby. Tyto památky doklá-
dají způsoby těžby a úpravy různých 
rud ve všech obdobích od 12. až do 
20. století, především pak rud stříbra, cí-
nu, kobaltu, železa a naposledy uranu.
 Jaký je to pocit být starostou města, 
kterému se dostalo, jako 13. v České 
republice a prvnímu v Ústeckém kraji, 
takového významného ocenění?
Je to úžasná věc, cítím hrdost a záro-
veň odpovědnost za zachování dědic-
tví našich předků pro další genera-
ce. Ústecký kraj, který obecně, ale ne-
právem, za turisticky atraktivní nebý-
vá považován, sehrál v tomto projektu 
významnou úlohu, stejně jako celá řa-

da dalších institucí a organizací. Na ně-
mecké straně zastřešovala projekt sas-
ká vláda, na české Ministerstvo kultu-
ry. UNESCO je o diplomacii a politice, 
vše probíhá na nejvyšší úrovni. 
 Co to v praxi znamená pro obyva-
tele?
Zápis naší hornické krajiny do světo-
vého dědictví je něco jako perla mezi 
památkami. Slibujeme si od něj další 
rozvoj turistického ruchu, a to je příle-
žitost pro podnikatele z Krupky i oko-
lí, především v oblasti služeb. Cel-
kem dobře již na krajské úrovni fun-
guje spolupráce se čtyřmi destinační-
mi agenturami i s jedenácti místními 
akčními skupinami. A není zanedba-
telná, rozdělují se desítky milionů ko-
run na lokální projekty, které pomáha-
jí regionu. Teď můžeme žádat o dota-
ce ještě výš. UNESCO všem těmto sna-
hám dodalo lesk.  

Připravila: L. Richterová, foto: archiv

Zdeněk Matouš: Punc UNESCO
je perla mezi památkami

PhDr. Ing. Zdeněk Matouš, Ph.D. MBA, 
žije v horním městě Krupka od na-

rození. Na městském úřadě pracu-

je od roku 1995, od roku 2011 je sta-

rostou. Je městským i krajským za-

stupitelem, v tomto volebním období 

je náměstkem hejtmana Ústeckého 

kraje pro oblast regionálního rozvo-

je a cestovní ruch.  Je hrdým patrio-

tem rodného města i kraje. Mezi je-

ho záliby patří cestování, fotografo-

vání, četba a sportovní létání. Je čle-

nem ČSSD.

Historické jádro Krupky

Štola Starý Martin v Krupce


