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Kdy?  V sobotu  
22. srpna 2020

Kde?  Na kolonádě  
u Domu kultury  
v Teplicích

Organizátoři, návrháři, modelky  
a celá produkce se na Vás těší.

Festival módy Czech Fashion Week Teplice 2020

Mirka Pikolová
modelka

Bc. Hynek Hanza  
Narozen 14. 10. 1977 v Teplicích. Absolvent Ekonomické fakulty Technické univerzity v Liberci. Pracoval jako kurýr a speci-
alista s odpovědností za přepravu nebezpečného zboží v letecké dopravě společnosti DHL, byl realitním makléřem, ob-
chodním ředitelem a ředitelem realitní kanceláře. Na Magistrátu v Teplicích pracuje od roku 2010, nejprve v pozici náměst-
ka primátora, od roku 2018 je primátorem města. V každém zaměstnání si našel něco pozitivního, co posloužilo jako mo-
tivace ke zvýšení výkonnosti. Členem ODS je 23 let, v tomto volebním období je rovněž krajským zastupitelem. K jeho ko-
níčkům patří bowling (hraje 1. amatérskou ligu), má rád dobrou hudbu a společnost. Je otcem sedmiletého syna Hynka. 

 Nelze se nezeptat na první pocity 
po  vyhlášení  výsledků  doplňovacích 

voleb?
Do  voleb  šli  všichni  přihlášení 
kandidáti s cílem vyhrát. Mně se 
to podařilo v obou kolech a jsem 
za to rád. Cítil jsem velikou pod-
poru  nejen  v  ODS  od  vrchol-
ných představitelů až po členy 
místní  organizace,  ale  i  od  ne-
straníků. Vážím si  toho a  záro-
veň si uvědomuji,  jak velký zá-
vazek na sebe beru.
 Kdo vám nejvíc fandil a pod-
poroval vás?
V  obou  kolech  to  byly  tisíce 
voličů  z  Teplicka.  Volali  a  psa-
li mi  i občané z dalších okresů 
a krajů naší země, takže podpo-
ra byla opravdu široká. Zpětná 
vazba veřejnosti  je pro politi-
ka velmi důležitá. Skvělé záze-
mí mi vytvořili i mí nejbližší, 
přátelé a kamarádi. 
 Volební  kampaň  se  letos 
díky  pandemii  neúměrně 
protáhla. Nepromítlo se to 
do nízké účasti voličů?
Myslím,  že  se  do  nízké 
účasti  promítly  tři  fakto-
ry.  Za  prvé  obecně  platí, 

že o senátní volby není mezi veřejnos-
tí velký zájem, tyhle doplňovací se na-
víc konaly úplně  sólo. Za druhé média 
o dění v Senátu příliš neinformují, věnu-
jí se spíš Poslanecké sněmovně a vládě. 
A o  čem se nemluví,  to  lidi  jednoduše 
nezajímá. Za třetí připouštím, že u ně-
kterých voličů mohla hrát  roli  i  obava 
z možné nákazy.  
 Horní parlamentní komoru považu-
jí někteří občané za zbytečnou. Jak je 
chcete přesvědčit o opaku?
Horní parlamentní komora je důležitou 
pojistkou  při  tvorbě  zákonů,  zejména 
těch, které brání ústavní práva občanů. 
To jsme ostatně zažili v době nedávné, 
koronavirové. Záleží na všech 81 sená-
torkách a  senátorech,  jak budou svoji 
práci prezentovat. To bude nyní i mým 
úkolem.  
 Jaké hodnoty budete v Senátu pro-
sazovat?
Přesně  ty,  které  jsem  slíbil  ve  volební 
kampani. Tedy právní a efektivní stát, 
který má občanům sloužit, nikoli kázat 
a jistotu osobních svobod.
 Neutrpí výkonem vaší další důležité 
politické pozice řízení a rozvoj lázeň-
ského města?
Jsem  přesvědčen  o  tom,  že  ne.  Vede 
mne k tomu desetiletá zkušenost, kte-

rou mám za sebou jako náměstek pri-
mátora a také fakt, že řízení města a je-
ho rozvoj  je kolektivní záležitost. Sys-
témy jsou nastavené, rada, zastupitel-
stvo i jednotlivé odbory úřadu pracují 
velmi dobře. Vedení Statutárního měs-
ta  Teplice  je  moje  srdeční  záležitost 
a také veliká radost. 
 A co osobní život?
Člověk žije  jen  jednou. Nesmí se šidit 
ani profesní, ale ani osobní život. Je to 
o efektivním rozdělení času a sil a dá se 
to zvládnout. 
 Budete kandidovat i do krajského 
zastupitelstva?
Nebudu,  to  už  by  bylo  vážně  moc. 
Chci  zůstat  primátorem  a  senátorem. 
Na kandidátce do krajských voleb na-
hradí  moje  jméno  kvalitní  kandidáti 
ODS.  
 Jaký vzkaz máte pro občany okre-
su Teplice? 
Především všem děkuji za důvěru, kte-
rou jsem dostal. Vážím si jí a věřím, že 
ji v Senátu nezklamu. 
 Kde vás lidé najdou?
Senátorskou kancelář v místě bydliště 
převezmu po mém předchůdci Jarosla-
vu Kuberovi v ulici U Císařských lázní 
v Teplicích.  

Připravila: L. Richterová, foto: archiv

Hynek Hanza: 
Stát má sloužit a ne kázat

Sečteno a podtrženo. Senátorem za obvod č. 32 Teplicko se v sobotu 13. červ-
na 2020 stal primátor Statutárního města Teplice Hynek Hanza. V horní ko-
moře parlamentu nahradí až do října 2024 svého předchůdce a učitele, letos 
v lednu náhle zesnulého předsedy Senátu Jaroslava Kuberu (oba ODS).
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KRÁTCE Z REGIONU OTÁZKA PRO...

Gynekologické oddělení nabízí nové nadstandardní pokoje

„Zájem o jediný nadstandardní pokoj 
na této stanici byl velký, a ne vždy jsme 
byli schopni poptávku pacientek uspoko-
jit. Proto jsme se rozhodli nabídku rozší-
řit,“ vysvětlil předseda představenstva 
Nemocnice Litoměřice Radek Lončák. 
Dva nové jednolůžkové nadstandard-
ní pokoje jsou, stejně jako stávající nad-
standardní pokoj na gynekologické sta-
nici, vybaveny elektricky polohovatel-
ným lůžkem, TV, varnou konvicí, ledni-
cí, malým stolkem s posezením, nočním 
stolkem a uzamykatelnou skříní. Součás-
tí výbavy tohoto pokoje jsou dále ruční-
ky, hygienické potřeby a barevné ložní 

prádlo. „Do ceny pokoje je zahrnuta i služ-
ba vysokorychlostního internetu,“ doplni-
la vrchní porodní asistentka gynekolo-
gicko porodnického oddělení litoměřic-
ké nemocnice Monika Boudová a uvedla, 
že hlavním rozdílem oproti stávajícímu 
nadstandardnímu pokoji na této stani-
ci je sociální zařízení včetně bidetu, kte-
ré mají dva nové nadstandardní pokoje 
společné. Tento fakt se promítá i do ceny 
za nové nadstandardní pokoje, která je 
500 Kč za den. „U nadstandardního pokoje 
se samostatným sociálním zařízením je to 
600 Kč za den,“ dodala Boudová.
Celé gynekologicko porodnické oddě-
lení litoměřické nemocnice nyní dis-
ponuje celkem deseti nadstandardní-
mi pokoji. Na stanici gynekologie jsou 
tři a na stanici porodnice, určené pro 
těhotné a ženy po porodu, je dalších 
sedm těchto pokojů.  (nk)

Dva zcela nové nadstandardní 
pokoje nabízí od května stani-
ce gynekologie litoměřické ne-
mocnice. Pracoviště tím zare-
agovalo na poptávku pacientek. 

Martina Kliku, 
1. náměstka hejtmana Ústeckého kraje  
(koalice Lepší sever): 

 Ostře jste se vymezil proti plánu ministryně financí 
Aleny Schillerové, aby kompenzační bonus pro OSVČ ze 
třetiny platily kraje a obce. Jaký zásah do hospodaření 
to představuje?
 
Bude to mít značný dopad pro všechny. Kraj sice vloni hos-
podařil s přebytkem řádově 600 milionů korun, po tomto zá-
sahu se naše prognóza nejen pro letošní rok, ale i rozpočty 
pro další roky pohybují ve ztrátě kolem jedné miliardy ko-
run, což je šílené. K tomu ještě klesly daňové výnosy. Pro-
to jsme už na jaře, v době krize, řadu věcí na krajském úřa-
dě i v příspěvkových organizacích omezili, šetřili jsme, kde 
se dalo. Pro letošní i příští rok budeme muset krátit všech-
ny rozpočty řádově o 10 %. Budeme se muset bavit o jed-
notlivých položkách a pečlivě zvažovat, kam peníze půjdou. 

V koalici panuje shoda na tom, že nechceme omezit investi-
ce, zvažujeme proto, že navýšíme investiční úvěr kraje. Za-
dlužení Ústeckého kraje naštěstí není vysoké, banky nám vy-
cházejí vstříc a tak věřím, že to společně zvládneme. 

Dlaň Karla Gotta 
je v muzeu
Litoměřice | Sklářský mistr Jan 
Huňát, který v Litoměřicích spolu se 
svým otcem Alexandrem založil ce-
losvětově jedinečné Muzeum křišťá-
lový dotek, má na svém kontě dal-
ší skvělý počin. Do sbírky otisků ru-
kou slavných osobností přibyla jedna 
unikátní – ruka loni zesnulého Mis-
tra Karla Gotta. Po třech letech vy-
jednávání se v červenci 2019, pou-
ze tři měsíce před jeho smrtí, poda-
řilo litoměřickému skláři získat otisk 
Gottovy ruky, který následně přetvo-
řil do křišťálové podoby. Výsledkem 
se můžete pokochat v muzeu, jehož 
provoz byl s příchodem turistické se-
zóny zahájen. (od dop.)

Po třiapadesáti letech provozu kon-
čí v těchto dnech elektrárny Prunéřov I. 
s aktuálním výkonem 440 MW. „Meziroč-
ně  již ČEZ odstavil  500 MW uhelných blo-
ků. Došlo  k  zavření  2 bloků o  výkonu 220 
MW v Elektrárně Ledvice, bloku Elektrárny 
Dětmarovice  s  výkonem 200 MW a  výrob-
ních bloků ve Vítkovicích o výkonu téměř 80 
MW. V souhrnu aktuálně zavřených téměř 
1000 MW se rovná jednomu temelínskému 
bloku,“ uvedl při této příležitosti Daniel 
Beneš, předseda představenstva a gene-
rální ředitel ČEZ.
Za dobu své existence se zásadní mo-
dernizací a ekologizací výrobního pro-
vozu ve druhé polovině 90. let minulé-
ho století, vyrobila elektrárna Prunéřov 
I. 139 193 107 MWh vyrobené elektrické, 
což by stačilo v současnosti na více než 
dva roky celé České republice. Kromě to-
ho vyrobila i 41 433 487 GJ tepelné ener-
gie. Spotřebovala 138 532 416 tun uhlí 

a v provozu byla 1 533 797 hodin; to je 
ve stručnosti Elektrárna Prunéřov I, je-
jíž osud se naplňuje právě 30. června. 
Svou poslední službu prokáže energeti-
kům právě na konci června, kdy Elektrár-
nu Prunéřov II čeká celozávodní odstáv-
ka a jednička bude místo ní ještě zajiš-
ťovat dodávky tepla pro města Klášterec 
nad Ohří, Chomutov a Jirkov. Poté bude 
30. června 2020 definitivně odstavena, 
což se dotkne celkem 155 kmenových za-
městnanců ČEZ. Většina z nich však najde 
práci v rámci ČEZ i nadále.
Historie Elektrárny Prunéřov I se začala, 
alespoň papírově, psát před 60 lety, kdy 
byl Ředitelstvím budovaných elektráren, 
n. p., Praha vypracován investiční úkol, 
který následně schválilo tehdejší Mini-
sterstvo paliv a energetiky. Mělo se jed-
nat o elektrárnu s celkovým výkonem 660 
MW v kombinaci výrobních bloků o vý-
konu 110 a 200 MW. Nakonec investiční 

Zahájení lázeňské sezóny
Teplice | Ve skromnější podobě, ale přece zahájili v Teplicích 28. května 866. lázeňskou sezónu. Režie se 
ujal Petr Stolař, principál Divadla v pytli a Zámecké náměstí se zaplnilo herci v dobových kostýmech. Slu-
šelo to všem, zejména lázeňským švihákům. (ear.)

Elekrárna Prunéřov končí 

komise ministerstva rozhodla, že všech 
šest výrobních bloků bude mít výkon 110 
MW. První kopnutí do země se odehrálo 
16. září 1963 a výrobní bloky 1 - 6 postup-
ně najížděly do provozu v letech 1967 – 
1968. Spolu s najetím prvního bloku, by-
ly již 27. července 1967 předány k užívá-
ní prakticky všechny objekty společné pro 
celou elektrárnu, jako například úpravna 
chemické vody, zauhlování, bagrovací 
stanice, dílny, sklady a garáže.
Pomineme-li klasické odstávky v rám-
ci běžné údržby či celozávodních od-
stávek, žila si až do roku 1985 Elektrár-
na Prunéřov I poklidným výrobním živo-
tem. V tomto a následujícím roce se vý-
robní bloky B5 a B6 dočkaly generální 
opravy, respektive první větší rekonstruk-
ce v rámci modernizace technologií dle 
trendů 80. let 20. století. To samé potkalo 
v letech 1988-89 i výrobní bloky B3 a B4. 
Těsně před zahájením první vlny ekolo-

gizace uhelných elektráren Skupiny ČEZ  
byl již v letech 1990-91 ukončen v rámci 
útlumového programu provoz výrobních 
bloků B1 a B2. Celkový výkon elektrárny 
se tím snížil ze 660 na 440 MW.  V letech 
1993-96  byla elektrárna kompletně odsí-
řena za použití metody mokré vápenco-
vé vypírky. V rámci této první vlny ekolo-
gizace uhelných elektráren Skupiny ČEZ 
tak i v Elektrárně Prunéřov I poklesly emi-
se SO2 o 92, pevných částic popílku o 95, 
emise oxidu dusíku o 50 a oxidu uhelnaté-
ho o 77 procent.
Již na počátku 2. vlny ekologizace uhel-
ných elektráren Skupiny ČEZ bylo známo, 
že další modernizace kvůli zpřísňujícím 
se emisním limitům by se z ekonomické-
ho hlediska v případě této  elektrárny ne-
vyplatila, neboť jasně stanovené zásoby 
vytěžitelného uhlí budou postačovat  jen 
pro zmodernizované elektrárny Tušimice 
a Prunéřov II. (od dop.)

Prunéřov | ČEZ nadále pokračuje v naplňování své strategie, tedy k postupnému přechodu k nízko-
emisní až bezemisní výrobě elektřiny – postavené na obnovitelných zdrojích a jaderné energetice, 
doplněné paroplynovými zdroji pro potřeby teplárenství. 

Kovidová  
stipendia
Ústí nad Labem | Během „COVI-
Dové“ krize dala Filozofická fakul-
ta Univerzity J. E. Purkyně studen-
tům či studentkám, kteří se vli-
vem nepředvídatelných skutečnos-
tí dostali do tíživé finanční situace, 
možnost požádat o mimořádné 
stipendium. Výše stipendia činí 
10 000 Kč, studenti o ně mohou žá-
dat do 31. 8. 2020.

Rozvoj jezera 
Milada
Ústí nad Labem | Palivový kombi-
nát Ústí, státní podnik, vyhlásil me-
zinárodní Krajinářsko-urbanisticko-
-architektonickou soutěž na území 
jezera Milada, jehož je správcem. 
Do konce července 2020 je mož-
né podat žádost o účast v soutěži 
včetně portfolií referenčních prací. 
Do konce listopadu 2020 se budou 
odevzdávat návrhy v 1. fázi soutě-
že a ke konci března 2021 odevzda-
jí návrhy účastníci 2. fáze soutěže 
vybraní odbornou porotou. Výsled-
ky soutěže budou známy v dubnu 
příštího roku.

Zahrada Čech 
bude
Litoměřice | Podzimní Zahrada Čech 
se uskuteční na litoměřickém výstavi-
šti v plánovaném termínu! Po inten-
zivních debatách takto rozhodli jed-
natelé společnosti Zahrada Čech s.r.o. 
Uskuteční se v plánovaném termínu 
od 11. do 19. září 2020.

Nová  
pracoviště
Ústí nad Labem | Laboratoř auto-
matizace a robotiky Fakulty stroj-
ního inženýrství má nové vyba-
vení. Firma FESTO s. r. o., zde na-
montovala a realizovala výuková 
pracoviště pro celkem 12 studentů 
Každé z nich má v základní výbavě 
výukovou sadu základních pneu-
matických obvodů, elektropneu-
matických obvodů a PLC sestavu. 
Na daných pracovištích bude pro-
bíhat nejen výuka předmětu Auto-
matizace, ale budou využita také 
pro řešení praktických částí baka-
lářských a diplomových prací stu-
dentů fakulty.
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Krajská zdravotní představila výsledek své největší
investiční akce, nový pavilon v teplické nemocnici

Ambasador Jan Pirk při převzetí nového vozu BMW
Usměvavého pana profesora MUDr. Jana Pirka, Dr.Sc. 
s  typickým motýlkem zná snad každý Čech. Meziná-
rodně uznávaný kardiochirurg Jan Pirk, je již od roku 
2016 ambasadorem značky KOPECKÝ dealera BMW 
a Peugeot. Auta a motocykly jsou jeho velkou životní 
vášní, sbírá historická vozidla a snaží se uchovat od-
kaz našich šikovných předků. 

prof. MUDr. Jan Pirk, Dr.Sc.
V roce 1991 se stal přednostou Kliniky kardiovaskulární chirurgie IKEMu, téhož roku provedl pvní transplataci srdce. O čtyři roky 
později byl jmenován přednostou Kardiocentra IKEMu. Stal se docentem a je nositelem titulu nejlepší manažer ve zdravotnictví.

 Pane profesore, víme o vás, že jste 
vášnivý řidič, jaké bylo první vozidlo, 
které jste řídil?
 
Úplně první vozidlo jsem řídil v 15 le-
tech, a to Moped Stadion S11, které-
mu se také přezdívalo „Splašené trub-
ky“. Prostě ten první Moped. První 
automobil, který jsem řídil, byla dě-
dečkova Jawa 600 (myslím), zelený 

čtyřsedadlový automobil. Tím jsem 
ho vozil na jeho letní byt. A moje prv-
ní auto, které jsem vlastnil, byla Aero 
662, kterou jsem si pořídil v létě ro-
ku 1968. Měl jsem ji jako jediné vozi-
dlo celých 5 let,  i když jsem se oženil 
a teprve, když se nám narodil druhý 
syn, tak už jsme se do Aerovky nevešli 
a rodiče nám přidali peníze na nové-
ho Trabanta. 

 Jako první vůz jste měl od nás 
BMW X5 a nyní (po druhé) BMW 
530xd Touring, neodpustíme si otáz-
ku na vaše zkušenosti s řízením SUV 
a klasikou od BMW?

Moje zkušenosti s BMW vozy jsou tyto: 
Osobně upřednostňuji klasiku z několi-
ka důvodů. Automobil je pohodlnější, 
má menší spotřebu při stejném podvoz-
ku a stejném obsahu motoru a nikdy se 
mi nestalo, že bych se s touto klasikou 
nedostal tam, kam jsem potřeboval. 
 
 Technika ve vozech jde stejně jako 
ve zdravotnictví mílovými kroky kupře-
du, co z moderních technologií ve va-
šem BMW 5er Vás nejvíce oslovilo?

Musím říci, že můj automobil je vyba-
ven tolika technickými vymoženostmi, 
že značnou část ani nevyužívám. Ale 
to, co se mi zvlášť libí, je automatický 
tempomat, který dokáže i sám zabrz-
dit a zastavit v případě, že vozidlo pře-
de mnou učiní totéž. 
 
 Kdybyste si mohl vybrat ze všech 
vozů BMW nějaké do své sbírky, kte-
ré by to bylo?
 
Kdybych si mohl skutečně vybrat, tak 
bych si vybral dvousedadlový Roadster 
BMW 328, který se vyráběl tak kolem 
let 1937 – 1938.

STRATEGICKÉ INVESTIČNÍ 
AKCE KZ V REALIZACI

Krajská zdravotní, a. s., má v plánu 
v  následujících třech letech, tedy 
v  letech 2020 – 2023 realizovat in-
vestiční záměry, které umožní do-
stavbu tří nemocnic, které spo-
lečnost spravuje pro Ústecký kraj. 
V  areálu ústecké nemocnice jde 
o  „Nový pavilon s operačními sá-
ly, odděleními JIP a  standardními 
lůžkovými odděleními vč. umístě-
ní kardiochirurgie, Krajská zdra-
votní, a. s. – Masarykova nemocni-
ce v Ústí nad Labem, o. z.“, s před-
pokládanými náklady cca 1 350 mi-
lionů Kč vč. vybavení zdravotnickou 
technikou. Proběhne dostavba ne-
mocnice v  Děčíně, pro kterou se 
připravuje „Nový pavilon Emer-
gency vč. operačních sálů, cent-
rální sterilizace a  jednotek inten-
zivní péče, Krajská zdravotní, a. s. 
– Nemocnice Děčín, o. z.“, s před-
pokládanými náklady cca 850 mi-
lionů Kč vč. vybavení zdravotnic-
kou technikou, a  také dobudová-
ní komplexu v  Chomutově o  "No-
vý pavilon Emergency, COS, vč. 
JIP a  nadzemní spojovací koridor 
se stávajícím pavilonem G, Kraj-
ská zdravotní, a. s. - Nemocnice 
Chomutov, o. z.“, s předpokládaný-
mi náklady cca 535 milionů Kč vč. 
vybavení zdravotnickou technikou. 
Objem uvedených investic je zce-
la mimo rámec možností finančního 
krytí z  vlastních zdrojů společnosti. 
Celkové, výše uvedené předpoklá-
dané investiční náklady činí téměř 
3 miliardy Kč, přičemž stavební část 
z uvedené výše činí 2 070 milionů Kč 
a zdravotnická technologie 910 mi-
lionů Kč. V rámci finančního krytí je 
předpokládáno kofinancování z více 
zdrojů. Z  investičního úvěru ve  vý-
ši 1 miliarda Kč, z  investiční dotace 
SOHZ poskytnuté Ústeckým krajem 
v letech 2020 a 2021 ve výši 300 mili-
onů Kč a v roce 2022 ve výši 400 mi-
lionů Kč a dále z prostředků získa-
ných z programu RE:START a vlast-
ních investičních zdrojů společnosti 
(náklady na projektovou dokumen-
taci, inženýrskou činnost a další).

Prezentace nového pavilonu a zdravot-
nických pracovišť, za účasti hostů v če-
le s hejtmanem Ústeckého kraje Old-
řichem Bubeníčkem a 1. náměstkem 
hejtmana Ústeckého kraje PhDr. Marti-
nem Klikou, MBA, DBA, a zástupců mé-
dií, se uskutečnila ve čtvrtek 28. květ-
na 2020. Účastníky akce doprovodi-
li předseda představenstva KZ Ing. Jiří 
Novák, generální ředitel KZ Ing. Pe-
tr Fiala, náměstek pro řízení zdravot-
ní péče KZ MUDr. Aleš Chodacki a ře-
ditel zdravotní péče Nemocnice Tepli-
ce, o. z., MUDr. Tomáš Hrubý.
Náklady na vybudování pavilonu včet-
ně vybavení zdravotnickou technikou 
dosáhly výše 392,5 milionu Kč. V no-
vých operačních sálech bude realizo-
váno veškeré současné spektrum ope-

račních výkonů, které jsou v teplic-
ké nemocnici prováděny. Operovat 
zde budou cévy, klouby, břišní duti-
ny a provádět laparoskopické zákro-
ky. Na základě rozhodnutí předsta-
venstva Krajské zdravotní, a. s., došlo 
oproti původnímu záměru k dostavbě 
ještě jednoho nadzemního podlaží pro 
umístění ARO a JIP. 
„Ústecký kraj výstavbu nového pavilo-
nu v teplické nemocnici podpořil. Tako-
vé finance slouží k tomu, aby obyvate-
lé Ústeckého kraje měli k dispozici co nej-
lepší zdravotní péči. Aby nemuseli jezdit 
na zdravotnická pracoviště do jiných kra-
jů, pokud mají například úraz, abychom 

to kvalitní a dobré, pokud jde o zdravot-
nictví, měli možnost nabídnout doma. 
Všem, kdo se na této akci podíleli, moc dě-
kuji a přeji, ať nové operační sály slouží 
mnoho dalších let,“ zdůraznil hejtman 
Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček.
„Při sestavování krajského rozpočtu je 
každoročně jednou z priorit zdravotnic-
tví. Děkuji představenstvu Krajské zdra-
votní, jeho předsedovi i generálnímu ře-
diteli. Jednání s nimi nebyla jednoduchá, 
na druhou stranu musím říct, že za ni-
mi stojí obrovský kus práce. Je to vidět 
nejen na teplické, ale i na ostatních kraj-
ských nemocnicích,“ uvedl 1. náměstek 
hejtmana Ústeckého kraje PhDr. Mar-
tin Klika, MBA, DBA.
„Jsem přesvědčen, že tato investiční ak-
ce vstoupí do historie Krajské zdravotní, 
protože za 13 let od vzniku společnosti je 
největší a nejdražší. Dílo se nerodilo leh-
ce, cesta k výsledku, který dnes vidíte, byla 
dlouhá a trnitá. Když jsme uvažovali o zá-
měru, počítali jsme původně s rekonstruk-
cí stávajícího anesteziologicko-resuscitač-
ního oddělení. Představenstvo nakonec 
rozhodlo o přistavení ještě jednoho pod-
laží pro ARO na právě budovaný pavilon. 

Celou investici finančně podpořil Ústecký 
kraj,“ připomněl předseda představen-
stva KZ Ing. Jiří Novák. „Chci poděkovat 
všem pracovníkům teplické nemocnice 
v čele s ředitelem zdravotní péče MUDr. To-
mášem Hrubým, sestrám, zdravotnické-
mu personálu, protože v posledních třech 
letech byla teplická nemocnice jedno vel-
ké staveniště, kdy kromě výstavby pavilo-
nu zde probíhala řada dalších akcí, rekon-
strukcí,“ dodal Ing, Jiří Novák.
Se strategickými investičními akce-
mi v realizaci v dalších nemocnicích 
KZ  a probíhajícími či připravovaný-
mi v Teplicích seznámil účastníky pro-
střednictvím prezentací generální ře-
ditel KZ Ing. Petr Fiala. „Sluší se poděko-
vat vedení Ústeckého kraje za dlouhodo-
bou finanční investiční podporu, které se 
Krajské zdravotní dostává. Bez ní by ob-
nova a rozvoj nemocnic, cílený předsta-
venstvem společnosti v čele s Ing. Jiřím 
Novákem, nebyl možný v takovém tem-
pu, jak se to v posledních letech děje. Vý-
sledkem této spolupráce je také nový pa-
vilon nemocnice v Teplicích, jehož pro-
story si dnes můžeme společně prohléd-
nout,“ řekl Ing. Petr Fiala.

Krajská zdravotní, a. s., (KZ) představila výsledek největší investič-
ní akce ve své třináctileté historii. Je jím zcela nový pavilon v are-
álu teplické nemocnice. Připraveno je v něm zázemí pro centrální 
operační sály, centrální sterilizaci a anesteziologicko-resuscitač-
ní oddělení (ARO) s jednotkami intenzivní péče (JIP). 

  Náklady na nový pavilon v milionech Kč (přehled):
  stavba celkem 325,3
  zdravotnická technika 60,8
  výpočetní technika 1,1
  další vybavení 5,3
  celkem 392,5

Prezentace nového pavilonu v Teplicích 28. května 2020

Nový pavilon v teplické nemocnici
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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

HOTEL  AURA
design & garden pool hotelaura.cz

Hotel AURA PRAHA design & garden pool  |  Kostelecká 819/67  |  190 00 Praha 9 – Čakovice  |  Czech Republic  |  recepce a individuální rezervace tel. +420 607 111 444

MÁME OTEVŘENO
Vážení hosté, již nyní vás můžeme ubytovat, pokud ubytování  

potřebujete k výkonu své práce - podnikatelské nebo jiné  
obdobné činnosti, vč. cizinců. Stačí podepsat čestné prohlášení,   

v němž je uvedeno, že k nám přijíždíte z pracovních důvodů.

...vítejte na palubě
Pronájem autobusů
•  Profesionální služby... Bezpečnost na prvním místě.  

DVD, WC, USB, sympatický profi řidič.  
Pohodlí a spokojený klient je pro nás prioritou.

•  Žádné skryté poplatky...  Transparentní ceny před nástupem,  
bez dalších dodatečných poplatků za přistavení, čekání apod.

•  Moderní vozový park... Mercedes Benz + Setra + Temsa,  
s nejvyspělejší technologií motorů třídy Euro 5 nebo EURO 6.  
Není důvod dělat kompromis.

702 99 60 99 www.furrabus.cz
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Připomeňme stručnou časovou osu: Pr-
votní informace týkající se koronaviru 
byly na programu jednání řádné Bezpeč-
nostní rady Ústeckého kraje již 28. února 
2020, kdy se virus nekontrolovatelně ší-
řil nejen v Číně, ale i v Evropě, zejména 
v Itálii. Vedení kraje a představitelé slo-
žek IZS už tehdy nedoporučovali obča-
nům výjezdy do zahraničí. První zasedá-
ní Krizového štábu Ústeckého kraje se ko-
nalo 4. března (v hodnoceném období jich 
bylo celkem 13) a za několik dní, přesně 
12. března 2020, vyhlásila vláda ČR v sou-
vislosti s onemocněním označovaném 
jako SARS Co V2 nouzový stav na celém 
území republiky. Ten byl dvakrát prodlou-
žen a definitivně skončil 17. května 2020.
Kraj a krajský úřad hrají v bezpečnost-
ním systému České republiky význam-
nou roli, protože je prostředníkem me-
zi obcemi a vrcholnými státními orgá-
ny. To prokázal v krizových situacích již 
v minulosti, například při lokálních po-
vodních, velkých požárech či jiných kala-
mitách. Tentokrát sice  nepřítel nebyl vi-
dět, o to zákeřněji se ale choval. Na něco 
takového nebyl ve světě, kterým prošel 
a ještě prochází, nikdo připraven, naši 
zemi nevyjímaje. Podle statistiky Krajské 

hygienické stanice v Ústí nad Labem se 
od 1. března do 24. května v Ústeckém 
kraji vyskytlo 530 onemocnění Covid-19. 
Z toho se 469 osob uzdravilo a 21 zemře-
lo. Nejvíce postiženým územím byly Li-
toměřice, kde bylo onemocnění zavleče-
no do Domova pro seniory U Trati v do-
bě, kdy ještě nebyl dostatek ochranných 
pomůcek, a proto nebylo možné jejich 
důsledné užívání. První nemocný byl 
z Děčína a nákazu si přivezl z lyžařské-
ho zájezdu z Itálie z oblasti Veneto. Ná-
sledovala další onemocnění, z nichž vět-
šina byla aktivně vyhledávána mezi ly-
žaři z kolektivních zájezdů a brzy se ná-
kaza komunitně šířila v jejich rodinách. 
Hygienici proto neúnavně trasovali kon-
takty nakažených, záchranáři a zdravot-
níci společně s Armádou ČR prováděli 
rozsáhlé testování. Odebraných vzorků 
bylo v Ústeckém kraji přes 10 000, do-
mácí karanténa byla nařízena 4 067 li-
dem. V hledáčku měli epidemiologové 
také tzv. pendlery, kterých bylo v našem 
regionu přes 4 000. Pokud potřebovali 
nemocní intenzivní péči, poskytlo jim ji 
Infekční oddělení Masarykovy nemocni-
ce v Ústí nad Labem a připraveny byly 
i ostatní nemocnice v kraji.

Nové situaci se okamžitě přizpůsobil kraj 
i krajský úřad, aby zajistil ochranné pro-
středky pro všechny potřebné v první li-
nii, jejich dopravu na určená místa a za-
bezpečil chod celého území v krizové si-
tuaci. Stálo to hodně sil, ale podařilo se. 
Stát poslal do kraje na zajištění ochran-
ných prostředků dotaci 10 milionů korun, 
kraj na ně z vlastního rozpočtu k 1. červ-
nu vyčlenil 23 728 602 koruny a přijal též 

finanční a materiální pomoc od místních 
podniků a firem včetně u nás žijící viet-
namské komunity. Vzedmula se také ob-
rovská vlna solidarity lidí, kteří šili jako 
o závod textilní roušky, jichž nebyl dosta-
tek. Vedení kraje absolvovalo pravidelné 
videokonference se členy vlády, Ústřední-
ho krizového štábu či Asociace krajů ČR. 
Informace se okamžitě přenášely na jed-
notlivé odbory, které je po své linii šířily 
dál do měst, obcí, firem i institucí. Rozho-
dující byla rychlost, informace měly ce-
nu zlata, zejména co se týkalo distribu-
ce ochranných prostředků. O tu se na-

přímo staralo 97 zaměstnanců krajského 
úřadu, v nejkritičtějších dnech pracova-
li ve dne v noci. Dalších 12 distribučních 
míst s 36 zaměstnanci napříč regionem 
zřídila Správa a údržba silnic Ústeckého 
kraje, která materiál společně s hasiči roz-
vážela. Jiných 20 zaměstnanců krajského 
úřadu zase vytvářelo příslušné předávací 
protokoly. Fungovat začal specializovaný 
podweb COVID-19, určený i pro veřejnost 
s několika sekcemi: Krizové řízení a Ob-
ce, Doprava, Sociální věci, Zdravotnictví, 
Školství. Sekce Nařízení hejtmana a legis-
lativa obsahovala kompletní přehled vy-
daných právních předpisů a sekce Dotace 
a Podpora upozorňovala na krajské i cent-
rální dotační programy na pomoc jednot-
livým skupinám obyvatel. Ve spoluprá-
ci s Dobrovolnickým centrem byly v dal-
ší sekci zveřejněny kontakty a informace 
na pomoc lidem, především těm nejohro-
ženějším – seniorům. U tohoto podwebu 
eviduje Krajský úřad 29 312 unikátních 
přístupů. 
A jak hodnotí krizovou situaci s mírným 
časovým odstupem předseda Bezpeč-
nostní rady a hejtman Ústeckého kraje 
Oldřich Bubeníček?
„Jako velkou školu života, kdy jsme se 
za pochodu všichni hodně naučili. Poznal 
jsem přitom desítky báječných lidí, kte-
ří bez ohledu na čas a odměnu pomáha-
ly tam, kde bylo třeba. A já jim všem za to 
moc děkuji. Nyní nás čeká další etapa – po-
stavit celý Ústecký kraj opět na nohy: eko-
nomiku, školství, kulturu, sport a další od-
větví běžného života, na který jsme byli 
zvyklí. Nebude to jednoduché, ale věřím, že 
i to zvládneme!“

Hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček

Hejtman Oldřich Bubeníček: Čeká nás druhá etapa

„Ústecký kraj podporuje cestovní ruch prostřednictvím čtyř de-
stinačních agentur, na jejichž činnost každoročně přispívá. Le-
tos to mají být z rozhodnutí zastupitelstva 2 miliony korun pro 
každou z nich, tedy i pro České Švýcarsko. To je právem vlajko-
vou lodí cestovního ruchu v regionu, patří k vůbec nejnavště-
vovanějším místům v České republice. A komunita lidí a pod-
nikatelů kolem destinačního fondu je zárukou, že zde návštěv-
níci dostanou perfektní služby a zážitky,“ řekl náměstek hejt-
mana pro cestovní ruch Zdeněk Matouš, který je zároveň 
členem správní rady o.p.s. Ředitel destinační agentury Jan 
Šmíd představil přítomným členům statistiky CzechTouris-
mu, v kterých České Švýcarsko obsadilo sedm z deseti nej-
navštěvovanějších míst v Ústeckém kraji a v kategorii pří-
rodních cílů dokonce osm z deseti a navíc první tři v rám-
ci celé České republiky. Návštěvnost lokality byla v loňském 
roce cca 1,3 milionu příchozích, z toho 40 % zahraničních. 
Pro příchozí je mimo jiné připravený stále se zlepšující sys-
tém veřejné dopravy, navazující drážní a autobusové spoje 
a jednoduchý integrovaný tarif, který umožní např. skupině 
pěti osob cestovat celý den jakýmkoli dopravním prostřed-
kem za 330 korun, nebo využít i přeshraniční spoje v sou-
sedním Německu včetně městské dopravy v Drážďanech 
za 560 Kč. Cílem destinační agentury je podpořit rozšíření 
turistické sezóny i do zimních měsíců. V té době je v oblasti 

výrazně méně turistů a nabízí zase jiné a zajímavé zážitky. 
Své aktivity představila i správa národního parku. Tam se le-
tos chystají na opravy Mariiny vyhlídky či hradu Šaunštejn, 
které patří k nejoblíbenějším turistickým cílům.
I přes nepříznivý start letošního roku byla v Českém Švýcar-
sku o víkendu 21. a 22. června oficiálně zahájena turistická 
sezóna 2020, při které byly představeny dva nové cíle, a to 
vůbec první turistická stezka přizpůsobená potřebám hen-
dikepovaných u České Kamenice a naučná stezka Česká sil-
nice v Národním parku České Švýcarsko.   

Starostové malých obcí Ústeckého kra-
je se scházejí pravidelně, aby si vymě-
nili zkušenosti z práce. Tentokrát se se-
šli v Charvátcích na Litoměřicku a při-
vítali mezi sebou hejtmana Oldřicha 
Bubeníčka.   
Pozvání přijal také starosta Roudnice 
nad Labem František Padělek a další 

starostové z okolních obcí. Mezi hlav-
ní body jednání patřila témata týkají-
cí se například stavu realizace rekon-
strukce mostu v Roudnici nad Labem 
či otázka vysokorychlostní tratě. Jana 
Červinková z Krajského úřadu Ústec-
kého kraje informovala starosty o no-
vinkách v Programu obnovy venkova.

V rámci dotačního programu pro 
začínající podnikatele bylo v letoš-
ním roce podáno celkem 103 žádostí 
o dotaci, z nichž 96 splnilo podmín-
ky dotačního programu. Podpořeno 
bude 24 žadatelů, jejichž projekty 
získaly nejvyšší bodové ohodnoce-
ní. O dotaci pro rok 2020 mohl v ob-
dobí od 6. února do 9. března 2020 
požádat každý malý začínající pod-
nikatel, a to jak právnická, tak i fy-
zická osoba, se sídlem nebo místem 
bydliště v Ústeckém kraji. Podmín-
kou je také podnikatelské oprávně-
ní v daném předmětu v roce vyhlá-
šení dotačního programu nebo v ro-
ce předchozím a splnění podmínky 
programu.

Celková finanční alokace pro pro-
gram je 4,2 milióny korun. Maxi-
mální částka, kterou může pod-
nikatel od kraje získat, je 200 ti-
síc korun, minimální pak 50 tisíc 
korun. Poskytnutá dotace mů-
že tvořit maximálně 70 % celko-
vých uznatelných investičních 
i neinvestičních nákladů projek-
tu. Maximální délka realizace pro-
jektu je 12 měsíců. Cílem dotač-
ního programu, který podporuje 
činnost malých začínajících pod-
nikatelů, je zvýšení konkurence-
schopnosti Ústeckého kraje, roz-
voj podnikatelského prostředí re-
gionu a tvorba nových pracovních 
příležitostí.

Do 15. ročníku oborové soutěže 
Lemur – Česká cena za  public 
relations 2020 byl nominován 
Prokop Voleník, tiskový mluvčí 
Zdravotnické záchranné služby 
Ústeckého kraje. Porazil takové 
ostřílené bardy, jakými jsou Jiří 
Fröhlich z ČOI a Jan Rýdl z ŘSD 
a zvítězil.

„Už samotná nominace a umístění ve fi-
nálové skupině tiskových mluvčí v soutěži 
LEMUR byly pro mne překvapením. Nevní-
mám to jen jako svůj úspěch, ale celé na-
ší Zdravotnické záchranné služby Ústec-
kého kraje. Nominovaní mluvčí, kteří byli 
se mnou ve finále, jsou velcí profesionálo-
vé a v oboru působí již mnoho let. Vítěz-
ství jsem vůbec neočekával. Byl to pro mne 
upřímně šok. Ocenění vnímám jako velký 
osobní závazek a výraznou motivaci ne-
polevit ve své práci. Mám kolem sebe skvě-

lé kolegy a lidi, na které se mohu profes-
ně i lidsky spolehnout, pracujeme na úžas-
ných projektech, které mají smysl a snaží-
me se naši práci přiblížit co nejvíce laické 

veřejnosti. Chtěl bych zároveň poděkovat 
všem spolupracovníkům, kolegům i kolegy-
ním za podporu,“ uvedl k vítězství mluvčí 
krajské záchranky Prokop Voleník. 

Na svém 100. zasedání projednala Rada Ústeckého kraje souhrn-
nou zprávu o postupu Ústeckého kraje v době koronavirové pande-
mie z pohledu složek Integrovaného záchranného systému a kraj-
ské hygienické stanice a zhodnotila činnost odborů krajského úřa-
du v  souvislosti s  přijetím preventivních opatření pro zameze-
ní šíření onemocnění COVID-19 způsobeného novým koronavirem 
SARS-CoV-2 za období od 12. března do 24. května 2020. Oba ob-
sáhlé materiály měli k dispozici zastupitelé Ústeckého kraje před 
zasedáním, které se konalo 22. června.

Prokop Voleník zvítězil

Kraj podpoří
začínající podnikatele
Radní Ústeckého kraje rozhodli o rozdělení dotačního progra-
mu na podporu začínajících podnikatelů ve výši 4,2 miliónů ko-
run. Celkem bude uspokojeno 24 žadatelů napříč celým regio-
nem. Kraj začínající podnikatele letos podpoří již popáté.

České Švýcarsko otevřelo sezónu
V srdci národního parku, v Domě Českého Švýcarska v Krásné Lípě, se sešli členové destinačního fon-
du na svém výročním zasedání. Přivítali mezi sebou nováčky, protože instituce se pro cestovní ruch 
rozrůstá. Zazněly informace o uplynulé sezóně i o plánech na letošní rok.

Jednal Klub starostů malých obcí

Hejtman v rozpravě se starostou Roudnice nad Labem Františkem Padělkem
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Severní Čechy mají zásoby pitné vody

I v období přetrvávajícího sucha má  tento  re-
gion několikaleté zásoby vody a není třeba se 
obávat  žádných  výpadků.  Povrchové  nádrže 
Krušných  a  Jizerských hor  jsou  ve  velmi dob-
ré kondici a správci vodních toků je dokáží na-
plňovat a udržovat na hladinách garantujících 
dostatečné  množství  pro  vodárenské  odběry. 
U  velkých  podzemních  zdrojů  na  Litoměřicku 
a  Liberecku  je  samozřejmě  znát  dlouhodobý 
deficit srážek, ale stále poskytují dostatek vo-
dy pro plynulé zásobování.

 A když přece jen někde zásobování vázne?
Méně  příznivá  situace  v  souvislosti  s  dlouhodo-
bým nedostatkem srážek se může projevovat pou-
ze u menších lokálních zdrojů, zejména u těch měl-
kých, které jsou velmi náchylné na delší období bez 
srážek. Zde řešíme situaci operativním doplňováním 
vody do vodojemů cisternovým rozvozem, a tak do-
kážeme zajistit dodávku vody bez nutnosti omezení 
spotřeby.  Další naší výhodou je propojení našich vo-
dárenských systémů umožňující využívat zastupitel-
nosti hlavních zdrojů – oblast, kde je menší kapacita 
zdrojů, tak může být „přepojena“ na zdroj, který je 
vzdálený třeba i desítky kilometrů.

 Hodně se teď mluví o opatřeních, která by 
měla dlouhodobě pomoci situaci s vodou v naší 
zemi. Jak je hodnotíte? 
I přes tyto v současné době pozitivní zprávy z ob-
lasti  zásobování  pitnou  vodou  na  severu  Čech, 

podporujeme záměry a aktivity, zabývající se za-
držováním vody v krajině, hospodařením s vodou 
a  jinou  ochranou  vodních  zdrojů.  Jako  vodáren-
ská skupina zabezpečující zásobování pitnou vo-
dou pro více než desetinu republiky si dobře uvě-
domujeme, že je potřeba zajistit dostatek vody ne-
jen pro naši, ale hlavně pro budoucí generace.

 Změnil se v poslední době vztah lidí k vodě, 
zejména k té pitné?
Lidé se více zajímají o ekologické otázky, kam 
voda přirozeně patří. Ať už z pohledu ochrany 

přírody, péče o vodní zdroje, zadržování vody 
v krajině, zásobování a čištění. Na dnech ote-
vřených  dveří  v  našich  provozech  se  dozvě-
dí podrobné  informace o vodárenských proce-
sech. Jsou překvapeni, jak složité je dostat vo-
du třeba z horské vodní nádrže až domů ke ko-
houtku.  Někdy  se  setkáme  s  představou,  že 
na začátku je nějaké síto či filtr nečistot a pak 
už jen vede tlustá trubka k vodojemu a odtam-
tud tenké trubky do domácností. A kanalizace 
že odvádí odpad přímo do rybníka nebo do ře-
ky. Tyto představy se snažíme opravovat a uka-
zovat  realitu.  Pak  lidé  zjistí,  že  upravit  suro-
vou vodu na pitnou a vyčištěnou odpadní vo-
du vrátit do přírody není snadné ani levné. Ale 
je dobře, že tyhle věci řeší a že třeba pro zalé-
vání  zahrady  využijí  dešťovou  vodu,  že  vysa-
zují stromy a vůbec berou ohled na přírodu ko-
lem nás.

S K U P I N A

V poslední době se často píše a mlu-
ví o suchu a jeho následcích. Mnozí z vás 
se jistě zeptají, jaká je situace v zásobo-
vání pitnou vodou na severu Čech?  Od-
povídá mluvčí Severočeské vodárenské 
společnosti Mario Böhme.

Fláje

Chřibská

Ústí nad Labem | Spuštění elektronické-
ho odbavovacího systému pro cestující 
má celkem tři etapy. Poslední bude za-
hájena dne 1. července 2020.

Základním  cílem  elektronického  odbavovacího  sys-
tému je zavést novou technologii odbavování cestu-
jících v městské hromadné dopravě, využití elektro-
nických  plateb,  různých  nosičů  časového  jízdného 
a eliminace používání papírových jízdních dokladů.
,,Multikanálový elektronický odbavovací systém pro 
městskou hromadnou dopravu, jehož základem  je bez-
kontaktní platební karta, umožní komfortní a moderní 
způsob odbavení cestujících. Mezi základní přínosy bu-
de patřit rychlost, jednoduchost a rozšíření možnosti od-
bavení nebo poskytnutí slevy z ceny jednotlivého jízdné-
ho při využití elektronické platby,“ řekl ředitel Doprav-
ního podniku města Ústí nad Labem a.s. Libor Turek.
 Kdy bude třetí etapa spuštěna?
III. etapa bude uvedena do provozu 1. července 2020.
 Kdo bude moci III. etapu využívat?
Využívat ji budou moci cestující, kteří mají nárok dle 
Tarifu DÚK cestovat na zlevněné nebo zvýhodněné 
jízdné a cestující s nárokem na bezplatnou přepravu 
v zóně 101, např. senioři nad 70 let. Spuštění posled-
ní etapy umožní cestujícím registrovaným v eShop 
EOS nebo v dopravní aplikaci na přepážce Zákaznic-
kého  centra DPmÚL,  kteří mají  nárok na  zlevněné 
nebo zvýhodněné jízdné, odbavit se svojí registrova-
nou bezkontaktní platební kartou v režimu Check in/
Check out nebo si k této platební kartě zakupovat ča-
sové jízdenky z pohodlí domova, mají-li zřízený účet 
v eShop EOS.
 Kdo má právo cestovat na zlevněné, zvýhodně-
né jízdné nebo využívat bezplatnou přepravu?
Na zvýhodněné jízdné má právo se přepravovat oso-
ba ve věku od 62 do 65 let, jedna osoba přepravující 
dítě do věku 3 let věku nebo osoba, které byl přiznán 
invalidní důchod III. stupně.
Na zlevněné jízdné se mají právo přepravovat děti 
a mládež ve věku od 6 do 18 let, student denní for-
my studia ve věku od 18 do 26 let a osoba od dosa-
žení věku 65 let.
Nárok na bezplatnou přepravu v zóně 101 mají oso-
by uvedené v platném Tarifu DÚK, které mají zřízen 
svůj účet v eShop EOS nebo mají zřízen podúčet k za-

loženému eShop EOS účtu jiné osoby nebo mají re-
gistrované své osobní údaje a bezkontaktní plateb-
ní kartu v dopravní aplikaci na přepážce Zákaznické-
ho centra DPmÚL. 
 Co bude muset cestující pro nákup zlevněného 
nebo zvýhodněného jízdného udělat?
Cestující, kteří dosáhli věku 15 let a chtějí využívat 
slevu na  jízdném, si musí zřídit  svůj účet v eShop 
EOS prostřednictvím webové  stránky www.dpmul.
cz,  záložka  eShop  EOS,  kde  budou  přesměrováni 
na  adresu  https://eShop-bpk.dpmul.cz/  a  následně 
si vytvoří svůj účet registrací osobních údajů včetně 
požadované fotografie a bezkontaktní platební kar-
ty, kterou budou používat k odbavení v režimu Check 
in/Check out nebo jako identifikátor k zakoupené ča-
sové jízdence. Pro dokončení registrace v eShop EOS 
se musí dostavit na přepážku Zákaznického centra 
DPmÚL nebo bývalé prodejny jízdenek u Hraničáře, 
kde  bude  provedena  autorizace  vložené  fotografie 
a na základě předložených dokladů dle podmínek Ta-
rifu DÚK bude zaznamenán datum platnosti nároku 
na příslušnou slevu.
 Co když se cestující nezaregistruje v eShop EOS?
Bez registrace osobních údajů a bezkontaktní plateb-
ní karty v eShop EOS nebo dopravní aplikaci na Zá-
kaznickém  centru  DPmÚL  s  následným  zazname-
náním nároku na slevu je cestující po jejím přilože-
ní  ke  čtečce  terminálu/validátoru  odbavený  v  reži-
mu Check  in/Check out na obyčejné  jízdné,  tj. bez 
poskytnutí slevy na jízdném. 
 Jak to bude s cestujícími – dětmi ve věku od 6 
do 15 let?
Z důvodu ochrany osobních údajů si nemohou zalo-
žit svůj vlastní účet v eShop EOS. Aby mohly využí-
vat nový systém odbavování cestujících, musí pro ně 
zákonný zástupce u svého eShop EOS účtu zřídit  tzv. 
podúčet nebo zaregistrovat jeho osobní údaje včetně 
fotografie a bezkontaktní platební karty  na přepáž-
ce Zákaznického centra. 
 V úvodu jsme zmínili bezplatnou přepravu v zó-
ně 101, jak se to dotkne této skupiny obyvatel?
Největší  skupinou  v  segmentu  bezplatné  přepra-
vy jsou osoby nad 70 let. Pokud se budou chtít na-
dále v zóně 101 přepravovat zdarma, budou muset 
mít zaregistrované své osobní údaje včetně fotogra-
fie  a bezkontaktní platební karty v eShop EOS nebo 
v dopravní aplikaci na přepážce Zákaznického cent-
ra. V případě eShop EOS i oni musí při první regist-
raci dojít na Zákaznické centrum DPmÚL k ověření 
vložené fotografie a doložení nároku na bezplatnou 

přepravu. Po registraci jim bude k registrované kar-
tě přiřazena časová jízdenka v hodnotě 0 Kč určená 
pro tuto přepravu.
 Jak se budou přepravovat osoby nad 70 let, 
když nebudou mít registrovanou platební kar-
tu v eShop EOS?
Osoby nad 70 let v současné době prokazují svůj 
nárok  na  bezplatnou  přepravu  v  zóně  101  plat-
ným  osobním  identifikačním  dokladem  (OP,  ces-
tovní  pas).  Tyto  doklady  jsou  z  hlediska  jejich 
kontroly zejména řidiči MHD u linek s nástupem 
předními dveřmi velice problematické, především 
s ohledem na velikost údajů v nich uvedených. Na-
víc obsahuji  i  jiné osobní údaje,  zejména zvlášt-
ní osobní údaje,  které nejsou pro kontrolu náro-
ku na bezplatnou přepravu potřebné. DPmÚL se 
po vzoru  jiných DP, které mají zavedené elektro-
nické nosiče jízdních dokladů, také rozhodl využít 
bezkontaktní platební karty k prokazování nároku 
na bezplatnou přepravu. Veškeré osobní údaje po-
třebné pro kontrolu jízdních dokladů (jméno, pří-
jmení, datum narození a fotografie) jsou uložené 
v back office elektronického odbavovacího systé-
mu, nikoliv na kartě, čímž je zamezené jejich zne-
užití v případě ztráty nebo odcizení bezkontaktní 
platební karty. Cestující může využít svoji platební 
kartu vázanou ke svému bankovnímu účtu nebo si 
pro tyto účely zakoupit předplacenou bezkontakt-
ní platební kartu od ČSOB na kontaktních místech 
DPmÚL.  V  případě,  že  nebude mít  cestující  bez-
kontaktní platební kartu s časovou jízdenkou ur-

čenou pro bezplatnou přepravu, musí se přepra-
vovat za zlevněné jízdné v hodnotě 5 Kč.
 Jak bude probíhat přechod z papírových časo-
vých kupónů na bankovní karty?
Pro  přechod  jednotlivých  kategorií  cestujících 
bude zpracován harmonogram, který bude zve-
řejněný    na  www.dpmul.cz.  Už  dnes  však  mů-
žeme  prozradit,  že  pokud  cestujícímu,  který 
má  předplatní  časovou  jízdenku  zlevněnou  ne-
bo zvýhodněnou a po 1. červenci 2020 mu skon-
čí platnost průkazky DPmÚL, nová mu již nebu-
de vystavena a bude muset přejít na nový systém 
odbavování. U bezplatné přepravy   bude stano-
vené přechodné období od 1. 7. do 31. 12. 2020.
 Máte další dotazy k elektronickému odbavova-
címu systému?
Na dotazy k elektronickému odbavovacímu systému 
byla zřízena na bezplatné infolince 800 100 613 spe-
ciální volba pro rychlejší vyřešení dotazů cestujících. 
V provozu je v pracovních dnech  od 6 do 18 hod.
Dále bude od 22. června 2020 do 3. července 2020 
umístěn autobus DPmÚL na Mírovém náměstí vždy 
od 9 do 17 hod., kde budou zaměstnanci DPmÚL zod-
povídat dotazy týkající se elektronického odbavova-
cího systému, vyjma dní 23. 6., 25. 6., a 30. 6. 2020:
• dne 23. června 2020 bude autobus umístěn v měst-
ském obvodu Neštěmice – zastávka OD Květ,
• dne 25. června 2020 bude autobus umístěn v měst-
ském obvodu Severní Terasa – parkoviště  u nákup-
ního centra Albert,
• dne 30. června 2020 bude autobus umístěn v měst-
ském obvodu Střekov – zastávka Třebízského (napro-
ti Penny marketu).
 Nevíte si rady s registrací?
Od prosince 2019  je zřízeno další Registrační cent-
rum v OC Forum, kde vám zaměstnanci DPmÚL s re-
gistrací poradí. Otevírací doba je od pondělí do sobo-
ty, a to od 9 do 19 hodin. 
Pro zvýšení kapacity registračních míst bude na pře-
chodnou  dobu  otevřena  bývalá  prodejna  jízdenek 
Hraničář  v  pracovní  dny  od  9:00  do  16:30  hodin 
s přestávkou od 12:30 do 13:00 hodin.

Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s. spustí III. etapu elektronického odbavovacího systému v MHD 

PARTNEŘI PROJEKTU
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Filmová kancelář Ústeckého 
kraje hlásí: Jedeme dál

Bourák
Komedie, Česko, 2020, 105 min, re-
žie: Ondřej Trojan, scénář: Petr Jar-
chovský, kamera:Tomáš Sysel, hud-
ba: Roman Holý. 
V hlavních rolích: Ivan Trojan, Vero-
nika Marková, Kristýna Boková,  
Jiří Macháček, Kateřina Winterová, 
Petra Nesvačilová, Kryštof Hádek, 
Matěj Ruppert a další.
Příběh se odehrává ve Šlukdorfu, 
imaginárním městě na severu Čech, 
kde po revoluci zavřeli všechny fab-
riky a místo nich se vyrojily nonstop 
herny, kasina a šlapky. V  jednom 
z těch nonstopů s automaty pro 
zoufalce pracuje i Kamila, osmnáct-
ka, která už má života ve městě, kde 
chcípnul pes, plné zuby. A ještě víc ji 
štve vlastní rodina. Odevzdaná mat-
ka a otec, který kšeftuje s vraky aut 
a říká si BOURÁK.

Aktivity Filmové kanceláře Ús-
teckého kraje se nezastavily. 
Právě naopak. Filmaři se vra-
cejí a chystají nové projekty. 
Novinka Ondřeje Trojana Bou-
rák, natáčená ve Varnsdorfu,  
šla do kin 11. června, další na-
táčení probíhají. Ústecký kraj 
chystá pro filmaře dotač-
ní titul na podporu au-
diovizuální tvorby.

Filmová kancelář Ústec-
kého kraje se podílela 
na vzniku filmu „Bourák“ 
režiséra Ondřeje Trojana. 
Ten měl v kinech premiéru  
11. června, zároveň se ale u nás usku-
teční dvě slavnostní premiéry za účas-
ti tvůrčího štábu. První bude 29. červ-
na ve 20 hodin přímo na místě natáče-
ní ve Varnsdorfu, v Centru Panorama, 
a druhá 30. června od 20 hodin v Ústí 
nad Labem v Hraničáři. Ústecký kraj ta-
ké nakoupí lístky na další projekce v kra-
ji jako poděkování zdravotníkům a pra-
covníkům v sociálních službách za jejich 
obětavou práci v době epidemie. 
Kromě toho pokračuje v Kadani natá-
čení celovečerního filmu režiséra Ro-

PhDr. Ing. Zdeněk Matouš, Ph.D. MBA,
náměstek hejtmana Ústeckého kraje:
„V rozpočtu máme připravený mini-
málně milion korun na podporu audio-
vizuální tvorby v Ústeckém kraji. Je to 
malá pobídka filmařům, kteří se k nám 
rádi vracejí i díky skvělé práci filmové 
kanceláře. Ta jim pomáhá vytipovat ty 
nejvhodnější lokality, anebo třeba vyjed-
návat s místními samosprávami a úřa-
dy. Dotace podpoří vznik nových filmů 
a peníze pak štáb zase utratí u nás, 
u místních dodavatelů,“ vysvětluje ná-
městek pro regionální rozvoj a ces-
tovní ruch Zdeněk Matouš (ČSSD).mana Němce „Kam motýli nelétají“, 

v červnu se rozběhlo natáčení seriá-
lu České televize v Českém Švýcarsku 
a koncem léta začne točit nový sní-
mek režisér Dan Svátek. Další dva fil-
my jsou rozjednané na podzim. Pro za-
hraniční produkce proběhlo v jarních 
měsících vytipování lokací například 
v Ústí nad Labem, Děčíně, Českém Švý-
carsku a v Krušných horách.
XX. filmový festival Litoměřice FIFELI se 
letos odehraje na sklonku srpna s téma-
tem Cesty a osudy, mezinárodní festi-
val dokumentárních filmů ELBE DOCK 
se bude konat první týden v září.

Foto: Bara Lockefeer  a  Bara Trojanova,  

Total HeplArt



08
Vydává: Severočeský Metropol, a. s., Štefánikova 753/42, Ústí nad Labem, IČO: 28668898, tel. 775 854 192  ředitel vydavatelství: Ing. Jiří Morštadt, morstadt@e-metropol.eu,  
redakce@e-metropol.eu,  inzerce: inzerce@e-metropol.eu, vedoucí výroby: Jiří Vondráček, e-mail: grafika@e-metropol.eu, www.e-metropol.eu.   
Povoleno MK R pod číslem E 17961. Vychází každý měsíc. Distribuce: vlastní Metropol. Nevyžádané rukopisy a fotografie se nevracejí.

•  má otevřeno každý den kromě 
pondělí (červen-srpen 9-19 hodin)

•  vstupné pro dospělé činí 90 ko-
run, pro děti, seniory a studen-
ty 50 korun

•  zahrada je aktivní na Facebooku, 
Instagramu a nově také na ka-
nálu YouTube

Zdejší zahradu založil koncem 19. sto-
letí majitel teplického zámku kní-
že Clary-Aldringen a původně slou-
žila jako městské zahradnictví, skle-
níky pak k produkci řezaných květin 
pro lázně a zazimování palem. Dnes 
je jediná botanická zahrada pod Kruš-
nými horami příspěvkovou organiza-
cí Statutárního města Teplice. Na roz-
loze 2,5 hektaru najdete jak boha-
té venkovní expozice, tak i čtyři obří 
skleníky: xerický (s flórou suchých ob-
lastí polopouští Střední a jižní Ame-

riky, Jižní Afriky, Madagaskaru a dal-
ších zemí), tropický (pod střechou vy-
sokou 16 metrů ukrývá na ploše přes 
1000 čtverečních metrů rostliny z tro-
pické Ameriky, Asie, Austrálie a Af-
riky. Doplňuje je vodopád, jezírko, 
akvária, zřícenina mexické pyramidy 
a vitrína s orchidejemi a dalšími vzác-
nými druhy rostlin), subtropický (je 
věnován zejména chilskému valdivi-
ánskému deštnému lesu a také výse-
ku historické krajiny Teplicka z doby 
před zhruba 20 miliony lety). 

Botanické zahrady v Teplicích, Liberci a v Praze tvoří základní trojlístek těchto sub-
jektů v Čechách. Nikde jinde u nás totiž nenajdete v jednom prostoru tak koncentro-
vanou nádheru rostlin z tuzemska i ze světa.  Tentokrát nás na procházku pozval ře-
ditel Botanické zahrady, zastupitel Statutárního města Teplice Petr Šíla.

Oáza krásy, 
odpočinku a poznání

   Bližší informace najdete na   WWW.BOTANICKATEPLICE.CZ

TIP NA VÝLET

Letošní novinkou je skalničkový skle-
ník, kde nalezneme rostliny z Kanár-
ských ostrovů, zástupce květeny vy-
žadující v zimě absolutní sucho (Chi-
le), nebo zvláštní ošetřování (rostliny 
z Nového Zélandu, Himálaje, vysoko-
horské Číny a evropských Alp). 
Venkovní expozice zaujme rozsáhlou 
skalkou v centrálním trávníku a širo-
kými záhony s trvalkami a každoroč-
ně se měnící sbírkou několika set dru-
hů letniček. 
V Botanické zahradě v Teplicích si mů-
žete odpočinout, občerstvit se, pro 
děti je připravena interaktivní hra 
„Cesta kolem světa“ a vedení uvažu-
je o dalším zpestření prázdninového 
programu.

Ředitel Petr Šíla


