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Dávám přednost Dávám přednost 
morálním hodnotámmorálním hodnotám
Sportovec tělem i duší, mistr ČR v badmintonu a reprezentant  naší republiky na Olympiádě v Pekingu i v Londýně, 
Petr Koukal, bojoval před pár lety s rakovinou. O svých pocitech a prožitcích natočil dokumentární fi lm Cesta snu. 
Sportovec tělem i duší, mistr ČR v badmintonu a reprezentant  naší republiky na O
Petr Koukal, bojoval před pár lety s rakovinou. O svých pocitech a prožitcích natočil

Petr Koukal

Narodil se 14. 12. 1985, pochází z Hořovic. Vyhrál evropský juniorský circui-
tu 2003. Účastnil se OH v Pekingu 2008 a v Londýně 2012. V roce 2009 získal 
1.místo Czech International.  V letech 2007 až 2011 a 2013 získal 1. místo na 
Mistrovství ČR. Je vítězem turnajů na Islandu, Kypru, Slovensku a Izraeli.

Vyhrál jsem nad 
nepřízní osudu

 Co vás vedlo k tomu, že jste se roz-
hodl odhalit lidem své niterné pocity 
ze setkání s vážnou nemocí? 
O rakovině jsem hovořil na rovinu 
nejen s přáteli, ale i s novináři. Vyšla 
spousta článků a pak mi začaly cho-
dit maily a dopisy od neznámých li-
dí s tím, že si po přečtení mého příbě-
hu zašli na prohlídku a díky mně při-
šli na svoji nemoc včas a stihli se vylé-
čit. Když vám pak takový člověk pošle 
fotku rodiny a poděkování, najednou 
si uvědomíte, kde vlastně stojí úspěch 
ve sportu v porovnání s tímhle úspě-
chem. Pochopil jsem také, že mě li-
dé neznají ani tak kvůli reprezenta-
ci v badmintonu, ale kvůli překona-
né nemoci. Proto jsem natočil o svém 
příběhu fi lm „Cesta snu“. Jedná se 
o 52 minutový časosběrný dokument 
a jeho natáčení trvalo dva roky. Celý 
fi lm končí tím, jak na olympiádě v Lon-
dýně nesu na zahájení českou vlajku. 
Věřím, že by to mohlo lidem, které boj 
s rakovinou teprve čeká nebo ho prá-
vě prožívají, nakopnout k vůli vydržet 
a víře, že to zvládnou. Z toho důvodu 
jsem také s fotografkou Pavlou Hodko-
vou nafotil snímky pro Nadaci Rakovi-
na věc veřejná. 

 Jak jste se s nemocí pral? 
Když jsem se dozvěděl diagnózu, cí-
til jsem se špatně. Prožil jsem velmi 
krušnou noc, hlavou se mi honily vel-
mi smutné myšlenky, navíc jsem musel 
zrušit veškeré sportovní závazky a vše 

oznámit rodičům. Hned ráno mě pak 
operovali, zhoubný nádorek mi vyndali 
přes třísla a měl jsem pak velké bolesti. 
Nějaký čas jsem ani nemohl hýbat no-
hou, natož vstát z postele.  Měsíc poté, 
přesně 20.10.2010, jsem nastoupil na 
chemoterapie. Zatímco první dva cyk-
ly jsem zvládal sice s únavou, ale cel-
kem v pohodě, ten třetí mě už hod-
ně zmáhal. Bylo mi opravdu zle a neu-
měl jsem si ani představit, že bych měl 
v téhle léčbě ještě pokračovat. Naštěs-
tí chemoterapie zabrala a já se pomalu 
začal vracet zpět do života.

 Nerozmlouvali vám lékaři další drá-
hu vrcholového sportovce?
Lékaři mě spíše varovali, že se po ná-
ročné a agresivní léčbě moje tělo tře-
ba úplně nevzpamatuje a já už se mož-
ná nikdy nebudu věnovat vrcholové-
mu sportu naplno. Jenže já věřil, že to 
zvládnu, právě víra v návrat do plné-
ho tréninku byla celou dobu mojí vel-
kou motivací. 

 Nakonec se vám podařilo vrátit na 
sportovní výsluní a dokonce jste odjel 
i na OH do Londýna ...
Ano to je všechno pravda, ale návrat to 
byl opatrný. S jiným přístupem k životu, 
s pokorou a úctou před ním. Od začátku 
roku 2011 jsem začal trénovat a vracet 
se k badmintonu. Šlo to velmi pomalu, 
ale navrátil jsem se do běžného života 
i ke sportu, což jsem neměl vůbec jisté. 
Kvalifi kace na OH v Londýně ale začína-
la už šest měsíců po ukončení poslední-

ho cyklu chemoterapie a já během pří-
pravy trpěl častými virózami a dozníva-
jící únavou. Fyzicky jsem byl zhruba na 
70% svého běžného normálu. Zpočát-
ku se mi docela dařilo, uhrál jsem dobré 
výsledky v Dánsku, Kanadě a Guatema-
le. Na domácím šampionátu jsem účas-
tí ve fi nále dosáhl nejlepšího výsledku 
celé kvalifi kace, ale na podzim 2011 se 
vše nějak zadrhlo. 
V redukovaném světovém žebříčku 
jsem klesal až někam na 38. místo, kte-
ré bylo hranicí postupu na OH. Nako-
nec se mi ještě podařily dva slušné vý-
sledky v Holandsku a na ME ve Švéd-
sku a 30. 4. 2012 jsem byl právě na 
posledním postupovém místě. Defi ni-
tivní jistota, že pojedu na OH, přišla až 
2. června. 

 Jaký to byl pocit, když jste nesl v če-
le naší olympijské výpravy vlajku? 
Pocity, které jsem měl při příchodu na 
stadion, se podobaly těm z Pekingu. Vše 
ale umocňoval fakt, že jdu v čele české 
výpravy a nesu vlajku naší země. Byl to 
povznášející, neopakovatelný pocit. Vní-
mal jsem to jako vítězství nad nepříz-
ní osudu, ale zároveň i jako obrovskou 
pokoru, že mohu být na tomto stadio-
nu. Olympiádu jsem si pak užil od začát-
ku až do konce. Velký podíl na tom měl 
i projekt Českého olympijského domu, 
kterým prošlo za 3 týdny skoro 100 000 
lidí, a který fungoval jako místo pracov-
ních i soukromých setkání.   
Text: Šárka Jansová, foto: Pavla Hodková

Změnit dodavatele energie se nemusí vyplatit

Aukcí, ve kterých odběratel může „vydražit“ elektřinu nebo 
plyn, v poslední době přibývá jako hub po dešti. Zpočát-
ku se do nich zapojovaly podniky a orgány veřejné sprá-
vy, dnes jsou nabízeny i domácnostem. Probíhají v elek-
tronické aukční síni, kde zákazník on-line sleduje nabíd-
ky jednotlivých dodavatelů. Ti se předhánějí v nejnižších 
nabídkách a soutěží mezi sebou o přízeň odběratelů. To je 
bezesporu lákavá představa, která však, jak to už většinou 
bývá, není bez „háčků“ a chyb. 
Stejně jako při každé jiné aukci nebo obchodování by se 
dražitel měl, alespoň do určité míry, orientovat v předmětné 
problematice. To je nezbytné, aby dokázal jednotlivé nabíd-
ky správně vyhodnotit vzhledem k aktuální situaci a možné-
mu vývoji. Svým rozhodnutím totiž na sebe přebírá i souvi-

sející riziko. To může spočívat například v tom, že cena, za 
níž energii v určitý den a hodinu nakoupí, pro něj bude pla-
tit bez možnosti změny po danou dobu (například dvou let), 
a to i když v tomto období bude díky vývoji na trhu ostatním 
zákazníkům klesat. Co se proto zpočátku mohlo zdát jako vý-
hoda, se může rázem změnit ve velkou nevýhodu. 
Dalším úskalím může být fakt, že účastník elektronické auk-
ce v jistém smyslu tzv. „kupuje zajíce v pytli“. Mění totiž 
svého spolehlivého dodavatele energie za nového, které-
ho vybírá pouze podle jediného hlediska – ceny nabízené 
v jednom konkrétním okamžiku. Ta ale sama o sobě vypoví-
dá o kvalitě, postavení na trhu, serióznosti, pověsti, obchod-
ních podmínkách a budoucí perspektivě dodavatele pramá-
lo. Přitom by za normálních okolností tyto faktory odběratel 

jistě zohledňoval. Každý by si měl dále uvědomit, že změ-
nou dodavatele nevratně přichází o veškeré výhody a bonu-
sy, které byl dlouhodobě zvyklý využívat u stávajícího doda-
vatele a které pak už nemusí mít nikdy k dispozici. Proč je to 
tak důležité? Praktický přínos těchto výhod pro rodinný roz-
počet totiž plně doceníme, až když o ně přijdeme. Málokdo 
si navíc uvědomuje, že jejich správným využitím lze mnoh-
dy ušetřit více než u samotné ceny energie. 
Jako příklad se nabízí nepříjemnost, která dříve nebo poz-
ději potká každého odběratele zemního plynu. Jedná se 
o poruchu plynového spotřebiče, která kromě problémů 
spojených se zajištěním opravy znamená i několikatisíco-
vé výdaje. Například zákazníci Pražské plynárenské a ně-
kterých dalších tradičních dodavatelů energie však mohou 
mít tuto opravu zdarma nebo s citelnou finanční spoluú-
častí svého dodavatele. Dalším příkladem jsou různé věr-
nostní programy. Již zmíněná Pražská plynárenská vydá-
vá například svým zákazníkům zdarma Zákaznickou kartu, 
s níž je možné čerpat slevy a výhody u více než devadesá-
ti partnerů tohoto projektu. Namátkově lze jmenovat reno-

mované cestovní kanceláře, které poskytují držitelům kar-
ty zájezdy se slevou až 12 %, což představuje úsporu na 
rodinné dovolené až několik tisíc korun. Kartu lze využívat 
i na sportovištích, v kinech, divadlech, restauracích nebo 
při nákupu zboží a služeb.
V neposlední řadě je třeba zvážit i možnost kontaktu a ko-
munikace s dodavatelem a komfort obsluhy, který posky-
tuje. Je totiž velký rozdíl mezi tím, když dodavatel energie 
provozuje ve městě obchodní kanceláře, kam je možné se 
v případě problémů obrátit a vše rychle vyřídit, nebo tuto 
službu nenabízí a problém je třeba řešit pouze zdlouhavou 
korespondenční cestou. 
Rozhodně se tedy vyplatí postupovat při změně dodavate-
le energie vždy obezřetně a hodnotit celou věc komplex-
ně a z více úhlů pohledu. Stávající dodavatel navíc mnoh-
dy může nabízet různá zajímavá cenová zvýhodnění, o je-
jichž existenci nemusíme mít ani potuchy. I proto je před 
rozhodnutím, zda přejít k jinému dodavateli, dobré zjistit, 
co vlastně nabízí ten stávající. Mnohdy to může být velmi 
překvapivé zjištění.

Elektřinu nebo plyn pro domácnosti levněji, úspory až v řádech desítek procent. Těmito a podobnými nabídkami přita-
hují v poslední době pozornost veřejnosti elektronické aukce dodávek energií. Tradiční přísloví praví, že komu se ne-
lení, tomu se zelení. Někteří z nás tak pod vidinou několika uspořených zelených stokorun zmíněné lákavé nabídky vy-
slyší a zkusí si na aukci energii sami nakoupit. Teprve čas ukáže, kdo si bude nakonec mnout ruce a počítat uspořené 
peníze a kdo si bude vyčítat, že se neřídil jiným příslovím, které říká, že je lepší dvakrát měřit a jen jednou řezat.
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Dopoledne si užijí zejména děti, pro 
které je přichystána šermířská pohád-
ka SHŠ Garde, malování v přírodě, na-
fukovací atrakce aj. „Sklářská škola při-
praví přímo na náměstí dílny, ve kterých 
si zájemci mohou vyrobit skleněné vitrá-
že i šperky a vyzkoušet si rytí a malová-
ní skla. Pro děti přichystáme malování 
v přírodě a samozřejmostí bude prodej 
žákovských výrobků ze školní prodejny. 
Největší atrakcí se jako vždy stane pro-
voz jedné z mobilních sklářských pecí 
s nabídkou veřejnosti vyzkoušet si fou-
kání skla,“ říká ředitelka Vyšší odbor-
né školy sklářské a Střední školy v No-
vém Boru Ilona Jindrová. 
„Odpoledne se návštěvníci mohou těšit 
na pop rockovou kapelu Stratos, taneč-
ní vystoupení DTK Boráček, místní rom-
skou kapelu Gipsy Bor, Novoborské ma-
žoretky jak v dětském podání tak i v ol-
dies. V podvečer zahraje Ajeto Dixieland, 
vystoupí skvělý bavič Vladimír Hron 
s Abecedou hvězd, pěvecký soubor Skle-
něnky z Nového Boru a Zumba ze Cvi-
kova. Vrcholem večera bude koncert čes-
ké rockové kapely CLOU, která se dosta-
la nejen na přední příčky českých hitpa-
rád, ale dokonce i na MTV, mezi TOP10 

klipů světa. Před šesti lety získali CLOU 
hned dvě hudební ceny Anděl,“ přibližu-
je program Radovan Novotný, organi-
zátor akce z Kultury Nový Bor, s.r.o. 
Návštěvníci sklářských slavností bu-
dou moci zhlédnout výstavu ke 120. 
výročí založení novoborského Sklář-
ského muzea. Výstava bude mapo-
vat stodvacetiletou existenci muzea 
v kontextu českých i světových dějin. 
Největší prostor bude věnován obra-
zové a textové dokumentaci, která bu-
de doplněna o exponáty ze sbírky mu-
zea. V turistickém informačním centru 
se také představí se svými autorskými 
šperky výtvarná skupina NA TĚLO. 
„Zveme všechny příznivce sklářského 
řemesla nejen k návštěvě Sklářských 
slavností v Novém Boru, ale také do 
Uměleckoprůmyslového muzea v Pra-
ze (UPM) na výstavu VIP SKLO. Zde jsou 
vystaveny artefakty vytvořené účastní-
ky XI. Mezinárodního sklářského sym-
pozia, které se v Novém Boru uskutečni-
lo v říjnu 2012. Výstava potrvá od 15. 5. 
do 18. 8. a bude tedy české sklářské ře-
meslo a Nový Bor reprezentovat v UPM 
prakticky celou turistickou sezónu,“ zve 
starosta města Jaromír Dvořák.

Nový Bor bude oslavovat křehkou krásu
Na náměstí Míru v Novém Boru se opět rozhoří sklářské pece. Město 
pořádá v sobotu 15. června Sklářské slavnosti, které jsou oslavou tra-
diční řemeslné výroby.

Regionální operační program regionu soudržnosti Severozápad

Podporováno z Evropského fondu pro regionální rozvoj

„Vize přestane být snem”

www.europa.eu
www.nuts2severozapad.cz

Setkání absolventů
U N I V E R Z I T A  O T E V Ř E N Á  P R O  A B S O L V E N T Y

21. 6. 2013 od 13.00 hod.

22. 6. 2013

Výlet na Ještěd
P R O  A B S O L V E N T Y,  S T U D E N T Y, 

Z A M Ě S T N A N C E  A  P Ř Á T E L E  U N I V E R Z I T Y

www.tul.cz/vylet-na-jested/ www.tul.cz/setkani-absolventu/

od 12.30 hod.
Start výletu na Ještěd 

na konečné tramvaje 

Horní Hanychov

pěšky, 
lanovkou, 
na kole...

od 15.00 hod.
Kulturní program 

na Pláních

živá hudba, 
doprovodný program, 
soutěže pro všechny...

Tisíce absolventů už odchovala 
Technická univerzita v Liberci. 
Rozprchli se po celém světě. Le-
tos, kdy univerzita slaví 60 let od 
svého založení, povolává své ab-
solventy zpět. 

Alespoň na jeden den, a to pátek 
21. června 2013. Studovali jste 
kdysi u nás? Máte někoho z ab-
solventů TULky v rodině, ve svém 
okolí? Dejte mu vědět a přijďte se 
podívat, kam se od doby, co jste 
převzali diplom, univerzita posu-
nula. Přijďte se podívat na místo, 
kde jste se postavili na vlastní no-
hy. Univerzita bude od 13.00 pro 
absolventy dokořán. Program je 
připravený na jednotlivých fakul-
tách, centrem dění bude kampus 
ve Studentské ulici.

S univerzitou 
až na vrchol Ještědu

Absolventy, studenty, zaměstnan-
ce a všechny přátele univerzity 
zveme den poté, v sobotu 22. červ-
na, na výlet na Ještěd. Batohy spo-
lečně nasadíme ve 12.30 v Horním 
Hanychově, na Ještěd pak kaž-
dý vystoupá svým tempem a pod-
le svého naturelu – pěšky, na kole 
nebo lanovkou. Po zdolání Ještědu 
si odpočineme na turistické chatě 
na Pláních, kde od 15 hodin začí-
ná kulturní program pro všechny 
generace, takže i pro vás.

Technická univerzita slaví 60 a její 
absolventi u toho nesmí chybět

Původně plánovala Pražská plynáren-
ská nabízet tento nový cenový pro-
dukt nejdříve prostřednictvím svých 
obchodních kanceláří a na pobočkách 
pošty až o měsíc později, tedy v červ-
nu. Nakonec se jí však, ve spolupráci 
s Českou poštou, podařilo vše urych-
lit a původní termín zkrátit o měsíc. 
„Ze strany zákazníků jsme zaznamena-
li prakticky ihned po zveřejnění nabídky 
levnějšího plynu obrovský zájem. Maxi-
málně se tak snažíme umožnit jim vyří-
zení nezbytné související administrati-
vy co nejjednodušším způsobem“ uvedl 
v této souvislosti mluvčí společnosti 
Miroslav Vránek. „Příslušné formuláře 
jsou k dispozici v rámci pražských po-
boček pošty v typických žlutých stoja-
nech společnosti a zákazníci je po vypl-

nění mohou podávat u příslušných pře-
pážek zdarma“, doplnil. 
Zemní plyn levnější o 11 % mají od 
1. května na tři roky k dispozici všech-
ny domácnosti a maloodběratelé ode-
bírající zemní plyn od Pražské ply-
nárenské. Podmínkou je tříleté pro-
dloužení smlouvy týkající se dodávky 
plynu. Například majitel běžného ro-
dinného domu může díky slevě ročně 
ušetřit kolem 2500 korun, vlastník ví-
cegeneračního domu až 3500 korun. 
Nabídka je k dispozici pro všech-
ny zákazníky společnosti, tedy i ty, 
kteří aktuálně čerpají jiný její ceno-
vý produkt, ale novou nabídku shle-
dají atraktivnější. Původně čerpaný 
produkt bude v rámci prodloužení 
smlouvy nahrazen a ukončen.   

Klienti Pražské plynárenské mohou
 pro levnější plyn na poštu

Již od května, tedy o měsíc dříve než se původně předpokládalo, si mo-
hou zákazníci Pražské plynárenské vyřídit dodávku zemního plynu lev-
nějšího o 11% prostřednictvím všech pražských poboček České pošty.
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Se vznikem národního
parku Rada nesouhlasí

Křivoklátsko | Hejtman Středo-
českého kraje Josef Řihák se spo-
lu s náměstkem pro životní pro-
středí Markem Semerádem je-
li osobně podívat do křivoklát-
ských lesů, aby se blíže seznámili 
se současným stavem CHKO. 

Ministerstvo životního prostředí 
ČR zde totiž plánuje zřídit národní 
park, s čímž nesouhlasí odborníci 
krajského úřadu na životní prostředí 
ani Rada Středočeského kraje. „Jsme 
proti zřízení národního parku, proto-
že současnou ochranu lesů považuje-
me za naprosto dostačující a nevidíme 
ke vzniku národního parku žádný dů-
vod. Křivoklátsko je kromě CHKO také 
biosférickou rezervací UNESCO, ptačí 
oblastí evropské soustavy Natura 2000 
a v nejcennějších částech je též chrá-
něno soustavou maloplošných chráně-
ných území. Další zvýšení ochrany je 
tudíž podle nás zcela nadbytečné, “ ře-
kl hejtman Josef Řihák.

„Jako jeden ze zásadních argumentů 
proti zřízení národního parku vidíme 
záměr vytvořit bezzásahové zóny na 
zhruba třech čtvrtinách území národ-
ního parku. V této oblasti by pak byl 

úplný zákaz vstupu všem obyvatelům 
a znamenalo by to také zastavení veš-
keré těžby dřeva, která je dnes hlavním 
příjmem lesní správy,“ doplnil Marek 
Semerád.

Ředitel krajského úřadu přivítal 
nováčky v policejním sboru 

Nováčky v policejním sboru přivítal a pozdravil ředitel Krajského úřadu Stře-
dočeského kraje Zdeněk Štětina. 

Jménem hejtmana Středočeského kraje 
Josefa Řiháka nováčky v policejním sbo-
ru přivítal a pozdravil ředitel Krajské-
ho úřadu Středočeského kraje Zdeněk 
Štětina. „Přeji novým policistům hodně 
úspěchů. Pro kvalitní výkon jejich nelehké 
služby je nezbytná dobrá spolupráce me-
zi Policií ČR a Středočeským krajem v ob-
lasti ochrany majetku a zdraví a bezpeč-
nosti občanů,“ zdůraznil Z. Štětina, kte-

rý zároveň předal nováčkům při příle-
žitosti jejich slibu pamětní listy. V další 
části projevu ředitel Z. Štětina vyzdvihl 
dobrou spolupráci mezi Středočeským 
krajem a policisty v rámci složek inte-
grovaného záchranného systému. Ta-
to součinnost je mimořádně důležitá 
při zajištění bezpečnosti a ochrany ži-
votů, zdraví a majetku občanů během 
mimořádných situací.

Financování zdravotnictví může zlepšit zvýšení plateb za státní pojištěnce

V úvodu si hejtman Josef Řihák postěžoval, 
že platby od VZP středočeským nemocnicím 
se podle nové úhradové vyhlášky meziroč-
ně snížily o 5 procent měsíčně. „Proti loňsku 
nám letos chybí od VZP zatím 30,5 milionu ko-
run. Spolu se snížením příspěvku od vlády na 

provoz domovů pro seniory a zvýšením DPH je 
to další rána pro rozpočet kraje a jeho příspěv-
kových organizací,“ postěžoval si hejtman Ři-
hák. Současně ale doplnil, že vnímá VZP vel-
mi pozitivně, oceňuje slušné jednání mana-
gementu a skutečnost, že největší a klíčová 

zdravotní pojišťovna sice platí méně, než by 
krajská zdravotnická zařízení potřebovala, 
ale platí včas.
Ředitel Kabátek zdůraznil, že chce, aby VZP 
byla vnímána pozitivně, jako partner, nikoliv 
jako diktátor. „Máme zájem o dohodu. Zdroje fi -
nancování bohužel stagnují, můžeme hospoda-
řit jen s těmi prostředky, které máme k dispozici. 
Nicméně budeme se snažit vycházet našim part-
nerům vstříc, pokud přijdou s úsporami. A to ze-
jména v nejvíce problematickém segmentu akut-
ní lůžkové péče,“ slíbil Z. Kabátek a doplnil, že 

letošní rok je pro zdravotnictví krizový, ale od 
příštího roku by se situace měla zlepšovat. 
Hejtman Josef Řihák a ředitel Zdeněk Kabá-
tek se shodli na tom, že je nutné, aby vláda 
co nejdříve zvýšila příspěvek za takzvané stát-
ní pojištěnce. „Pokud nedojde ke zvýšení plateb 
od státu, bude to špatné. Zdravotnictví je hluboce 
podfi nancované a není možné donekonečna pře-
nášet zodpovědnost vlády za jeho fungování na 
kraje. Nebo přijde doba, že kraje už nebudou mít 
na provoz svých nemocnic peníze a budou je mu-
set uzavřít,“ varoval hejtman Josef Řihák.

Hejtman J. Řihák a jeho náměstek M. Semerád (na snímku v popředí).Vzadu:je 
autor Petice proti zřízení NP Křivoklát K. Breník, starosta Křivoklátu M. Naď 
a pracovník CHKO Křivoklátsko M. Pecha. 

Praha | Hejtman Středočeského kraje Josef Řihák jednal s ředitelem Všeobecné zdravotní 
pojišťovny Zdeňkem Kabátkem.  Jednání se  zúčastnil i Pavel Pivrnec, ředitel středočeské po-
bočky VZP. Středočeský kraj na jednání reprezentovala Jiřina Fialová, radní pro oblast zdra-
votnictví a Stanislav Holobrada, předseda Výboru pro zdravotnictví a ředitel Oblastní ne-
mocnice Příbram. 

Praha | Na nádvoří Policejního muzea v Praze 2  složilo slavnostní slib 
do rukou ředitele Krajského ředitelství policie Středočeského kraje plu-
kovníka Mgr. Jana Ptáčka 37 nových policistů. Noví strážci pořádku po-
sílí jednotlivá oddělení ve středních Čechách. 

Jak nenaletět podomním 
prodejcům elektřiny?

„Když už se rozhodneme dodavate-

le energií změnit, v první řadě je nut-

né si vždy důkladně přečíst doku-

ment, který podepisujeme. Není pře-

ce možné na chodbě bytu podepsat 

smlouvu na služby za tisíce korun, 

bez toho, abychom si ji v klidu pročet-

li. K tomu nás nikdo nemůže a nesmí 

nutit,“ uvedl Petr Holubec, mluvčí 

Pražské energetiky, a. s., (PRE) a do-

dal: „Nezřídka se totiž stává, že čtyř-

stránková smlouva má na poslední 

straně perličkou napsáno, že v přípa-

dě, kdy se rozhodnete od ní po špat-

ných zkušenostech odstoupit, zaplatí-

te poplatek ve výši deseti tisíc korun.“ 

A to není podle Petra Holubce jedi-

ný problém, se kterým se v případě 

podomních prodejců energií může-

me setkat. K dalším „chytákům“ ve 

smlouvách patří ustanovení o mož-

né změně ceny v důsledku pohybu 

cen na burze. Netřeba příliš zdůraz-

ňovat, že jde o změnu ceny směrem 

nahoru. „Většina dodavatelů elektři-

ny má ve smlouvě ustanovení, že když 

dojde k náhlému růstu cen energií 

na burzách, mohou zákazníkovi zvý-

šit cenu. Pražská energetika je v tom-

to vstřícnější a stanovuje pevnou ce-

nu vždy na jeden rok dopředu, i když 

ji k tomu nic a nikdo nenutí. Myslíme 

si ale, že je to fér vůči našim zákazní-

kům. A kdyby se cena elektřiny na bur-

ze zvýšila, musíme to jako fi rma pros-

tě ustát,“ poznamenal Petr Holubec.

V některých případech se podo-

mní prodejci pohybují na hraně 

zákona a používají značně podlé 

taktiky. „Často se děje to, že až po-

té, co člověk podepíše novou smlou-

vu, obchodník řekne, že je nutné ješ-

tě zaplatit pět set korun za aktiva-

ci. Jde vlastně o jeho odměnu za 

to, že nás přesvědčil,“ popisuje Pe-

tr Holubec s tím, že něco jako ak-

tivační poplatek v obchodu s elek-

třinou neexistuje, protože změna 

dodavatele je v České republice ze 

zákona zdarma. Někdy podomní 

prodejci dokonce vyhrožují, že 

když člověk smlouvu nepodepíše, 

odpojí ho od elektřiny. „To je velká 

lež. Pokud platíte pravidelně zálo-

hy, nikdo vás od elektřiny neodpojí, 

aniž by při tom neporušil zákon,“ vy-

světlil Petr Holubec

Setkal se s nimi možná už každý. Zazvoní u dveří, neohlášení, ne-

zvaní a nabízejí tu levnější plyn, tu elektřinu. Většinou vypadají 

hezky a mají příjemné vystupování. Bohužel ale také často neří-

kají pravdu, po chvíli začnou být docela vlezlí a v některých pří-

padech dokonce vědomě lžou. Jak se účinně bránit taktikám po-

domních prodejců energií?

Zákaznická linka: 

840 550 055

email: pre@pre.cz

www.pre.cz
www.energetickyporadce.cz

říká tiskový mluvčí PRE Petr Holubec s tím, 

že řada podomních prodejců využívá nese-

riózních způsobů jednání, jen aby nás při-

měli podepsat novou smlouvu.

 Je možné změnou dodavatele skutečně 

ušetřit? 

Ano, to je možné. Každý dodavatel stanovu-

je cenu za silovou elektřinu sám. Je nutné ale 

připomenout, že se jedná pouze o necelou 

polovinu z celkové částky, kterou za energii 

zaplatíme. Ta druhá tzv. regulovaná část je na-

pevno určená Energetickým regulačním úřa-

dem a je pro všechny dodavatele stejná. Takže 

když nám někdo slibuje úsporu v řádu pěti ne-

bo deseti procent z ceny elektřiny, slibuje nám 

vlastně, že nám sleví pouze z poloviny ceny, 

kterou reálně platíme. Z našich propočtů vy-

chází jednoznačně, že změnou dodavatele 

může člověk ušetřit cca 4 - 5 % nákladů, zatím-

co změnou chování ve smyslu větší hospodár-

nosti a šetrnosti dosáhne úspory až 20 %. 

 Používá Pražská energetika podomní 

prodejce?

Nepoužívá. Máme v Praze několik kontakt-

ních poboček a v Jungmannově ulici v Pra-

ze 1 sídlí naše Centrum energetického pora-

denství, takže jednotlivé byty nikdy neobchá-

zíme. Myslíme si, že snažit se uzavřít obchod 

o odběru elektřiny na chodbě u dveří bytu je 

mírně řečeno neobvyklé. Tato forma prodeje 

elektřiny je mezi lidmi značně nedůvěryhod-

ná a PRE ji nemá za potřebí. Mohou za to ne-

seriózní prodejci různých společností, kteří se 

v úporné snaze získat nové klienty uchylují 

k ubohým způsobům. S tím nechceme mít nic 

společného a jediné, co můžeme dělat je po-

skytovat našim klientům kvalitní servis a infor-

mace. A samozřejmě se rádi s těmi, kteří ma-

jí zájem o naše služby, sejdeme v našich kon-

taktních centrech. Nabízíme také možnost vše 

vyřídit po internetu nebo telefonu.

Obchod zhruba za 20 tisíc se na chodbě u dveří bytu prostě neuzavírá 

Důležité!
  Nenechte na sebe vyvíjet nátlak!

  Slibovaná úspora nebývá reálná a může obsahovat skryté poplatky!

  Neposkytujte cizím lidem své osobní údaje či údaje z vaší faktury!

  Nepodepisujte nic na chodbě svého domu!

  Nechte si na svá rozhodnutí čas!

  Dejte si pozor i na falešné podomní prodejce!

Pamatujte si, že…
  Podepsanou smlouvu lze bez vysvětlení a bez následných sankcí 

vzít do 14 dnů zpět.

  Zákazníka, který platí zálohy, nemůže nikdo odpojit od energií.

  Pražská energetika (PRE) do terénu neposílá své obchodní zá-

stupce. Pokud to někdo o sobě tvrdí, lze to ověřit na zákaznické 

lince 840 550 055 (PRE).
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 Registrace
Pokud se chcete přihlásit na vzdělá-
vací akci IPVZ, je nutná registrace. 
Celý proces registrace Vám zabe-
re nanejvýš několik minut. Registraci 
provádíte pouze jednou, a to při va-
šem prvním přihlášení na vzdělávací 
akci IPVZ. Vyplníte pouze pár základ-
ních informací o Vás a následně ob-
držíte přihlašovací údaje pro přihláše-
ní do klientského systému.
  Registraci můžete provést 
na adrese: http://www.ipvz.cz/re-
gistrace-noveho-uzivatele.aspx.
  Přihlášení do klientského sys-
tému

Po obdržení uživatelského jména 

a hesla se přihlašte do klientského sys-
tému pomocí přihlašovacího formulá-
ře s názvem přihlášení do klientského 
systému v pravé horní části.
 Vyhledání vzdělávací akce

Pomocí vyhledávače ve vzděláva-
cích akcích si vyhledejte vzdělávací 
akci, o kterou máte zájem.
 Hledání naleznete na adrese:

http://www.ipvz.cz/akce/hledani-
vzdelavaci-akce.aspx.
 Přihlášení na vzdělávací akci

Přihlášení na akci samotnou provede-
te kliknutím na zelené tlačítko "přihlásit 
se na vzdělávací akci" v detailu vzdě-
lávací akce, nebo kliknutím na odkaz 
„přihlásit" ve výsledcích hledání.

Jak se přihlásit 
na vzdělávací akci IPVZ?

Následující kroky jednoduše popisují proces přihlášení na vzdělávací akce 
IPVZ pomocí internetových stránek www.ipvz.cz. 

 Pane doktore, prosím, přibližte čte-
nářům poslání vašeho oboru. Proč 
jste se pro něj rozhodl?
Medicína, jako soubor jednotlivých lé-
kařských věd a zdravotnictví, jako sys-
tém uplatnění poznatků lékařských 
věd byly, jsou a budou permanentně 
konfrontovány životem, průsečíkem ži-
votního prostředí a životního stylu člo-
věka. Každá náhlá a neočekávaná smrt, 
stejně jako náhlá a nečekaná porucha 
zdraví, ať fyzického, psychického, ne-
bo sociálního, představují pro medicí-
nu a zdravotnictví výzvu: V případě ná-
hlé smrti se jedná o nejvyšší prioritu, 
v případě náhlé poruchy zdraví o vyso-
kou prioritu. Ztráta nejbližšího člověka 
je vždy vnímána jako životní katastro-
fi cká událost jednotlivce či rodiny, ztrá-

ta velkého množství životů je pak vní-
mána jako katastrofi cká událost v rodi-
ně nebo ve společnosti.
Poznání medicíny, že náhlá smrt nemu-
sí být neodvratitelná, a že náhlá poru-
cha zdraví je řešitelná, jsou-li zajiště-
ny optimální předpoklady, stály u zro-
du samostatného segmentu – urgentní 
medicíny – multioborového uplatňo-
vání poznatků jednotlivých lékařských 
věd v zájmu postiženého jedince v situ-
acích bezprostředního ohrožení života 
nebo zdraví, ať už z příčin vnitřních ne-
bo vnějších. Je ke cti českého zdravot-
nictví, že v roce 1999 jako sedmý stát 
Evropy, deklarovalo urgentní medicí-
nu v samostatném medicínském poje-
tí a zahájil odbornou kultivaci systému 
neodkladné péče o všechny stavy bez-

Urgentní medicína a medicína katastrof má vysoké nároky
MUDr. Josef Štorek, Ph.D. vystudoval Fakultu vojenského lékařství 
v Hradci Králové. Začínal jako útvarový lékař s problematikou vojenské 
medicíny,  polní zdravotnické služby,  taktiky a strategie zdravotní péče. 
Své bohaté praktické zkušenosti nyní zúročil jako předseda Společnosti 
krizové připravenosti zdravotnictví ČSL J. E. Purkyně a vedoucí Katedry 
urgentní medicíny a medicíny katastrof Institutu postgraduálního vzdě-
lávání ve zdravotnictví (IPVZ).

prostředního ohrožení života a zdraví, 
vyskytující se napříč všemi lékařskými 
obory; a to nejen v případě jednotlivé-
ho, ale i hromadného výskytu. Tzn. pé-
če o uvedené stavy od místa vzniku až 
do cílového zdravotnického pracoviště, 
které je plně kompetentní ke komplex-
nímu řešení hrozby v závislosti na dru-
hu a rozsahu poškození. 
Urgentní medicína na počátku 21. sto-
letí je opřena o čtyři universální pilíře, 
které tvoří přednemocniční neodkla-
ná péče, nemocniční neodkladná pé-
če, vzdělávání odborné (lékařské a ne-
lékařské) i laické veřejnosti, a spoje-
ní s akademickou půdou; a tyto pilíře 
je nezbytné rozvíjet současně. Jako ne-
dílná součást primární péče a jedna ze 
základních komponent komplexní pé-
če o zdraví představuje také významný 
bezpečnostní prvek, mj. protože neo-
mezený přístup k moderní neodkladné 
péči (diagnostice a léčbě všech urgent-
ních stavů) patří k základním lidským 
právům. Dostát požadavkům základ-
ního práva občana s sebou nese od-
povědnost zajistit možnost promptní-
ho prvotního vyšetření a dalších léčeb-
ných postupů u všech urgentních sta-
vů kvalifi kovaným personálem. 

 Jaké požadavky musí splňovat lé-
kaři, jak se na ně připravují a kde si 
mohou získané poznatky vyzkoušet?
Vlastní vzdělávání je nasměrováno 
vedle základní problematiky oboru 
(urgentní medicína a vybrané kapi-
toly intenzivní medicíny, medicíny 
katastrof a válečné medicíny) i na 

specifi cké podmínky generující vý-
še defi nované stavy v rozsahu poža-
davků na způsobilost lékaře defi no-
vanou zákonem a vlastní vzděláva-
cí program je členěný na praktickou 
část přípravy, která je realizovaná na 
akreditovaných pracovištích typu zdra-
votnické záchranné služby, urgentních 
příjmech nemocnic, oborových jed-
notkách intenzivní péče a pracovištích 
anesteziologie a resuscitace. Teoretická 
část přípravy se provádí na akreditova-
ném resortním pracovišti v IPVZ Pra-
ha, Katedře urgentní medicíny a medi-
cíny katastrof, ve spolupráci s akredi-
tovanými pracovišti základních lékař-
ských oborů, popř. s mimoresortními 
pracovišti pro oblast krizového mana-
gementu.

 Co si máme představit pod pojmem 
medicína katastrof?
Specifi ckou problematiku představuje 
medicína katastrof, jako vyhrocená va-
rianta poskytování zdravotních služeb 
v podmínkách zhroucení se infrastruk-
tury společnosti, včetně zdravotnic-
kého systému, charakterizovaná pro-
lomením možností a kapacit zdravot-
nictví množstvím poškozených osob. 
Jde o kritický bod poskytování zdra-
votních služeb, kdy jsou již vyčerpány 
běžné kapacity zdravotnictví, a je nut-
ná reorganizace systému, včetně rozsa-
hu poskytovaných služeb a kompeten-
cí pracovníků ve zdravotnictví. Tako-
vá změna není možná pouze v odbor-
nostech, ale také v řízení zdravotnictví, 
a to na všech úrovních a pozicích ve-
doucích pracovníků, v synchronizaci 
změn ve společnosti. Proto je medicína 
katastrof chápána jako multioborová 
a interdisciplinární součást medicíny 
a zdravotnictví, podílející se na koneč-
ném řešení následků katastrof v pod-
mínkách ne běžného řízení společnosti 
(krizové řízení). Multioborovost a inter-
diciplinárnost je zajišťována koncep-
cí krizové připravenosti zdravotnictví 
a odbornou Společností krizové připra-
venosti zdravotnictví České lékařské 
společnosti J. E. Purkyně.

Vedle požadavku zákona na celoži-
votní vzdělávání lékařů jako na prů-
běžné obnovování vědomostí, do-
vedností a způsobilosti odpovídající 
získané odbornosti v souladu s roz-
vojem oboru a nejnovějšími vědec-
kými poznatky, je nezbytná i prů-
prava vedoucích manažerských po-
zic k řízení zdravotnictví a jeho prv-
ků za jiných než běžných podmínek 
(oblast krizového řízení).
Tuto oblast vzdělávání vedoucích pozic 
ve zdravotnictví zajišťuje systém celo-
životního vzdělávání, zaměřený na cí-
lové skupiny. Vzdělávání cílových sku-
pin v oblasti krizového řízení je velmi 
důležitým krokem k zajištění podmí-
nek pro řešení možných mimořádných 
událostí získáním odborných znalos-
tí spolu s technickou a technologickou 
připraveností na zvládání krizových si-
tuací a také tvorbou nebo aktualizací 
související legislativy (a z ní vyplývají-
cí dokumentace). 
Mezi základní funkce veřejného zdra-
ví patří plánování a reakce na zdravot-
ní hrozby způsobené ohnisky infekč-
ních chorob, pandemiemi a přírodou 
a člověkem zapříčiněnými katastrofa-
mi, včetně katastrof souvisejících se 
změnou klimatu (Zelená kniha o pra-
covnících ve zdravotnictví v Evropě. 
KOM(2008) 725, Brusel). 

 Hlásí se k celoživotnímu vzdělává-
ní v těchto náročných oborech dosta-
tečný počet zájemců?
Přestože celoživotní vzdělávání je po-
važováno za prohlubování kvalifi kace, 
resp. za další profesní vzdělávání, pod-
le jiného právního předpisu (zákoník 
práce), zájem zaměstnavatelů o profes-
ní růst vedoucích pracovníků a pracov-
níků profesně se zabývajících proble-
matikou medicíny katastrof a krizové 
připravenosti zdravotnictví prostřed-
nictvím vzdělávacích akcí akreditova-
ného resortního vzdělávacího zařízení 
v IPVZ Praha zatím nedosahuje takové-
ho stupně potřebnosti, který by odpo-
vídal počtu poskytovatelů zdravotních 
služeb v České republice. 

Ekonomicky nenáročnou rekonstruk-
cí prošla nová školicí místnost, která 
rozšířila nabídku výukových prostor 
Institutu postgraduálního vzdělává-
ní ve zdravotnictví v sídle společnosti 
v Ruské ulici v Praze. 
Jako u všech šesti stávajících učeb-
nách a přednáškových sálech v této 
budově odpovídá její vybavení mo-
derním nárokům pro interaktivní vý-
uku práce s počítačem. Výhodou pro 
frekventanty kurzů, workshopů a se-
minářů je, stejně jako ve všech ostat-
ních případech, také zázemí, zahrnu-
jící gastronomické provozy. 

Nová učebna rozšířila nabídku

Kompletní nabídku a informace o všech učebnách IPVZ najdete na adrese: http://www.ipvz.cz/pronajem-skolicich-prostor.aspx
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Jihočeský kraj se stal partnerem 
dokumentárního fi lmu Šmejdi, 
který zachycuje obchodní prakti-
ky prodejců na výjezdních před-
váděcích akcích pro seniory. 

Celovečerní fi lm Silvie Dymákové 
a Romany Mazalové podpořil dotací 
ve výši 100 000 Kč. Dokument, který 
měl v Jihočeském kraji premiéru 25. 
dubna, se snaží upozornit na mani-
pulaci a nátlakové metody, kterými 
prodejci donucují seniory k nákupu 
nekvalitního a předraženého zboží.
„Zneužívání seniorů a sociálně znevý-
hodněných občanů není možné tole-
rovat. Jsem proto velmi rád, že vznikl 
tento osvětový fi lm, který ukazuje, ja-
ké nekalé praktiky včetně ponižování 
a agrese jsou někteří lidé schopni pou-
žívat, aby dosáhli svých vlastních cílů. 
Pokud zhlédnutí fi lmu odradí byť jedi-
ného seniora od toho, aby se zúčast-
nil podobné akce, splnil svůj účel,“ ří-
ká Jiří Zimola, hejtman Jihočeského 
kraje. Jihočeský kraj se osvětě spo-
třebitele věnuje již dlouhodobě. Pro 
své občany umožňuje fungování 

bezplatné právní poradny v budo-
vě úřadu, stejně tak podporuje i čin-
nost Sdružení ochrany spotřebitele 
Jihočeského kraje, na které se se svý-
mi problémy obrací stále více lidí. 
„Film zapadá do osvětové koncepce Ji-
hočeského kraje a jsme rádi, že mů-

žeme přispět k tomu, aby bylo o něm 
co nejvíce slyšet, a to nejen mezi seni-
ory, ale také mladší generací,“ dodá-
vá hejtman Zimola. Film byl 25. dub-
na uveden v rámci speciální projek-
ce s diskuzí v českobudějovickém ki-
ně Kotva. 

„První sníh napadl již v říjnu a na silnicích se 
střídavě objevoval až do první čtvrtiny dubna. 
I díky tomu Ministerstvo dopravy nařídilo, aby-
chom zůstali v pohotovosti až do 10. dubna. Ze 
zákona přitom musíme být běžně na zimní údrž-
bu připraveni od 1. listopadu do 31. března,“ 
uvedl Jan Štícha, ředitel SÚS JčK. 
Silničáři měli před letošní zimou připraveno 
67 tisíce tun posypu, konkrétně 45 tisíc tun 

inertu a 22 tisíc tun soli. Tyto zásoby jim však 
kvůli chladnému počasí došly a bylo nutné je 
doplnit. „Inertu jsme nakonec spotřebovali 72 ti-
síc tun a soli 34 tisíc tun,“ upřesnil Štícha.    
Dlouhá zima, kdy se střídaly mrazivé dny s tě-
mi teplejšími, se podle Štíchy neblaze proje-
vila na stavu vozovek. Předpokládá, že jen na 
nejakutnější lokální opravy padne více než 80 
milionů korun.

SÚS JčK spravuje silnice II. a III. tříd, které jsou 
v majetku kraje. V zimě se ale její působnost 
rozšiřuje i na silnice v majetku státu - tzv. jed-
ničky, včetně dokončených úseků dálnice D3. 
„V praxi to znamená, že se tak musíme starat cel-
kem o více než 6,2 tisíce kilometrů komunikací,“ 
dodal Štícha.
Řidiči pak mohli opět využívat na webových 
stránkách Jihočeského kraje pod složkou 
BESIP na adrese besip.kraj-jihocesky.cz on-line 
zpravodajství, kde našli zprávy o sjízdnosti 
a zimní údržbě na vybraných jihočeských ko-
munikacích I. II. a III. tříd. To obsahovalo in-
formace o průjezdech vozidel SÚS JčK, mapky 
a nezbytný komentář. 

„Od listopadu 2012 do první čtvrtiny dubna 2013 
na uvedené webové adrese vyhledalo informace 
celkem 167 574 lidí,“ uzavřel Milan Veleba z Od-
boru dopravy a silničního hospodářství Kraj-
ského úřadu Jihočeského kraje.  

zimní údržba 
za období..

2012        
až 2013

2011                 
až  2012

posypový materiál spotřebováno
sůl 34 tisíc tun 19 540 tun
inert 72 tisíc tun 44 401 tun
celkem 106 tisíc tun 63 941 tun

celkové náklady 281 mil. Kč 224,7mil. Kč

„Přivítali jsme hosty z obou stran 
hranice u nás na jihu Čech, protože 
jsme letos předsednickým regionem 
v ERDV,“ říká za hostitelský kraj ji-
hočeský hejtman Jiří Zimola. „Kro-
mě toho, že jsme dospěli k dohodě 
o zřízení společné kanceláře pro celý 
evropský region v Linci, nás zajíma-
ly zejména první výstupy z jednání 
společných vědomostních platforem. 
Těší mne, že jen několik měsíců po 

založení ERDV již aktivně využívá-
me zkušenosti téměř dvou set exper-
tů ze všech sedmi regionů.“
Vědomostní platformy zahájily čin-
nost v prvním čtvrtletí letošního 
roku. Těchto pracovních skupin je 
sedm a jejich členy jsou vždy zá-
stupci ze všech regionů. V platfor-
mách jsou nyní defi novány priorit-
ní osy spolupráce a obtíže, které 
jsou stále spojeny s odstraňováním 
přeshraničních bariér. Ty doposud 
existují v oblastech dopravy, turis-
tiky, vědy a výzkumu, trhu práce, 
vysokých škol, obnovitelných zdro-
jů energií a kooperace fi rem.

„Pokud vezmu za příklad činnost 
pracovní skupiny doprava a mobili-
ta, nad kterou máme jako Jihočeský 
kraj záštitu, intenzivně pracujeme 
zejména na podpoře chybějících sil-
ničních a železničních propojení na 
Linec a Pasov. Z pozice evropského 
regionu budeme mít další možnost, 
jak účinněji vyvíjet tlak na vládu či 
další instituce, které rozhodují o do-
stavbách tras D3, R4 či železničních 
koridorů. Ve stejném duchu pak bu-
deme využívat tuto pozici i v dalších 
oblastech, např. školství, obchodních 
příležitostí, atd.,“ doplnil hejtman 
Jiří Zimola.

Jihočeští silničáři spotřebovali 106 tisíc tun posypu
Celkem 106 tisíc tun posypu spotřebovala Správa a údržba silnic Jihočeského kraje (SÚS JčK) 
během zimy 2012 až 2013. Tedy o 42 tisíc tun více než v zimě 2011 až 2012. Podepsalo se na 
tom chladné počasí doprovázené sněžením, které vydrželo déle než loni. Důsledkem toho je, 
že se náklady na zimní údržbu silnic na jihu Čech vyšplhaly na 281 milionů korun, což je 
o 56 milionů více než v předchozím srovnatelném období.

Jihočeský kraj fi nančně 
podpořil fi lm Šmejdi

Hejtman poděkoval režisérce fi lmu Šmejdi.

„Tuto problematiku skvěle vystihu-
je dokument Šmejdi, který právě běží 
v kinech,“ říká jihočeský hejtman Jiří 
Zimola. „Jihočeský kraj fi nančně pod-
pořil vznik tohoto dokumentu a umož-
ňuje tak volnou návštěvu kina zejmé-
na těm, kteří se stávají oběťmi těchto 
mnohdy až agresivních praktik. Ne-
chceme být lhostejní k tomu, že na ur-
čitou skupinu obyvatel, která má ome-
zené možnosti obrany, promyšleně 

útočí v dnešní době desítky fi rem nabí-
zejících předražené nekvalitní zboží.“
Jihočeský kraj se osvětě pro spo-
třebitele věnuje již dlouhodobě. 
Pro své občany umožňuje fungo-
vání bezplatné právní poradny 
v budově úřadu, stejně tak pod-
poruje i činnost Sdružení ochrany 
spotřebitele Jihočeského kraje, na 
které se se svými problémy obrací 
stále více lidí.

Petici proti zneužívání seniorů 
můžete podepsat na krajském úřadě

Ve vstupním vestibulu jihočeského krajského úřadu lze ode dneška pode-
psat petici, která je zaměřena proti zneužívání seniorů a sociálně znevýhod-
něných občanů ze strany prodejců na tzv. výjezdních předváděcích akcích.

Evropský region Dunaj – Vltava
 již využívá zkušeností dvou stovek expertů

Hejtman podepsal při premiéře fi lmu Petici proti šmejdům.

Prezidium Evropského regionu Dunaj - Vltava (ERDV), tedy sedm nejvyšších politických představitelů z jižních 
Čech, Dolního Bavorska, Horních a Dolních Rakous, Plzeňského kraje, Horní Falce a Kraje Vysočina se poprvé 
v letošním roce sešlo v úterý 23. dubna v Českých Budějovicích.

Zdroj: SÚS JčK

Účastníci jednání Prezidia ERDV 
v Českých Budějovicích:

  Jiří Zimola,
hejtman, Jihočeský kraj

  Klaus Froschhammer, 
ředitel okresního úřadu, 
Dolní Bavorsko

  Franz Löffl er, 
prezident okresního sněmu, 
Oberpfalz

  Ivo Grüner, 
náměstek hejtmana, Plzeňský kraj
  Martin Hyský, 
člen Rady Kraje Vysočina

  Michael Strugl, 
zemský radní, Horní Rakousko

  Johann Hofbauer, 
poslanec zemského sněmu, 
Dolní Rakousko

Stěhování se netýkalo klientů, kte-
ří v Dobré Vodě obývají tzv. Domov 
se zvláštním režimem. Ten je s ka-
pacitou dalších 45 lůžek určen mi-
mo jiné lidem trpícím Alzheimero-
vou chorobou.
„Kvůli rekonstrukci Domova důchod-
ců v Dobré Vodě jsme dočasně zasta-
vili přijímaní nových klientů. Chtěli 
jsme si tím vytvořit dostatečný pro-
stor k tomu, abychom mohli seniory 
aktuálně přestěhovávat do míst, kte-
rých se stavební úpravy nedotýkají. 
Díky tomu mohla rekonstrukce po-
kračovat i za provozu domova. Práce 
ale postoupily do takové fáze, kdy ty-
to přesuny nejsou možné. Proto jsme 
se po vzájemné dohodě rozhodli 33 
klientů z Domova pro seniory dočas-
ně přemístit do Českých Budějovic,“ 
vysvětlila první náměstkyně jiho-
českého hejtmana Ivana Stráská.
V Senior Domě v Českých Budějo-
vicích mají klienti z Dobré Vody 
k dispozici byty stejné kategorie, 
na jaké byli zvyklí. „Jejich proná-
jem jsme pokryli z poplatků, které by 
za běžných okolností uhradili senioři 
u nás. Starat se tam o ně bude i náš 
personál,“ uvedla ředitelka Domo-
va důchodců Dobrá Voda Jana Za-

dražilová s tím, že převoz větši-
ny klientů si zajistili vlastními vo-
zy, pouze v několika případech jim 
pomohla sanitka.
Rekonstrukce Domova důchod-
ců v Dobré Vodě začala v listopa-
du 2011 a vyjde na 107 milionů ko-
run. Jejím cílem je tu vybudovat 
takové prostředí, kde budou moci 
poskytovat sociální služby v sou-
ladu s platnými standardy. To zna-
mená, že u pokojů doplní sociální 
zařízení, obnoví funkčnost inže-
nýrských sítí i rozvodů a celý ob-
jekt zateplí.
Zřizovatelem domova je od roku 
2002 Jihočeský kraj. Celkem 160 
zaměstnanců se tu stará o dvě 
skupiny klientů. V Domově pro 
seniory o osoby starší 60 let, kte-
ří s ohledem na svůj věk a zdra-
votní stav nemohou trvale žít ve 
svém přirozeném sociálním pro-
středí. A v Domově se zvláštním 
režimem o lidi starší 55 let trpící 
Alzheimerovou chorobou, všemi 
typy stařeckých demencí a o ostat-
ní osoby s organickým poškozením 
centrální nervové soustavy, jejichž 
stav vyžaduje stálou pomoc, pod-
poru a dohled jiné osoby.

Kapacita DD Dobrá Voda se kvůli 
rekonstrukci snížila o 33 míst

Z celkem 254 na 221 lůžek se od 1. května na tři měsíce snížila kapacita Do-
mova pro seniory při Domově důchodců Dobrá Voda ve stejnojmenné obci 
u Českých Budějovic. Důvodem je fi nální fáze rekonstrukce tohoto objektu, 
která má skončit 31. července 2013. Třiatřicet klientů z Domova pro seniory 
po tuto dobu nalezlo azyl v Senior Domě v Českých Budějovicích.
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Vyzkoušejte nový zážitek

z pití vína!
Kalíšek Turbulence je vyroben unikátní 

technologií, která s sebou přináší jedi-

nečný design a něco navíc. Společnost 

Crystalex využila své dlouholeté zkušenosti 

v oboru a v kombinaci s tradiční kvalitou 

naší skloviny vytvořila unikátní kalíšek, 

který lehkým točením způsobí vínu to, 

co běžnému dekantování trvá hodiny. 

Speciálně tvarovaná vlnka způsobuje 

při jemném točení kalichu lepší a rychlejší 

oxidaci vína než za běžných podmínek. 

Není již tedy potřeba připravovat víno 

hodiny před podáváním. Stačí pouze 

pár vteřin krouživého pohybu kalichem 

a pomocí plastického tvarování dojde 

k rychlejšímu okysličení nápoje.

Rychlejší oxidace

Turbulence je nabízena ve třech velikostech 

a balena vždy po 2 kusech.

CRYSTALEX CZ, s.r.o., 

B. Egermanna  634, 

473 13 Nový Bor, Czech republic

550 ml 350 ml 570 ml
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 Jaké je v současné době postave-
ní Crystalexu na trhu?
Crystalex je v současnosti nejvý-
znamnějším českým výrobcem užit-
kového skla. S více než 550 zaměst-
nanci patříme k největším zaměst-
navatelům v regionu a svou pozici 
hodláme do budoucna ještě upev-
nit. Největší část produkce fi rmy je 
prodávána pod ochrannou znám-
kou Bohemia Crystal, a to do více 

než 60 zemí celého světa. Největ-
ším obchodním partnerem je tradič-
ně Rusko. 

 Jaké procento výroby je určeno 
na export?
Aktuálně jde zhruba 95% naší pro-
dukce na export, zbytek je určen 
pro český trh. A právě to bychom rá-
di v dohledné době změnili. Chceme 
posílit pozici Crystalexu v tuzem-
sku a v ideálním případě bychom 
rádi v následujících několika letech 
uplatnili přibližně deset procent na-
šich výrobků na českém trhu. 

 Jakým způsobem toho chcete do-
sáhnout?
Naše výrobky si nyní mohou zájem-
ci zakoupit přímo ve fi remní prodej-
ně, případně prostřednictvím e-sho-
pu na našich webových stránkách 
www.crystalex.cz. Oba tyto kanály 
jsou pro nás velmi důležité a hodlá-
me je rozvíjet i do budoucna, ovšem 
rádi bychom vytvořili síť fi remních 
prodejen po celé republice, kde by 
měli zákazníci možnost si naše vý-
robky prohlédnout a zakoupit v mís-
tě, které pro ně bude dostupnější 
než naše podnikové prodejny. Vý-
robky z produkce Crystalexu bu-

de samozřejmě i nadále možné na-
jít v nabídce kvalitních tuzemských 
prodejců českého skla.

 Bude vaše snaha posílit vliv na 
tuzemském trhu znamenat i rozší-
ření výroby?
Pravdou je, že v dohledné době plá-
nujeme zprovoznit novou technolo-

Tradice českého sklářství žije i díky Crystalexu 
Jen málokterý tuzemský obor má ve světě takový zvuk jako české sklo. 
A právě jeho dobré jméno dál šíří společnost Crystalex CZ s.r.o. z Nové-
ho Boru. I na novoborskou fi rmu před několika lety dolehla ekonomická 
krize a podnik dokonce načas v roce 2008 ukončil činnost. Nové vedení 
ale o rok později výrobu obnovilo a od té doby se mu daří skvělou pověst 
českého sklářství opět šířit po celém světě. O aktuálním dění ve společ-
nosti, novinkách v produkci i plánech do budoucna jsme hovořili s ředi-
telkou marketingu Crystalexu Ilonou Lanyiovou.

gii výroby v našem domovském zá-
vodě v Novém Boru, ovšem tento 
fakt je motivován trochu jinými dů-
vody. V současnosti už jsme se do-
stali na maximum našich výrobních 
kapacit, a protože chceme požadav-
ky našich zákazníků uspokojit v co 
nejvyšší kvalitě a co nejkratší do-
bě, přistoupili jsme k rozšíření na-
šich výrobních kapacit. Zároveň ale 
jde i o vylepšení technologie výro-
by s možností rozšířit naše výrob-
kové řady. 

 Je s modernizací výroby spojeno 
i zvýšení počtu zaměstnanců? 
Samozřejmě, spuštění nové techno-
logie znamená nárůst počtu zaměst-
nanců o přibližně dvě stovky. Při při-
jímání zaměstnanců navíc vychází-
me z našeho sociálního programu 
a na volná pracovní místa přijímá-
me i uchazeče z takzvaných riziko-
vých, na trhu práce obtížně uplat-
nitelných věkových skupin starších 
čtyřiceti let, kteří už mají zkušenosti 
z oboru sklářství. Chceme jim i tou-
to formou ukázat, že si jejich zku-
šeností vážíme a pomoci jim je opět 
v oboru využít. 

 Crystalex ale není jen domovský 
závod v Novém Boru?
Crystalex kromě závodu a sídla 
v Novém Boru zahrnuje i závod 
Karolinka nedaleko Vsetína, kde 
pracuje zhruba stovka zaměstnan-
ců a vyrábí se zde jedna z našich 
velmi významných výrobních řad.  
Používá se zde dekorační technika 

zvaná Pantograph, která zde má 
již více než stopadesátiletou tra-
dici. Jedná se o jednu z nejsloži-
tějších dekoračních technik, která 
v sobě kombinuje strojovou a ruč-
ní technologii, ale právě podíl ruč-
ní práce je zde zcela nezanedbatel-
ný a příprava jednoho výrobku za-
bere až několik hodin podle složi-
tosti motivu. Suroviny pro výrobu 
se do Karolinky vozí z Nového Bo-
ru, kompletní výroba ale probíhá 
v tomto závodě. 

 Když už jste zmínila produkty, ja-
ké novinky pro letošní rok Crysta-
lex připravil?
Pro letošní rok jsme připravili hned 
několik nových souborů, tři zcela 
nové kalíškové soubory, čtyři nové 
kolekce váz, novou kolekci dekante-
rů i výrazné rozšíření několika stá-
vajících programů. Nejzajímavěj-
ší novinkou jsou bezesporu kalíšky 
„Turbulence“. Mají speciální funkční 
a zároveň zdobný prvek, který slou-
ží k lepšímu okysličení vína i uvol-
nění aroma. Pití z těchto kalíšků je 
opravdu degustačním zážitkem, což 
nám potvrdili i zkušení vinařští od-
borníci.  
Pro letošní rok jsme připravili i ví-
ce než 100 nových dekorací, a to 
ve všech dekoračních technikách. 
Velmi zajímavé jsou zejména ko-
lekce vyrobené s využitím techno-
logie pantograph, diarytu, stříká-
ní nebo sítotisku. Většinu novinek 
jsme v únoru úspěšně prezento-
vali na veletrhu Ambiente 2013 ve 
Frankfurtu nad Mohanem. Zákaz-
níci ale naše nové výrobky mohou 
samozřejmě najít jak v naší podni-
kové prodejně, tak v e-shopu. K dis-
pozici jsou jim ale i úspěšné sou-
bory z produkce Crystalexu z minu-
lých let. 
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Každý okres v regionu působnosti SVS 
má svého zástupce v dozorčí radě spo-
lečnosti, která kontroluje činnost před-
stavenstva. Všechna zásadní rozhod-
nutí, týkající se směřování a hospoda-
ření SVS, tedy i pětiletý Podnikatelský 
záměr s návrhem vývoje ceny vody, 
podléhají kontrole a schválení valné 
hromady, tzn. zástupců akcionářů.
Na programu aktivů akcionářů je vy-
hodnocení investičního plánu uply-
nulého roku a seznámení s investič-
ním plánem na daný rok, výsledky 
hospodaření za uplynulý rok, aktuál-
ní stav plnění schváleného pětiletého 
Podnikatelského záměru společnos-
ti, informace o zdrojích fi nancování 
investičních potřeb SVS, informace 
o přípravě řádné valné hromady a sa-
mozřejmě diskuze. 

Dotazy na generálního ředitele SVS 
Ing. Bronislava Špičáka:

 Můžete shrnout, která témata ak-
cionáře nejčastěji zajímají?
První skupina jsou dotazy na mož-
nost koordinace staveb a na přebírá-
ní infrastruktury vybudované obcemi 
do majetku SVS. Druhý okruh otázek 
tvoří stav majetku a fi nancování je-
ho obnovy. S tím úzce souvisí dotace 
a cena vody. A samozřejmě velmi dis-
kutované jsou novely zákona o vodo-
vodech a kanalizacích a zákona o za-
dávání veřejných zakázek.
Co se týče realizace staveb na vodá-
renských sítích, naši akcionáři jedno-
značně vítají včasnou koordinaci sta-
vebních prací SVS s městy a obcemi 
i s krajem. Pokud k ní dojde, daří se 
snížit náklady, protože některé polož-
ky se podaří rozložit mezi více sub-
jektů. Sníží se samozřejmě i doprav-
ní omezení obyvatel. 

Proběhly aktivy akcionářů SVS – prostor pro diskuzi před valnou hromadou
Severočeskou vodárenskou společnost (SVS) vlastní 458 akcionářů - severočeských měst a obcí. SVS se snaží s ni-
mi komunikovat aktivně a pravidelně, aby se k nim dostávaly informace potřebné pro jejich práci co nejdřív. To 
je důvod, proč se vedení SVS, zástupci orgánů, managementu i další pracovníci vždy v jarních měsících setká-
vají s akcionáři na aktivech akcionářů, které předcházejí konání řádné valné hromady. Ta se letos bude konat 
13. června v Domě kultury v Teplicích. Letos – stejně jako loni - se uskutečnily tři aktivy akcionářů, protože se-
tkání jsou zorganizována pro více sousedících okresů s menším počtem akcionářů. 

Ing. Bronislav Špičák,
generální ředitel SVS, a. s. 

snažíme hledat rezervy uvnitř sou-
časné ceny vody, což se nám celkem 
daří a trend nárůstu ceny má klesají-
cí tendenci.  Obrovskou rezervu stále 
vidíme v částce, kterou si z ceny vo-
dy formou DPH a řady dalších legisla-
tivně stanovených poplatků odebírá 
stát – jde téměř o třetinu! 

 To ale můžete tvrdit neustále, že 
je potřeba investovat tu do obnovy 
tu někam jinam...
Bohužel taková je realita. Při vzniku 
SVS do ní stát prostřednictvím ob-
cí (přeneseně řečeno) nevložil maje-
tek v hodnotě desítek miliard, ale zá-
vazek obnovit majetek v hodnotě de-
sítek miliard. A již v té době byl ten-
to majetek značně nahlodán zubem 
času. Naproti tomu tento požadavek 
obnovy nebyl kryt zdroji, tj. přimě-
řenou cenou vody. A rozdíl v součas-
ných cenách vody v jednotlivých re-
gionech je především způsoben tím, 
jak zodpovědně tamní vlastník při-
stupuje k péči a obnově majetku. 

víc se platí 2.234 Kč ročně ve formě 
pevné složky. Když budu uvažovat 
čtyřčlennou rodinu se spotřebou 100 
litrů na hlavu a den a rozpočítám ten-
to paušál na 1 m3, vychází mi dalších 
cca 15,30 Kč na m3 navíc. To odpovídá 
ceně cca 103,55 Kč za kubík. Otázkou 
tedy je, kdo je dražší?

 Jaké máte zkušenosti s novelou 
zákona o zadávání veřejných zaká-
zek?
Zaprvé je to velká administrativní 
zátěž. Zatímco dříve SVS realizovala 
menší počet velkých staveb, od ro-
ku 2011 provádí výrazně větší počet 
investičních akcí menšího rozsahu 
při obnově vodárenských sítí. Vznik-
ly tak oprávněné obavy z komplikací 
především v délce výběrových říze-
ní a z možných právních napadnu-
tí ze strany neúspěšných uchazečů, 
což by mohlo ohrozit realizaci oprav 
a obnovy vodárenské infrastruktury. 
A naše obavy se začínají potvrzovat. 
Letos budeme nuceni odsunout ně-
které plánované investice do příští-
ho roku z důvodu dlouhých výběro-
vých řízení. V minulých letech byla 
v této době výstavba v plném prou-
du, letos teprve podepisujeme první 
smlouvy. Na druhou stranu se nám 
daří soutěžit nižší realizační ceny, 
a to jak v otevřených řízeních, tak 
i v rámcovkách, což je pozitivní. Uvi-
díme, co nám všechny tyto aspekty 
udělají s investičním plánem. A aby 
měli naši akcionáři možnost pře-
svědčit se o transparentnosti a ote-
vřenosti v rámci výběrových říze-
ní, přijali jsme nové znění směrnice 
o zadávání zakázek, kde je zakotve-
na účast místně příslušného staros-
ty v hodnotící komisi výběrového ří-
zení v „jeho“ lokalitě.

Co se týče přebírání majetku vybu-
dovaného obcemi do vlastnictví SVS, 
vysvětlujeme, že to pro naši společ-
nost není žádný „dárek“ ze strany ak-
cionářů, ale že je to závazek pro na-
ši společnost. Převzetím do majetku 
na sebe totiž přebíráme povinnost se 
o tento majetek starat. Takový maje-
tek však často sám negeneruje dosta-
tek fi nancí na vlastní obnovu, takže 
je nutné jej do budoucna dotovat z ji-
ných zdrojů SVS. 

 A co otázka evropských dotací – 
proč je SVS v posledních letech ne-
získala?
SVS byla velmi úspěšná v získává-
ní dotací v rámci předchozího plá-
novacího období, v rámci fondů 
ISPA i Fondu soudržnosti. Problémy 
nastaly až s dotacemi poskytova-
nými prostřednictvím Operačního 
programu Životní prostředí, kdy 
podmínky pro jejich získání ne-
byly řádně vykomunikovány a od-
souhlaseny mezi státem a Evrop-
skou komisí. Stavby vyžadované 
novou přísnější legislativou jsme 
přesto stihli realizovat včas, s vy-
užitím vlastních zdrojů a úvěrů. 
Možnosti získání dotací pro na-
še další projekty samozřejmě na-
dále sledujeme. Uvědomujeme si 
ovšem velký skrytý problém do-
tací, protože u dotovaných staveb 
není možné vytvářet odpisy na je-
jich budoucí obnovu a zdroje na 
obnovu musí jít ze zisku společ-
nosti. Dotace pro nás proto před-
stavují jen jednu složku ve skladbě 
vícezdrojového fi nancování sta-
veb, která musí být velmi citlivě 
vyvážena.

 Jak vysvětlíte cenu vody na se-
veru Čech – nezdá se akcioná-
řům vysoká?
Asi všichni vnímáme negativně, po-
kud životní náklady rostou. Vysvět-
lujeme proto neustále, že cena vody 
souvisí s vytvářením zdrojů na obno-
vu vodárenského majetku. Před dva-
ceti lety při svém vzniku SVS do ma-
jetku získala historickou infrastruk-
turu, jejíž náležitou obnovu musí na 
rozsáhlém území dvou sousedících 
krajů zajistit. Obnova byla dlouho-
době za dob totality podinvestovaná. 
Ale i v několika předchozích letech, 
kdy jsme byli po vstupu do EU donu-
ceni přísnější evropskou legislativou 
masivně investovat do čištění odpad-
ních vod, byla obnova sítí - vodovo-
dů a kanalizací - trochu na druhé ko-
leji. Je logické, že teď nelze očekávat 

snížení ceny vo-
dy, protože je za-
potřebí genero-
vat mnohem více 
zdrojů právě na 
obnovu majetku. 
Samozřejmě se 

SVS k tomu přistoupila zodpovědně 
a zhruba polovina z ceny vody jde do 
obnovy, aby i budoucí generace moh-
ly otočit kohoutkem a pustit si vodu.  
Roční investiční plán SVS je pro letoš-
ní rok v objemu 1,16 miliardy korun, 
z toho na obnovu majetku je věnová-
no 0,83 miliardy, tzn. cca 70%. Na cel-
kovou obnovu majetku by při tomto 
tempu bylo zapotřebí 133(!) let, při-
čemž faktická potřeba doby obnovy 
je výrazně kratší. Je zřejmé, že tem-
po obnovy majetku a objem každo-
ročních investic do obnovy by bylo 
potřeba zvýšit. Avšak zde už naráží-
me na sociální únosnost ceny vody. 
Hledáme neustále sebemenší rezer-
vy, a pokud je nalezneme, budeme je 
směrovat výhradně do obnovy. 

 Tomu rozumím, že je potřeba ob-
novovat majetek, ale proč jste nej-
dražší?
To také není pravda. Není fér srov-
návat ceny a zároveň neříkat, co za 
tou cenou je. Zaprvé je to rozdílný 
přístup vodáren v tom, jak přistu-

pují k obnově, jak jsem 
již řekl. Tam, kde účtují 
v ceně vody pouze pro-
vozní náklady, jednou 
budou muset ten maje-
tek obnovit, ale nebude 
z čeho. Zadruhé je to dá-
no i geografi ckými a ji-
nými podmínkami da-
ného regionu, jestli tam 
jsou např. vodní zdroje, 
nebo se musí voda přivá-
dět odjinud apod. A v ne-
poslední řadě se někteří 
provozovatelé „schováva-
jí“ za dvousložkovou cenu. 
Tak např. cena vody na Tá-
borsku je 88,25 Kč, ale na-
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Labská stezka je evropským cykloturis-
tickým fenoménem mající mezinárod-
ní charakter. Je vedena na území ně-
kolika zemí v rámci Evropy a několika 
krajů v rámci České republiky. Z celo-
evropského pohledu je pak stezka sou-
částí sítě dálkových cyklotras EuroVelo, 
konkrétně stezky EuroVelo č. 7 (nazý-
vaná jako „Středoevropská“ nebo „Slu-
neční“ stezka) z North Cape v Norsku 
na Maltu. Do Ústeckého kraje přichází 
jako Elberadweg, mění se na Labskou 
stezku č. 2.
Z celkových ca 400 km na území ČR 
připadá na Ústecký kraj 96 kilomet-
rů.  Labská stezka v Ústeckém kraji je 
momentálně zprůjezdněná asi z 60 %, 
avšak v hlavní sezoně letošního roku se 
dokončí důležité propojení měst Děčín 
a Ústí nad Labem a přibudou i nové ki-
lometry stezky na Litoměřicku.

 Čím je Labská stezka zajímavá, 
jaké turistické atraktivity je možné 
ze sedla kola obdivovat?
Cyklostezka je svým profi lem, který 
kopíruje řeku, vhodná pro všechny 
skupiny uživatelů. Obzvláště v oko-
lí měst je možné ji využívat pro re-
kreaci rodin s dětmi. Dálkovým a vý-
konnostním cyklistům nabízí dlou-
hé kilometry v údolí Labe. Navíc je 
vhodná i pro handicapované cyk-
listy, neboť je na ní identifi kováno 
pouze velmi málo překážek, nejvý-
znamnější jsou Masarykova zdyma-
dla. Nejméně tři úseky Děčín – Dol-
ní Žleb, Svádov – Velké Březno a Ús-
tí nad Labem Mariánský most – Círk-
vice jsou ideální dráhy pro in – line 
bruslení.
Fenoménem Labské stezky je každo-
pádně příroda, cyklostezka kopíru-
je koryto řeky Labe, které je na úze-
mí Ústeckého kraje lemováno pří-
krými svahy, za nimiž se tyčí vrcholky 
Českého středohoří s jeho královnou 
vyhaslou sopkou Milešovkou, či dále 
po proudu pískovcové skalní masivy 
Českého Švýcarska. Nejznámější úsek 
Porta Bohemica je 4 km za Litoměřice-
mi u Velkých Žernosek. Turista může 
jízdu na kole kombinovat i s lodní do-
pravou po Labi. Lodí Labské paropla-
vební společnosti Porta Bohemica 1
bude letos možné cestovat po La-
bi v úseku Litoměřice, Velké Žerno-
seky, Lovosice a Píšťany s konečnou 
zastávkou opět v Litoměřicích. Ta-
to okružní jízda je osvědčený model 
s nezapomenutelným zážitkem pro-
plutím labským kaňonem Porta Bo-
hemica. Navíc každý víkend je ze-
jména pro dětské pasažéry připrave-

Ústecký kraj, který jako jeden z mála v České republice v pozici nejvyššího samosprávního orgánu koordinuje a fi nancu-
je výstavbu cyklostezek prostřednictvím čerpání fi nančních prostředků z různých dotačních zdrojů. Nyní buduje síť čtyř 
páteřních cyklostezek kraje, mezi kterými je „Labská cyklostezka“ mezinárodní trasa Euro – Velo. Se začínající letní tu-
ristickou sezonou je téma cykloturistiky skloňované ve všech pádech, a proto jsme se zeptali radního Ústeckého kraje 
pro regionální rozvoj, mezinárodní vztahy a cestovní ruch Jana Szántó na novinky, které Ústecký kraj letos přichystal.

no v rámci okružní plavby představe-
ní Přepadení piráty z Labibiku. Loď je 
vybavena gastronomickým zázemím 
a přeprava jízdních kol je samozřej-
mostí. Z Děčína vyplouvá turistická 
loď Poseidon, plující neregulovaným 
úsekem Labe do Hřenska, dále do 
německého Bad Schandau, Drážďan 
a Míšně. Plavbu Vám zpříjemní gas-
tronomické služby a u dlouhých úse-
ků plavby živá hudba.
O vyspělosti služeb svědčí možnost 
zapůjčit si kolo v Litoměřicích či 
v Děčíně a také nabídka dopravy za-
měřená speciálně na cyklisty.

 www.labskaparoplavebni.cz
 www.labskaplavebni.cz
 www.cyklopujcovna.cz
 www.labska-stezka.cz 
  www.labskastezka.cz 
– přehled bariér na stezce

 Ke kvalitní infrastruktuře cyklos-
tezky patří i neméně důležitý marke-
ting. Zde je neodmyslitelná spoluprá-
ce všech aktérů. Jakým způsobem Ús-
tecký kraj k tomuto přistupuje?
Ústecký kraj se prezentuje v tiště-
ném materiálu  Elberadweg Hand-

buch 2013. Co to je? Jde o příruč-
ku pro cykloturisty jedoucí podél 
Labské stezky, kterou již několik let 
vydávají marketingové organizace 
v Německu v počtu 260 000 kusů. 
Najdou v ní průběh trasy, zajímavá 
místa k navštívení, ale hlavně se-
znam ubytovací a stravovacích slu-
žeb a servisů či cyklopůjčoven. Bro-
žura zatím vyšla v němčině, nic-
méně novinkou je začlenění úse-
ku Hřensko - Praha a samozřejmě 
služeb českých podnikatelů do té-
to brožury. Pro rok 2014 se již při-
pravuje další vydání a to i v českém 
jazyce.

 http://www.elberadweg.de/pro-
spekte-service/prospektbestel-
lung.html

Ústecký kraj připravil tipy na 10 
cyklovýletů na ta nejzajímavější 
místa, která vám chce nabídnout. 
Kromě popisu trasy, přehledové 
mapky a průběhu trasy najdete ta-
ké popis toho, co je na trase k na-
vštívení, zhlédnutí případně ochut-

nání. Cyklotipy jsou rozděleny do 
4 destinací kraje a jsou koncipovány 
jako méně či středně náročné. Tak-
že výlety si může užít většina cyk-
loturistů. Ale pozor! Zařazeny jsou 
i dva cyklošvihy pro náročné. Ty 
osobně sestavila a otestovala Luc-
ka Müllerová, vítězka poháru Kolo 
pro život. Tipy na výlety a ostatní 
informace k cyklostezkám lze stáh-
nout v elektronické formě na webu 
Ústeckého kraje www.kr-ustecky.cz 
v sekci cestovní ruch a turistika. 

 Páteřních stezek je na území Ús-
teckého kraje více, o jaké jde a jaké 
mají napojení na Labskou stezku?
V Ústeckém kraji se na Labskou stez-
ku napojují další tři významné cyk-
lostezky, a to Krušnohorská magis-
trála č. 23, vedoucí po hřebenech 
Krušných hor, cyklostezka okolo ře-
ky Ploučnice č. 251 (obě se napoju-
jí v Děčíně) a cyklostezka okolo řeky 
Ohře č. 6, která se napojuje v Lito-
měřicích. Cyklostezka Ploučnice bu-
de dokončena také letos během let-
ní sezony a míří do Libereckého kra-
je, konkrétně na Českolipsko.

Jan Szántó,
radní Ústeckého kraje pro regionální roz-
voj, mezinárodní vztahy a cestovní ruch

   8.45  – průvod z náměstí T. G. Masaryka

   9.00  –  velká přehlídka mažoretkových souborů

 10.00 –  slavnostní zahájení představiteli města 

a Městská hudba F. Kmocha 

 10.00 – 16.00  Martin Šimůnek – Biketrial show 

 10.30 – Neckyáda – Sport Česká Lípa
 12.00 – Věra Martinová 

 14.00 – Dáda Patrasová   

 16.00 – YO-YO Band          

 18.00 - Charlie Straight   
 20.00 – Xindl-X  

 21.30 – After party s Pavlem Cejnarem

 23.30 – Ohňostroj

Přijďte se pobavit do České Lípy Přijďte se pobavit do České Lípy 
na Městské slavnosti 2013!na Městské slavnosti 2013!

Poslední červnový víkend bude v České Lípě tradičně 

patřit Městským slavnostem. Hlavní program proběhne 

v sobotu 29. června v centru města. Pro návštěvníky je 

připraven i bohatý doprovodný program. 

Již v pátek 28. června budou moci zažít také unikátní 

noční prohlídku českolipské radnice. Sobota se pak po-

nese v duchu skvělých koncertů známých i regionálních 

kapel. Pořadatelem slavností je město Česká Lípa. 

Více informací včetně kompletního programu naleznete na www.mncl.cz

 sobota 29. června

Moderuje Václav Tittelbach

V roce 2003 byl zpřístupněn areál Vodního hra-
du Lipý, v němž se během celého roku odehrává 
řada společenských a kulturních akcí. Od led-
na 2011 je v zrekonstruovaném hospodářském 
stavení vodního hradu nově zřízeno Centrum 
textilního tisku. Zajímavá expozice, rozdělená 
na několik tematických okruhů, ve kterých se 
prezentuje historie potiskování textilu, techni-
ka sítotisku a přenosového (transferového) tis-
ku, je doplněna také interaktivními prvky.
Osvědčeným cílem turistů je Vlastivědné muze-
um a galerie. V roce 2011 byla v České Lípě ote-
vřena další pobočka vlastivědného muzea – Ar-
cheologické muzeum Šatlava. V bývalém měst-
ském vězení je instalována unikátní speleo-
archeologická expozice a expozice věnovaná 
archeologii města Česká Lípa a místní středo-
věké a raně novověké hrnčířské výrobě.  Za ná-
vštěvu rovněž stojí také Veřejné akvárium, kde 
je možné obdivovat více než 80 druhů ryb. 
Příznivcům aktivního odpočinku je k dispozici 
městský stadion s umělým povrchem atletické drá-

hy, tenisová hala, sportovní středisko Sportareál 
s aquaparkem, zimním stadionem a víceúčelová 
sportovní hala. Město Česká Lípa leží v turistic-
ky velmi zajímavé oblasti, výlety pro všechny vě-
kové kategorie je možné podniknout buď přímo 
z okrajů města, či z jeho blízkého okolí. Velice 
populární je NPP Peklo nebo procházky naučný-
mi stezkami Špičák a Hubertova stezka. Na své si 
jistě přijdou i milovníci cykloturistiky, neboť ma-
jí k dispozici tři cyklostezky, které mohou využí-
vat i in-line bruslaři.

Zveme vás na návštěvu České Lípy

Podrobné informace o městě Česká Lípa získáte na internetových stránkách www.turistika.mucl.cz  
Městské informační centrum, nám. T. G. Masaryka 2, Česká Lípa, tel.: 487 881 105 – 106 

Město Česká Lípa je třetím největším městem české části Euroregionu Nisa. Na první pohled 
upoutá systematicky udržovanou městskou památkovou zónou. 
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Jan Szántó: Poznejte krásy Ústeckého kraje


