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čtěte na str. 8

Tomáš Verner
se narodil 3. června 1986 v Písku. Po studiu na Univerzitě Karlově se dal na studium na Vysoké škole ekono-

mie a managementu. Od mala se věnuje krasobruslení, na Mistrovství Evropy roku 2007 předvedl krátký pro-
gram na skladbu Tokáta a fuga d-moll od Johanna Sebastiana Bacha. Startoval s číslem 32 a do krátkého progra-

mu vyjel jako poslední. Největším dosavadním sportovním úspěchem Tomáše Vernera je zisk zlaté medaile na Mis-
trovství Evropy v krasobruslení 2008 v Záhřebu, čímž navázal na předchozí stříbrný úspěch z Varšavy. Na jaře 2009 
fi guroval na 1. místě světového žebříčku krasobruslařů. Na Mistrovství Evropy v krasobruslení 2011 v Bernu získal 
bronzovou medaili. Startoval na Zimních olympijských hrách 2006, 2010 a 2014, po svém závodě na ZOH v Soči ukon-
čil letos sportovní kariéru. Kvůli odloženému exhibičnímu turné s Jevgenijem Pljuščenkem se dodatečně rozhodl star-
tovat ještě na Mistrovství světa 2014 v Tokiu, kde se umístil na 10. příčce a kde se závodním krasobruslením skončil. 
Jako exkluzivní host bude účinkovat v novém projektu na ledě Jen počkej, zajíci.

FINÁLOVÝ VEČER 
20.ZÁŘÍ 2014
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Jako exkluziv

 Ukončil jste svou aktivní kariéru krasobrusla-
ře. Proč tak brzo?
Je mi sice teprve 28 let, ale v našem sportu už pa-
třím mezi generaci, se kterou se v příštích sezó-

nách již příliš nepočítá.
 Dokonce jste prohlásil, že jste vlastně už vete-

rán. Tak mladý? 
V tomto směru se krasobruslení velmi podobá ryt-
mické gymnastice. 28 let je speciálně v sólové disci-
plíně již požehnaný věk.

 Čemu se chcete věnovat dál?
Letos bych rád dokončil studium MBA na Vysoké 
škole ekonomie a managementu v Praze, hned 
po ukončení studia vyrážím společně s úžasným 
souborem svých bruslařských kamarádů a kole-
gů do projektu „Jen počkej zajíci“ a hned po-
tom nastupuji do dalšího bruslařského projek-
tu tentokrát s Evgeniem Plushenkem. 

 Chtěl byste zůstat ve sportovní či umělecké 
oblasti, nebo se vrhnout na úplně jiný obor?
Ještě nemám úplně vyhraněnou představu 
o svém budoucím povolání, nejprve musím 
zjistit, v čem jsem dobrý, v jakém oboru své 
schopnosti budu moci zúročit a komu bych 
mohl být svou činností prospěšný. Rád bych 
zůstal v kontaktu se sportovním i uměleckým 
světem, konec konců krasobruslaři jsou na půl 
sportovci a na půl umělci. 

 Máte nějaký nesplněný profesní sen?
Jednou bych si rád zabruslil před vyprodanou českou 
halou.

 Když nic nemusíte, co nejraději děláte?
To je málokdy, ale když už to přijde, jdu zahrát nějaký 
sport, jako třeba tenis, squash, fotbal nebo badmin-
ton. V případě, že bych nic nemusel, ale neměl žád-
nou energii na sport, tak si vezmu knížku, nebo pus-
tím fi lm.

 Procestoval jste skoro celý svět, kde se vám líbi-
lo nejvíc?
Říká se, že všude dobře, doma nejlíp, tak to platí 
i u mně. Když nejsem po světě a nemusím být v Pra-
ze, prchám domů, do jižních Čech, do Borovan, kde 
mám rodinu. Tam je mi dobře.

 Neuvažoval jste už o vlastní rodině? 
Jistě že přemýšlím i o tom, ale ještě si dávám dva ro-
ky před tím, než začnu panikařit a narychlo shánět 
manželku a byt. 

 Tak třeba po show Jen počkej, zajíci se objeví ně-
jaká životní láska...
To je sice možné, uvidíme… Co má být, to bude… 

 Máte ve svém oboru nějaký vzor? 
Dlouhá léta to byl Evgeni Plushenko, pak Alexei Ya-
gudin a nakonec se stal mým idolem Daisuke Taka-
hashi.

Text: René Kekely
Foto: Herminapress

Už jsem veterán 
Tomáš Verner je mistrem Evropy 2008 v krasobruslení. I když letos oznámil konec své profesionální kariéry, 
bruslení rozhodně na hřebík nepověsil. Tomu, co umí skvěle, se chce věnovat i nadále, na podzim pojede tur-
né s novou show na ledě, čekají ho i další povinnosti. 

Veronika Kašáková
T V ÁŘ  S O U TĚŽ E  2 0 1 4
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„Nejrozsáhlejší sbírku máme z pozůsta-
losti pana Erwina Cettinea, který se naro-
dil v Liberci v roce 1903 a fotografoval od 
roku 1915,“ potvrdil Ing. Tomáš Krebs, 
předseda spolku. Deset tisíc záběrů by-
lo na negativech různých formátů, ve 
svitcích, na skleněných deskách či ki-
nofi lmech. Členové spolku měli oba-
vy z případného poškození materiá-
lu při digitalizaci, a tak se podařilo do-
mluvit se Severočeským muzeem v Li-
berci, kterému unikátní sbírku předali. 

„Negativy odborně ošetříme a postupně 
digitalizujeme. Podklady zůstanou v mu-
zeu a naskenované snímky jsou pak k dis-
pozici i Boveraclubu k další práci. Jedná 
se o unikátní sbírku záběrů, protože obsa-
huje nejen snímky tramvají, ale i záběry 
města a zde žijících lidí v rozsahu téměř 
celého minulého století,“ kvitoval Mgr. Ji-
ří Křížek, ředitel muzea.
Archiv Boveraclubu neobsahuje jen zá-
běry pana Erwina, ale i dalších míst-
ních fotografů, například pana Antona 

Liberec a Jablonec na unikátních fotografi ích

Schlupeka či Gisberta Jäkla. V regionu 
je již spolek svou činností známý, tak-
že často poskytuje své záběry na růz-
né výstavy, při tvorbě publikací či pro 
různou badatelskou činnost. „Už se 
nám několikrát stalo, že na našich, desít-
ky let starých záběrech, někdo objevil své 
příbuzné a požádal nás o konkrétní sní-
mek. Kolikrát pak máme možnost se set-
kat se zajímavými lidskými osudy,“ řekl 
Krebs. „A naopak nám lidi staré záběry 
nosí, i když si někdy myslí, že jde o bez-
cenný snímek. To se občas objeví i skuteč-
né dávno zapomenuté unikáty.“
Ideální je uchovat snímek na původ-
ním médiu, papíře či negativu, nej-
lépe i s dochovanými písemnými po-
známkami. Fotografi i naskenují, pokud 
ji majitel chce zpět, tak ji vrátí. Velké 
množství snímků se objeví i na inter-

netu, bohužel však často ve velmi ne-
kvalitní podobě a není možné se dopát-
rat zdroje a tudíž ani doplňujících in-
formací.
Boveraclub nepoužívá záběry jen pro 
jejich prezentaci, ale jsou neocenitel-
ným zdrojem informací při opravách 
historických tramvají, které se snaží 
dávat do podoby, v jaké jezdily. Nejstar-
ší tramvají pro přepravu osob je „Bo-
vera“ z roku 1929, která dala i spolku 
jméno.

„Za Boveraclubem a jeho členy je spousta 
dobře odvedené práce, zejména v podobě 
historických tramvají, které dělají doprav-
nímu podniku neocenitelnou propagaci. 
Podobné je to i v jiných městech, ale v Li-
berci asi nejvíce postavené na dobrovolné 
činnosti zájemců. Snažíme se tyto aktivi-
ty podporovat, byť v omezeném rozsahu, 
jak nám to dovoluje ekonomická situace“ 
potvrdil Roman Šotola, předseda před-
stavenstva.

Při Dopravním podniku měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s. pracují 
již od roku 1987 fandové do dopravy, kteří vytvořili spolek Boveraclub.  
Jejich hlavní starostí je především péče o historické tramvaje a součas-
ně dokumentují historii veřejné dopravy v regionu. Díky předchůdcům, 
kteří brouzdali po městech s fotoaparátem a objektiv často zaměřili prá-
vě na tramvaje, spravují i unikátní sbírku fotografi í.

g , p d pana Antona 
ž l š k č l i Z B aclubem a jeho členy je spousta

Dne 2. září 1956 se zánovní tramvaje 6MT míjí na libereckém Soukenném náměstí (tehdy náměstí Klementa Got-Dne 2. září 1956 se zánovní tramvaje 6MT míjí na libereckém Soukenném náměstí (tehdy náměstí Klementa Got-
twalda). Vůz vlevo je tramvaj č. 117, která se dochovala jako historická do dnešních dnů.twalda). Vůz vlevo je tramvaj č. 117, která se dochovala jako historická do dnešních dnů.

Dva motorové vozy na dnes již zrušené lince č. 2 do Růžodolu I. zachytil Erwin Cettineo Dva motorové vozy na dnes již zrušené lince č. 2 do Růžodolu I. zachytil Erwin Cettineo 
před libereckou radnicí v poslední srpnový den roku 1930. Fotograf doplňoval snímky před libereckou radnicí v poslední srpnový den roku 1930. Fotograf doplňoval snímky 
nejen přesnou datací, ale také údaji o použité cloně, času expozice a ostření.nejen přesnou datací, ale také údaji o použité cloně, času expozice a ostření.

jméno.

Rok 1971 s tramvají T2 č. 23, která se chystá k odjezdu ze stanice Rybníček v centru měs-Rok 1971 s tramvají T2 č. 23, která se chystá k odjezdu ze stanice Rybníček v centru měs-
ta do Horního Hanychova pod Ještěd. Vlevo za tramvají je pak původní obchodní dům ta do Horního Hanychova pod Ještěd. Vlevo za tramvají je pak původní obchodní dům 
stejného jména, jako dominanta nad Libercem. stejného jména, jako dominanta nad Libercem. 

Zaslouženého odpočinku si od 
července užívají dva středočeš-
tí silničáři, kterým se od vede-
ní Krajské správy a údržby sil-
nic dostalo poděkování za práci 
stvrzené pamětními listy a dár-
kovými koši. 

Prvním je František Frolík, který pra-
coval u správy a údržby silnic neuvě-
řitelných 42 let. Prošel různými pos-
ty včetně provozního náměstka ře-
ditele a provozního cestmistra. Dru-
hým je Antonín Jančovič, který se 
práci pro pozemní stavby a silnice 
věnoval rovněž řadu let. Pracovníci 
Krajské správy a údržby silnic Stře-
dočeského kraje ho znají jako ve-
doucího technicko správního úseku 
a také jako inspektora silniční sítě. 
Oba se shodli, že se sice stávají dů-

chodci, ale se spoustou zájmů a pří-
jemných povinností. Silničařina, jak 
své práci říkají, se však z jejich mys-
li nikdy nevytratí a budou ji mít na-
dále rádi.

Na snímku zleva provozní náměstek Jo-
sef Raboch, Antonín Jančovič, František 
Frolík, ředitel Krajské správy a údržby 
silnic Středočeského kraje Zdeněk Dvo-
řák a provozní náměstek Tomáš Račák.

František Frolík a Antonín Jančovič 
zůstanou oddanými silničáři napořád Ve Středočeském kraji je sečením 

udržováno 6 889 km silnic II. a III. 
tříd o celkové ploše 57 200 000 met-
rů čtverečních. Při průměrné šířce sil-
ničních pomocných pozemků (kraj-
nic a příkopů) cca 4m na každé stra-
ně silnice a při šířce sekací lišty cca 
1,2m vychází, že technika musí kaž-
dý kilometr silnice projet minimálně 
čtyři krát po obou stranách. „Na kose-
ní bylo nasazeno 99 ramenových seka-
ček a 11 mulčovačů na krajnice,“ uvedl 
ředitel Krajské správy a údržby silnic 
Středočeského kraje Zdeněk Dvořák.
Vzhledem k rychlému růstru trav-
ního porostu, bylo potřeba zajis-
tit bezpečnost silničního provozu 
a to tak, že byly přednostně seče-
ny dopravně nebezpečné úseky, ze-
jména v okolí křižovatek a železnič-
ních přejezdů. Dále následovalo se-
čení krajnic a přilehlých pozemků. 
„Kosení travních porostů provázejí 

i poruchy strojů, což způsobuje zpož-
dění prací. Tyto problémy se snažíme 
řešit ve spolupráci s našimi dodava-
teli tak, aby nedocházelo k vážnější-
mu zpoždění prací,“ doplnil provoz-
ní náměstek ředitele středočeských 
silničářů Josef Raboch.
V těchto dnech byla dokončena prv-
ní seč travního porostu, do konce ro-
ku bude provedena ještě jedna. „Situ-
aci samozřejmě sledujeme. Jednal jsem 
s ředitelem naší správy a údržby silnic 
a dohodli jsme se, že druhé komplet-
ní seči bude předcházet ještě jedna, při 
které posečeme pruh nejblíže k vozov-
ce tak, aby byla zajištěna bezpečnost sil-
ničního provozu. Důvodem častější se-
če oproti minulým rokům jsou klimatic-
ké podmínky příznivé pro vegetaci,“ vy-
světlil hejtman Středočeského kraje 
Miloš Petera. Krajská správa a údržba 
silnic zaplatí za údržbu travního po-
rostu nejméně 60 milionů korun.

Silničáři mají za sebou první 
seč příkopů, chystají další

Všechny příkopy ve správě středočeských silničářů mají za sebou prv-
ní seč trávy. Ta začala již 12. května, což je o čtrnáct dní dříve než v mi-
nulém roce. Důvodem byla mírná zima a vydatné srážky v jarních měsí-
cích, které podpořily rychlý růst trávy.

Ministerstvo zdravotnictví, největší 
nemocnice a desítky zdravotnických 
zařízení v České republice už objevi-
ly kouzlo nákupů na komoditní burze 
či prostřednictvím výběrových řízení. 
Většině z nich dodává elektřinu a plyn 
jeden z největších dodavatelů energií 
CENTROPOL ENERGY. 
Společnost z Ústí nad Labem dodá 
zdravotnickým zařízením za rok té-
měř 400 GWh energie. Mezi odbě-
ratele patří nejen samotné Minis-
terstvo zdravotnictví ČR, ale i nejvý-
znamnější pražské nemocnice Mo-
tol, Bulovka, Na Homolce a Královské 
Vinohrady, dodávky zejména plynu 
proudí i do nemocnic v Brně, Ostra-
vě, Hradci Králové, Plzni a Jihlavě, 
mezi odběratele patří i řada specia-
lizovaných ústavů v čele s Ústavem 

pro péči o matku a dítě v Praze Po-
dolí. „My to nevnímáme pouze jako ob-
chodní úspěch, ale bereme to do značné 
míry jako vyjádření obrovské důvěry. 
Neseme teď velkou zodpovědnost. Pro-
tože na našich bezproblémových do-
dávkách jsou závislé často životy těžce 
nemocných pacientů či právě naroze-
ných dětí,“ říká předseda představen-
stva CENTROPOL ENERGY Aleš Graf.   
Další desítky zdravotnických zařízení 
a velká část velkých záchranných slu-
žeb odebírá od jednoho z největších 
alternativních dodavatelů energií ta-
ké elektřinu v napěťové hladině níz-
kého napětí. Najdeme mezi nimi Jed-
ličkův ústav, Dětský rehabilitační sta-
cionář v Kladně, Léčebnu tuberkulózy 
a respiračních onemocnění v Janově, 
Rehabilitační ústav Hrabyně a mno-

ho dalších. Na dodávky Centropo-
lu spoléhají i záchranné služby Kar-
lovarského, Libereckého, Olomoucké-
ho, Plzeňského a Pardubického kraje. 
Aleš Graf je přesvědčený, že zdravot-
nickým zařízením, která bojují o kaž-
dou korunu, by pomohlo další sníže-
ní cen energií. „Dalšímu poklesu brání 
uměle oslabovaná koruna. Už jsem v té-
to souvislosti poslal otevřený dopis gu-
vernérovi České národní banky,“ připo-
míná Aleš Graf. Šéf centrální banky 
Miroslav Singer zatím reagoval pou-
ze veřejným oznámením, že interven-
ce ČNB budou pokračovat minimálně 
do poloviny roku 2015. Českému zdra-
votnictví tak i nadále zůstanou vysoké 
náklady za léky a přístroje, které jsou 
v drtivé většině ze zahraničí a tedy za 
eura a dolary. Ladislav Šticha

Zdravotnictví přichází o poplatky. 
Hledá úspory i v energetice

Postupný tlak na rušení poplatků za návštěvu lékaře či pobyt v nemocnici dělá stále více vrásek na čele šéfům 
nejen velkých nemocnic, ale většiny zdravotnických zařízení. Zejména nemocnice potvrzují, že úspory se týkají 
úplně všech činností. Jednu z cest, kterou začínají zdravotníci objevovat, jsou úspory na dodávkách energií.
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Metropol spolupracuje se zdravotníky krajské nemocnice | bezplatná distribuce do domácností a stojanů

Stránku připravil Metropol

Jedná se o další pracoviště, kde vyu-
žije liberecká a turnovská nemocnice 
svých personálních i prostorových 
kapacit s cílem zlepšit podmínky 
pro pacienty. „Pracoviště by primár-
ně mělo sloužit pacientům s nespeci-
fi ckými střevními záněty,“ vysvětluje 
gastroenteroložka liberecké nemoc-
nice MUDr. Lenka Nedbalová. Počet 
onemocnění střev totiž v posledních 
letech narůstá, a to především u pa-
cientů ve věku 20 až 30 let. 
Nově plánované centrum je proto 
strategickým záměrem KNL a paci-
entům nabídne komplexní léčbu - di-
agnostiku, konzervativní léčbu a chi-
rurgickou léčbu. „Chirurgické výkony 
budou probíhat ve spolupráci s chi-
rurgií Nemocnice v Hořovicích a s chi-
rurgickou klinikou Fakultní nemocni-

ce Královské Vinohrady s postupným 
vyškolením našich chirurgů,“ říká 
MUDr. Lenka Nedbalová, podle které 
turnovská nemocnice nabízí kvalit-
ní zázemí chirurgických a gastroen-
terologických lůžek, ale i lůžek na 
jednotce intenzivní péče a anestezi-
ologicko-resuscitační péče. 
Podle informací MUDr. Martina Hru-
bého, lékařského náměstka KNL, bu-
de nové centrum v prostorách gast-
roenterologické ambulance a již nevy-
užívané jednotky intenzivní péče pro 
novorozence. Vznikne tak rozsáhlejší 
pracoviště včetně stacionáře pro bio-
logickou léčbu. To umožní komplexní 
pojetí léčby nemocných pacientů a ta-
ké zkrácení čekacích dob na zákroky. 
Žádného z fungujících oddělení Pano-
chovy nemocnice se přípravy a reali-
zace záměru nijak nedotknou.  
V centru budou pracovat čtyři erudo-
vaní gastroenterologové pro dospělé 
a jeden gastroenterolog pro děti, kte-
ří budou mít k dispozici veškeré po-
třebné vybavení. Zároveň s tím se pa-
cientům dostane jednou týdně i psy-
chologického poradenství.
Nové pracoviště nabídne také kom-
pletní zázemí pro pacienty, kteří po-
třebují biologickou léčbu, jichž se 
v současné době v liberecké nemoc-
nici léčí 145 z celkového počtu zhru-
ba tisícovky pacientů, které lékaři 
sledují pro onemocnění střev. „Týd-

ně vyšetřím v průměru 2 až 4 nové pa-
cienty indikované k biologické tera-
pii, zhruba 20% těchto pacientů je pak 
následně k biologické terapii doporu-
čeno a zůstávají v našem centru,“ ko-
mentuje gastroenteroložka. Biologic-
ká terapie je jednou z možností léč-
by pacientů s nespecifi ckými střev-
ními záněty. „Přistupujeme k ní, když 
je vyčerpaná veškerá konvenční tera-
pie. Je indikovaná na léčbu středně těž-
ké a těžké Crohnovy choroby, totéž pla-
tí u ulcerózní kolitidy, dále u perianální 

formy Crohnovy choroby a jako přípra-
va na operaci těchto pacientů,“ doplni-
la MUDr. Lenka Nedbalová.
Na nutné stavební úpravy prostor 
vypíše KNL výběrové řízení a hned 
potom by práce v odhadované hod-
notě zhruba 4 miliony korun moh-
ly začít. Další investicí bude přístro-
jové vybavení centra v předpokláda-
né hodnotě kolem 10 milionů korun. 
Pro zlepšení podmínek pro léčbu pa-
cientů se vynaložené úpravy určitě 
vyplatí.

Nejmodernější CT přístroj SOMATOM Defi niti-
on Flash 2 x 128 od fi rmy Siemens nyní použí-
vají lékaři k diagnostickým vyšetřením paci-
entů v Krajské nemocnici Liberec. 

Nový přístroj, který patří k absolutní světové špič-
ce mezi CT skenery, je extrémně rychlý, významně 
snižuje radiační zátěž pacienta a navíc umožňu-
je provádět vyšetření, která dosud na přístrojích 
starší generace nebyla možná či jen s výrazným 
omezením. „Velkou předností je schopnost zobrazit 
věnčité - koronární – srdeční tepny bez nutnosti in-
vazivního katetrizačního vyšetření. Umí rovněž mno-
hem přesněji zobrazit průtok krve mozkem, což se 
uplatňuje zejména při diagnostice akutních cévních 
mozkových příhod. V mnoha případech také nahradí 

invazivní angiografi i, což je rentgenové zobrazení cév 
při zobrazení tepenných výdutí,“ vyjmenoval před-
nosti primář radiodiagnostického oddělení Kraj-
ské nemocnice Liberec MUDr. Ladislav Endrych.
Moderní přístroj koupila Krajská nemocnice Libe-
rec z evropských prostředků prostřednictvím Re-
gionálního operačního programu. „Náklady na ná-

kup přístroje a stavební úpravy přišly Krajskou ne-
mocnici Liberec na 36 milionů korun, přičemž 85 
procent z celkové částky jsme získali z evropských 
prostředků a ze svých peněz zaplatíme zbývajících 
15 procent tedy necelých 5,5 milionu korun,“ upřes-
nil generální ředitel Krajské nemocnice Liberec 
MUDr. Luděk Nečesaný, MBA.
Nově zakoupený přístroj znamená výrazný po-
sun v diagnostice pacientů. Dosud lékaři vyšet-
řovali pacienty jedním spirálním CT přístrojem 
Philips Brilliance, který byl na konci minulého 
roku upgradován ze 16 řadého na přístroj se 64 
řadami detektorů. „Na místě současného nového 
přístroje Siemens byl v minulosti umístěn konvenč-
ní přístroj CT fi rmy GE, který byl instalován již v ro-
ce 1991. Přístroj v posledních letech již nesplňoval 

parametry pro diagnostické vyšetřování pacientů 
a byl používán jako intervenční CT pro navigaci ra-
diologických intervenčních výkonů - punkce, biop-
sie, drenáže a také pro minimálně invazivní CT na-
vigované operační výkony například osteosyntézy 
páteře a pánve,“ popsal primář Endrych. Lékaři 
podle něho předpokládají, že CT navigované zá-
kroky budou moci v budoucnu provádět na obou 
v současnosti instalovaných přístrojích, pokud 
to kapacita přístrojů umožní.
CT přístroj je pro diagnostiku pacientů v liberec-
ké nemocnici zcela klíčovým. V roce 2013 zde lé-
kaři provedli 24 479 vyšetření, což je v průměru 
67 vyšetření denně včetně svátků a víkendů.

Nový CT přístroj je šetrný k pacientům a zkrátí čekací doby

Ze ztráty do zisku
Výsledky hospodaření Krajské ne-
mocnice Liberec za rok 2013 schvá-
lila na svém zasedání Valná hroma-
da KNL, a.s. „Celkový hospodářský vý-
sledek po zdanění ve výši 25 milionu 
korun jsme použili na krytí neuhra-
zených ztrát z minulých let,“ uvedl 
generální ředitel a předseda před-
stavenstva MUDr. Luděk Nečesaný, 
MBA a dodal, že si Krajská nemocni-
ce Liberec udržela i platební schop-
nost a splácí své závazky ve stano-
vených termínech; zároveň klesl 
objem fi nančních prostředků váza-
ných v pohledávkách. Krajská ne-
mocnice Liberec tak i přes nepříz-
nivý hospodářský výsledek v prv-
ní polovině roku 2013 a vytvořenou 
kumulovanou ztrátu ve výši cca 68 
milionu korun, dokázala své výsled-
ky hospodaření výrazně zlepšit. Zá-
roveň dokázala zvýšit svůj zisk proti 
roku 2012, kdy dosáhla zisku ve vý-
ši pouhých 1,013 milionu korun. 
Také hospodaření Panochovy ne-
mocnice Turnov, která je od začát-
ku letošního roku součástí KNL, je 
nyní vyrovnané a v mírném zisku. 
Za prvních pět letošních měsíců vy-
tvořila turnovská nemocnice zisk ve 
výši 3,3 milionu korun. „Pokud Pa-
nochova nemocnice udrží tento trend, 
dá se předpokládat, že do konce letoš-
ního roku vytvoří každý měsíc zisk ve 
výši jednoho milionu korun. Tyto pro-
středky by mohly být použity na růst 
mezd zaměstnanců turnovské nemoc-
nice,“ řekl  na tiskové konferenci ge-
nerální ředitel a předseda předsta-
venstva Krajské nemocnice Liberec 
MUDr. Luděk Nečesaný, MBA.

KNL bude mít Centrum komplexní diagnostiky 
a terapie idiopatických střevních zánětů

Nové konzultační Centrum komplexní diagnostiky a terapie idiopatic-
kých střevních zánětů pro pacienty s vážným onemocněním trávicího 
ústrojí vznikne v Panochově nemocnici v Turnově.  

Endoskop

Snímek je z endoskopického pracoviště, které slouží k vyšetření pacientů. Primá-
ři gastroenterologického oddělení MUDr. Jiřímu Tomáškovi při zákroku sekundu-
je sestra Jaroslava Drbohlavová.

Nyní zde může přistát záchranář-
ský vrtulník, čímž se významně 
zkrátí doba převozu pacienta do 
nemocnice, neboť jej záchranáři 
již nebudou muset vézt sanitkou 
přes celé město z libereckého le-
tiště. „Otevření heliportu je pro nás 
slavnostní událostí, protože jeho ab-
sence v areálu nemocnice byla vel-
kou zátěží nejenom pro pacienty, ale 
také pro lékaře a záchranáře,“ kon-
statoval generální ředitel a před-
seda představenstva Krajské ne-
mocnice Liberec MUDr. Luděk Ne-
česaný, MBA. 
Jeho slova doplnil náměstek předne-
mocniční neodkladné péče a vzdělá-
vání Zdravotnické záchranné služby 
Libereckého kraje MUDr. Jan Lejsek. 
„Díky možnosti přistávat přímo v are-
álu nemocnice dochází k podstatnému 
zkrácení doby mezi příjmem tísňové 
výzvy a okamžikem předání pacienta 
na cílové pracoviště, resp. okamžikem 
možného zahájení specializované ne-
mocniční léčby,“ uvedl MUDr. Jan Lej-
sek s tím, že u mnoha urgentních 

stavů má právě časový faktor pod-
statný význam. „Komprese časové 
osy od vzniku úrazu nebo onemocnění 
k zahájení léčby, kterou v současnos-
ti není možné zahájit přímo na místě 
zásahu záchranné služby, je zásadní 
např. u infarktu myokardu, cévní moz-
kové příhody nebo závažného úrazu. 
Dále odpadne manipulace s pacien-
tem při jeho přenášení z vrtulníku do 
sanitního vozu spojená s nutnou vý-
měnou nosítek, navíc snesitelnost to-
hoto transferu závisela na aktuálních 
meteorologických podmínkách,“ dopl-
nil MUDr. Jan Lejsek. Pacienta si zá-
chranáři s lékaři liberecké nemocni-
ce předají v tzv. příjmové místnosti.

Heliport zahájil ostrý provoz
Jak komunikovat s pacientem, 
ale i sami mezi sebou bylo téma-
tem druhé letošní konference ne-
lékařských profesí, kterou pořá-
dají sestřičky z Krajské nemoc-
nice Liberec i pro své kolegyně 
a kolegy z okolních zdravotnic-
kých pracovišť. 

„Téma konference vítám a někte-
rá témata v programu mne doslova 
nadchla, protože si uvědomuji, že bez 
komunikace nikdo nemůže být dobrý 
doktor nebo dobrá sestra. Věřte tomu, 
že pacienti stále víc se znalostí svých 
práv a podporováni právním světem 
píší každý den velké množství pochval 
ale někdy i stížností na personál ne-
mocnice. Známe svá slabá místa a bu-
deme na nich pracovat. Tato konferen-
ce je jednou z takových příležitostí,“ ře-
kl na úvod konference generální ře-
ditel a předseda představenstva KNL 
MUDr. Luděk Nečesaný, MBA. Jeho 
slova doplnila ředitelka pro ošetřo-
vatelskou péči Mgr. Marie Fryaufová, 
která za organizační výbor konferen-
ce podotkla, že téma setkání pečlivě 
zvažovali a komunikaci považují za 
jedno z prioritních témat. „Věřím, že 
dnešní den bude pro všechny přítomné 
přínosem,“ konstatovala Mgr. Marie 

Fryaufová, která rovněž za celý orga-
nizační výbor a management nemoc-
nice poděkovala vrchní sestře z oddě-

lení klinické biochemie paní Zdeňce 
Rychnovské (na snímku vlevo) za je-
jí téměř dvacetileté moderování ses-
terských akcí s názvem „Purkyňky“. 
„Vážím si toho, dělala jsem to moc rá-
da a bavilo mě to, a proto bych vám 
chtěla popřát, aby se vám dařilo v po-
řádání všech příštích akcí,“ řekla Zdeň-
ka Rychnovská. Zároveň ředitelka 
pro ošetřovatelskou péči poděkova-
la i paní Daně Gašparové z oddělení 
nukleární medicíny, která v liberecké 
nemocnici pracuje čtyřicet let. „Děku-
ji vám všem za to, že chodím ráda do 
práce a ráda pracuji v této nemocnici,“ 
podotkla Dana Gašparová.

Konference zdravotních sester. Téma: Komunikace
Jeden rok a jeden týden trvala stavba a získání všech potřebných povole-
ní k provozu atypického heliportu v areálu Krajské nemocnice Liberec. 
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Národní šampionát v disciplínách 
požárního sportu je již tradičně 
nejdůležitější sportovní akcí pro 
všechny hasiče. Organizaci a hos-
titelství letošního mistrovství při-
dělilo Ministerstvo vnitra - ge-
nerální ředitelství HZS ČR Hasič-
skému záchrannému sboru Jiho-
českého kraje, který se jich ujal 
ve spolupráci se Sdružením hasi-
čů Čech, Moravy a Slezska a České 
asociace hasičských důstojníků.
V družstvech se celkově nejlé-
pe dařilo HZS Moravskoslezské-
ho kraje. Profesionální hasiči z Ji-
hočeského kraje skončili na velice 
slušném osmém místě. Spokoje-
nost s výsledky reprezentantů ji-
hočeských profesionálních i dob-
rovolných hasičských sborů, dosa-
ženými v silné konkurenci elitních 

závodníků z celé České republiky, 
vyjádřil také hejtman Jihočeského 
kraje Jiří Zimola.
„Nejde o medaile. Ocenění si zaslou-
ží všichni hasiči, kteří často v tvr-
dých podmínkách ochraňují životy, 
zdraví a majetek nás všech. V kaž-
dé kritické situaci, při požárech, do-
pravních nehodách, povodních, hro-
madných neštěstích, ať jsou jejich 
příčiny jakékoli, bývají vždy me-
zi prvními, kteří za nás čelí vznik-
lé hrozbě často s nasazením vlast-
ního života a zdraví bez ohledu na 
to, zda jsou profesionálními či dob-
rovolnými hasiči,“ uvedl hejtman 
a poznamenal, že Jihočeský kraj 
si význam profesionálních i dob-
rovolných hasičských sborů pro 
bezpečí celého regionu dobře uvě-
domuje.

V Budějovicích se utkali hasiči z celé republiky

Zakončení hasičského mistrovství. Stupně vítězů v kategorii profesionálů. Foto: HZS Jčk

Ve dnech 27. až 29. června bojovali v Českých Budějovicích nejlepší pro-
fesionální a dobrovolní hasiči České republiky o mistrovské tituly 43. Mi-
strovství České republiky v požárním sportu družstev HZS ČR a 61. Mis-
trovství Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska v požárním sportu.

Téměř padesátka kapliček, bo-
žích muk a dalších drobných pa-
mátek v jižních Čechách se do-
čká rekonstrukce. V rámci uni-
kátního grantového programu 
„Obnova drobné sakrální archi-
tektury v krajině“ přispějí na je-
jich opravu Jihočeský kraj a spo-
lečnost ČEZ. 

Za deset let se díky spolupráci kra-
je a energetiků podařilo opravit 600 
sakrálních staveb. Cílem je pomoci 
menším památkám, na jejichž opra-
vu nelze získat významné granty, 
ale které zároveň dlouhodobě for-
mují tvář jihočeské krajiny a obcí.
„Tuto podporu vítají všichni vlastní-
ci, nejčastěji města a obce, kteří v rám-

ci svých území pečují o krajinu včetně 
těchto památek. Už proto, že křížků, 
kapliček, božích muk a dalších drob-
ných sakrálních památek je v jihočes-
ké krajině nepřeberné množství,“ uve-
dl vedoucí Odboru kultury a památ-
kové péče Krajského úřadu Jihočes-
kého kraje Patrik Červák.
Na území Jihočeského kraje se nachá-
zí více než tisíc objektů drobné církev-
ní architektury. Většina z nich je ve 
velmi špatném stavu, který se bohu-
žel s plynoucím časem rychle zhoršu-
je. Obce, na jejichž pozemcích se tyto 
stavby nacházejí, na jejich opravu hle-
dají peníze jen velmi těžko.
Do grantového programu letos vložil 
milion korun Jihočeský kraj a 650 ti-
síc společnost ČEZ. Příkladem může 

být město Třeboň, které využije 21 ti-
síc korun na obnovu kovového kříže 
s ohrazením v Branné u rybníka Jam-
ský a 11 tisíc na obnovu výklenkové 
kapličky sv. Víta v Třeboni. Obec Jic-
kovice obdrží 18 tisíc korun na opra-
vu božích muk a dalších více než 25 
tisíc na opravu kříže. Jindřichův Hra-
dec použije 40 tisíc korun na restau-
rování a přemístění pamětní desky 
Anny Beerové v parku u sv. Jakuba. 
„Opravám památek se dlouhodobě vě-
nujeme a samozřejmě jsme za tuto 
podporu rádi. V současné době připra-
vujeme rozsáhlejší investici do opra-
vy křížové cesty, přičemž deska An-
ny Beerové bude přemístěna do její 
blízkosti,“ řekl starosta Jindřichova 
Hradce Stanislav Mrvka.

„Na výstavě je zastoupena malba, 
kresba, ilustrace, grafi ka, plastika, ke-
ramika, sklo, textil, fotografi e a kniž-
ní vazba. Svá díla zde vystavují naši 
přední autoři, například Adolf Born, 
Olbram Zoubek, Karel Demel, Michael 
Rittstein nebo umělecký fotograf Jan 
Saudek a Sára Saudková. Mladší ge-
neraci zastupují akademičtí socha-
ři Bohumil Eliáš, Jakub Flejšar, Mi-
chal Trpák či Petr Schel. Vedle domá-
cích umělců zde prezentují své práce 
také výtvarníci z Německa, Moldávie, 
Švédska, Španělska a Kanady,“ uved-
la galeristka a kurátorka výstavy 
Marie Hanušová.
Vltavotýnským výtvarným dvor-
kům je již dvacet let a za tu dobu 

si tato výstava, výjimečná šíří své-
ho záběru a výběrem autorů dávno 
přesahujícím hranice České repub-
liky, získala prestiž nejen mezi od-
borníky, ale i širokou laickou veřej-
ností. Dvorky dokazují, že i na ma-
lém městě lze organizovat špičkové 
kulturní projekty i s unikátní kon-
tinuitou. 
Součástí výstavy je vydání repre-
zentativního katalogu umělců. Zá-
štitu XX. Vltavotýnským výtvar-
ným dvorkům poskytlo Minister-
stvo kultury ČR, jihočeský hejtman 
Jiří Zimola a senátoři Tomáš Jirsa 
a Jiří Šesták a tradičním generálním 
partnerem je Jaderná elektrárna Te-
melín Skupiny ČEZ.

Vltavotýnské výtvarné dvorky 
představují díla 83 autorů

Vltavotýnské výtvarné dvorky, na snímku Bára Saudková.

Další drobné památky na jihu Čech se dočkají opravy

Slavnostní vernisáží zahájila v sobotu 28. června Městská galerie U Zla-
tého slunce v Týně nad Vltavou letošní dvacátý jubilejní ročník Vltavo-
týnských výtvarných dvorků. Prodejní přehlídka volného a užitného 
umění představuje díla 83 autorů z šesti zemí a potrvá do 30. srpna.
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Novou cyklomapu - Česká Kanada a Pody-
jí, pokřtil ve středu 25. června římovskou 
vodou hejtman Jiří Zimola a Marcel Goetz 
z Mapcentra v Českých Budějovicích, z je-
hož dílny mapa pochází. 

Mapa je již pátým dílem předchozí edice, 
podle které se cyklisté dostanou od Železné 
Rudy až po jižní Moravu. A tady konkrétně 
z Chlumu u Třeboně do Břeclavi.
„Připíjím na radost cyklistům, kteří podle ma-
py pojedou, a která jim pomůže se v malebném 
území České Kanady skvěle orientovat,“ řekl 
Zimola. Hejtman, sám velký příznivec jízdy 
na kole, zároveň pogratuloval Goetzovi i ce-
lému Mapcentru k vydání již pátého dílu cyk-
lomap vedoucích podél česko-německo-ra-
kouské hranice. „Věřím, že díky tomu se ještě 
zvýší zájem cyklistů o jižní Čechy, což samozřej-
mě pomáhá rozvoji cestovního ruchu,“ dodal.
Mapa, coby soubor map vedoucích podél 
hranic, navíc nese logo Evropského regionu 
Dunaj - Vltava (ERDV), neboť díky nim lze 
projet příhraničím Bavorska, Rakouska, Pl-
zeňského kraje, Jihočeského kraje a Vyso-
činy. Tedy regiony, které jsou součástí uve-
deného euroregionu. Jižní Morava je pak ja-
kýmsi bonusem.
„Zúčastnit se křtu nové cyklomapy jsem panu 
hejtmanovi nabídl proto, že patří mezi zaklada-
tele ERDV a zároveň protože podporuje cyklisti-
ku jako takovou,“ vysvětlil Goetz.
Jak Goetz dále uvedl, cyklomapa vychází ná-
kladem tři tisíce kusů a k dostání bude v tu-
ristických infocentrech a knihkupectvích.

„V současné době je již vybudována 
kompletní infrastruktura pagingo-
vé sítě pokrývající území Jihočeského 
kraje a byl zahájen zkušební provoz,“ 
uvedla první náměstkyně hejtmana 
Ivana Stráská s tím, že náklady na 
projekt zavedení pagerů v hodnotě 
přibližně 2,5 miliónu korun budou 
plně hrazeny z prostředků nadace 
energetické společnosti ČEZ.
Jak Stráská dále uvedla zkvalitnění 
a zrychlení komunikace při předá-
vání tísňové výzvy by se mělo pro-
jevit v dalším zvýšení kvality práce 
záchranářů včetně zkrácení dojez-
dových časů k jednotlivým pacien-
tům. Posádky zdravotnické záchran-
né služby komunikují se zdravotnic-
kým operačním střediskem různými 
a na sobě nezávislými druhy spoje-
ní. Ať již elektronicky prostřednic-
tvím internetu, či mobilních telefo-
nů, tak zejména klasicky radiofonní 
sítí, tedy radiostanicemi. Tato síť je 
analogová i digitální.
„Konkrétně informace o výjezdu jsou 
předávány jednotlivým členům posád-
ky klasickou analogovou radiofonní 
sítí přes radiostanice vážící bezmála 
půl kilogramu. Právě tento systém bu-
de nahrazen pagery, jejichž hmotnost 

je pouhých 120 gramů, čímž se záchra-
nářům značně uleví,“ zdůraznil ředi-
tel ZZS JčK Marek Slabý.
Nelze opomenout ale ani ekono-
mickou stránku, neboť cena jed-
noho pageru nedosahuje ani po-
loviny ceny radiostanice, zejména 
v situaci, kdy nyní používané ra-

diostanice postupně fyzicky i mo-
rálně stárnou a bylo by nutno jich 
většinu obměnit. „Současná analo-
gová radiofonní síť bude nadále vyu-
žita pro zálohování hlasové komuni-
kace mezi jednotlivými výjezdovými 
skupinami a operačním střediskem,“ 
uzavřel Slabý.

Festival komorní hudby v Čes-
kém Krumlově se stal totiž do 
budoucna spřáteleným partne-
rem této kulturní události.
Prvním krokem této spolupráce 
byl 4. července společný koncert 
v Maškarním sále českokrum-
lovského zámku, na kterém se 
představila mladá pianistka ně-
mecko-ruského původu a nosi-
telka ceny „ECHOKlassik“ Ol-
ga Scheps. Druhý hudební záži-
tek na jihu Čech byl připraven 
v kostele sv. Markéty v Horní 
Plané v podání dua CIFERENCE 
- SYMPHONY, které propojí har-
fu a hang.
Celkem nabídly Evropské týdny 

Pasov konané na přelomu červ-
na a července v České republi-
ce, Bavorsku a Horních Rakou-
sích více než 70 kulturních akcí. 
Mottem letošního festivalu by-
lo heslo „Bez hranic až k Bospo-
ru“ s hlavní myšlenkou oslavit 
500 let propojení západní kul-
tury a kultury orientu. Histo-
rie tohoto festivalu pak zaháji-
li již v roce 1952 američtí vojá-
ci ve spolupráci s městem Pasov. 
Postupně se festival začal věno-
vat myšlence přiblížení evrop-
ské kultury a překonávat politic-
ké bariéry a hranice mezi lidmi 
z Východu a Západu. A to i v do-
bě studené války.

Hejtman Zimola pokřtil novou cyklomapu České Kanady

Novou cyklomapu pokřtil hejtman Jiří Zimola a Marcel Goetz. 

Evropské týdny Pasov
poprvé na jihu Čech

Nový pagerový systém zkvalitní 
a zrychlí komunikaci záchranářů

Maximální spolehlivost a zrychlení komunikace při předávání tísňové výzvy výjezdovým skupinám Zdravot-
nické záchranné služby Jihočeského kraje (ZZS JčK) zajistí tzv. projekt pagerového systému.

Další zprávy 
z Jihočeského kraje na: 

www.kraj-jihocesky.cz

Důkazem neustále se prohlubujících dobrých vztahů mezi Jihočeským 
krajem, Horními Rakousy a Bavorskem je historicky první představení 
Evropských dnů Pasov na jihu Čech. 

Nositelka ceny „ECHOKlassik“ Olga Scheps.

Během prohlídky se návštěvník 
dozví více o práci jihočeských ast-
ronomů, o planetkách objevených 
na Kleti a jejich mezinárodně pro-
slulých pojmenováních, o nebez-
pečenstvích, která mohou blíz-
kozemní planetky způsobit, pro-
hlédne si výstavu fotografií pla-
netek, komet a dalších objektů 
sluneční soustavy. Navíc je letos 
vystaven jedinečný 60 kg meteo-
rit. Za jasného počasí je možné 
pozorovat Slunce a sluneční skvr-
ny, a to největším čočkovým dale-

kohledem v České republice o prů-
měru 30 cm.
Kleťští astronomové se věnují vý-
zkumu planetek a komet od sedm-
desátých let. První planetka byla 
objevena v roce 1978 a nese jmé-

no Kleť. Následovaly stovky dalších 
objevů. Z toho 1010 planetek bylo 
objeveno na Observatoři Kleť, což 
řadí tuto pozorovatelnu celosvěto-
vě mezi dvacet nejúspěšnějších ob-
servatoří. Jméno planetky navrhu-
je objevitel. Nechává se inspirovat 
domovem, osobnostmi či pohádko-
vými a filmovými postavami. A tak 
se ve sluneční soustavě pohybují 
například Jižní Čechy, České Budě-
jovice, Malše, Cílek, Zdeněkmiler, 
ale i Asterix, James Bond či planet-
ka Vepřoknedlozelo.

Astroléto na Kleti aneb Planetky na dosah ruky
Jako každý rok otevírá Hvězdárna na Kleti své dveře letním poutníkům a zve na prohlídky, které v červenci 
a srpnu 2014 probíhají od úterý do neděle. Začátek vždy v 10:30, 11:30, 12:30, 13:30, 14:30 a 15:30 hodin. Letošní 
novinkou je vystavený unikátní 60 kg meteorit - kdo by se nechtěl dotknout posla z vesmíru.
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Co je hazard
Hazardní hra je taková hra šan-
cí nebo dovedností, jejíž výsle-
dek závisí výhradně nebo pře-
vážně na náhodě. Hraje se obvyk-
le o peníze, případně jejich ekvi-
valent (žetony), které hráči sázejí 
na výsledek hry a které jsou po je-
jím skončení nějakým způsobem 
(sázecí poměr) rozděleny mezi 
výherce. Obvykle se nerozdělu-
je celý objem vsazených částek, 
ale jistá část zůstává bez ohledu 

na výsledek hry jejímu pořadate-
li. Někteří lidé si hraním hazard-
ních her zpříjemňují volný čas, ji-
né motivuje vidina rychlého nebo 
snadného zisku. Ze známých her 
se mezi hazardní hry řadí přede-
vším ruleta, různé loterie, kostky, 
výherní hrací automaty, sportovní 
sázky a některé karetní hry.

Co je gamblerství
Je řazeno mezi návykové poruchy. 
Počet nemocných v populaci v po-

slední době narostl. Hráč nedokáže 
odolat hře, čím více ztratí, tím ví-
ce hraje. Postupně u něj vzniká po-
rucha v oblasti sebehodnocení a se-
bekontroly. Hru bere jako možnost 
rychlého zbohatnutí, nepřipouští si 
nízkou pravděpodobnost výhry, má 
fantazijní představy o dostupnos-
ti velkých peněz. Nedostatek fi nan-
cí zpočátku řeší půjčkami, postup-
ně porušuje sociální normy, podvá-
dí, krade, což je provázené puzením 
hrát, aby vyhrál a všechno srovnal. 
Ztrácí motivaci k normálnímu živo-
tu, přestává chodit do práce nebo 
školy, narušují se mezilidské vztahy, 
potřeba hrát je v popředí navzdo-
ry vzrůstajícím problémům ve vzta-
zích s blízkými lidmi. Návštěva léka-
ře je nutná již při podezření na pa-

tologické hráčství, protože nemocný 
se sám této závislosti nikdy nezba-
ví. Gamblerství je tedy stejný pato-
logický jev jako alkoholismus nebo 
narkomanie. 

Co říká statistika
V Teplicích je od počátku roku 2014 
povoleno 308 VHP, v provozu jich je 
v současné době 252. Ministerstvo 
fi nancí ČR vydalo povolení k užívá-
ní 1 043 jiných technických zaříze-
ní. Odvod z loterií, provozu VHP, ji-
ných technických herních zařízení 
a ze správních poplatků za vydaná 
povolení do městského rozpočtu či-
ní k 30. 6. 2014 celkem 27 815 627 
korun. Ve statutárním městě je pod-
le posledních údajů ČSÚ k trvalému 
pobytu přihlášeno 50 330 obyvatel.  

DEKLARACE KE KODEXU CHOVÁNÍ
provozovatelů sázkových her provozovaných prostřednictvím 
technických zařízení povolených podle zákona č. 202/1990 Sb., 

o loteriích a jiných podobných hrách (dále jen „TZ“) 
a

uživatelů prostor, v nichž se tyto sázkové hry realizují 
(kasino, herna, jiná provozovna)

NA ÚZEMÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA TEPLICE
Se zřetelem na zájem statutárního města Teplice na dodržování veřejné-
ho pořádku na jeho území, na omezení podmínek pro vzestup případů 
patologického hráčství a na to navazující kriminality a jako výraz spole-
čenské odpovědnosti vůči veřejnosti se signatáři ve lhůtě do 1. 3. 2012 
společně a nerozdílně zavazují dobrovolně a na své náklady realizovat 
dále uvedená opatření:
• odstranit z vnějšího pláště budov, kde jsou umístěna a provozována 
TZ, dynamické světelné reklamy upozorňující na provozované hry, které 
mohou nabádat k účasti na těchto hrách. Jde především o odstranění svě-
telné reklamy s herními symboly, přemístění venkovních jackpotů a jack-
potových displejů dovnitř provozovny tak, aby nesvítily ani přes výlohu 
do veřejných prostor ulice. Smyslem opatření je, aby světelná ani akus-
tická reklama nemohla ovlivňovat mladistvé a neprovokovala veřejnost 
a okolojdoucí. Zvenku na provozovně zůstane pouze její neblikající ozna-
čení podle živnostenského zákona a její název;
• odstranit z vnějších prostor heren a kasin všechny reklamy na podá-
vání alkoholických nápojů ke hře zdarma, případně se slevo a nabídky 
dalších benefi tů;
• dbát o vnější vzhled provozoven a čistotu v jejich bezprostředním okolí;
• v prostorách herny umístit funkční kamerový systém, který bude trva-
le snímat vchod do provozovny, včetně prostoru před vchodem, a vnitřní 
prostor herny. Data z obrazového záznamu budou uchována po dobu nej-
méně 30 dnů a provozovatelé se zavazují poskytnout tento záznam orgá-
nu, který prokáže právní nárok.

Opatření proti rušení nočního klidu, eliminování vstupu podnapilých, 
drogově závislých a agresivních osob do prostor herny:

a) K zamezení možnosti hry mladších 18 let provozovatelé prohlašují, že 
takové osoby do heren vpouštěny nejsou a nikdy nebudou. Jakákoliv po-
dezřelá osoba je a vždy bude legitimována a při zjištění nezletilosti vyká-
zána z prostor herny. Na každé herně bude na dveřích dostatečně velký 
nápis zakazující vstup osob mladších 18 let.
b) V každé herně bude učiněno opatření, že po 24. hodině budou ná-
vštěvníci vpouštěni individuálně po provedení vizuální kontroly obslu-
hou. Tuto kontrolu bude provádět buď k tomu vyčleněná obsluha her-
ny, nebo stálá bezpečnostní služba (smluvní agentura) anebo herna musí 
být vybavena technickým zařízením umožňujícím obsluze zkontrolovat 
hosta před vpuštěním do jejích prostor (videotelefon a dálkové ovládání 
zámku či jiný účinný systém, který je schopen splnit podmínky pro elimi-
naci vstupu výše uvedených osob). 
c) Provozovatelé navrhují, aby se v intervalech nejméně dvakrát ročně 
sešli se zástupci samosprávy za účelem vyhodnocení účinnosti výše uve-
dených opatření. Dále souhlasí s tím, že k setkání dojde i v případě poža-
davku představitelů města z důvodu nutnosti operativně  řešit případný 
vzniklý zásadní problém.

Herny dnes najdete prakticky v každém městě i větší obci. Jsou před-
mětem kritiky některých občanů, ale zároveň nezanedbatelným zdro-
jem příjmů do městských a obecních rozpočtů. Trnem v oku jsou ze-
jména hrací přístroje. Na konkrétním případě statutárního a lázeň-
ského města Teplice, jsme se pokusili zjistit, jaká jsou fakta a mýty, 
spojená s tímto jevem. 

Kontakt na redakci: redakce@tydeniky.cz | bezplatná distribuce do domácností a stojanů

Hazard povolil stát jako legální pod-
nikatelskou činnost, ale my jsme ob-
viňováni z toho, že hazard podporu-
jeme. Proti tomu se musím ohradit. 
Žádný ze zastupitelů ani město ja-
ko takové nevlastní ani nepronají-
má nebytové prostory hernám. Na 
druhé straně nelze pominout ani 
fakt, že v herním průmyslu v Tep-
licích je zaměstnáno kolem 700 li-
dí, což je třetí největší zaměstna-

vatel na území města. Počítám v to 
i kasina, která ale podle mého ná-
zoru k životu lázeňského města pa-
tří. Gambleři v hernách utrácejí svo-
je peníze stejně jako například alko-
holici. A to většinou nikoho nepobu-
řuje. Je jistě možné, aby město na 
základě vyhlášky počet heren ome-
zilo nebo zakázalo úplně, ostatně 
někde už k tomu přistoupili, ale ten, 
kdo chce hrát, si svoje „hřiště“ na-

„Herny a restaurace s hracími technickými zařízeními kontrolu-
jeme pravidelně nejen v duchu uvedené „deklarace“, ale i v rám-
ci běžného výkonu služby, a to zejména strážníky okrskové služ-
by.  Když například odečteme restaurace a pivnice, má monito-
ring vnitřních prostor dle požadavku deklarace  96, 6 % kontro-
lovaných heren. Poslední velká kontrola ve více jak 30 zařízeních 
se konala v pátek 27. června ve večerních hodinách. Kontrola pro-
běhla bez závad. Mohu zodpovědně říci, že děti ve věku do 18 let, 
jak někdy slýchám, opravdu nehrají. Při kontrolách se také za-
měřujeme na podávání alkoholu mladistvým, což v jednotlivých 

případech zjištěno bylo a v těch jsme postupovali v duchu litery 
zákona. Zrovna tak není pravda, že v souvislosti s existencí he-
ren řešíme v nějaké větší míře problémy spojené s rušením noční-
ho klidu nebo s nepořádkem kolem provozoven. To řešíme oprav-
du jen výjimečně. Toto se týká spíše diskoték, restaurací, ale na-
příklad i některých večerek. V souvislosti s veřejným pořádkem 
lze z úhlu pohledu Městské policie v Teplicích uvést, že, až na ma-
lé výjimky, nemáme s hernami problémy. Z hlediska historie kon-
trol můžeme také říct, že „deklarace“ je provozovateli podniků 
s VHP dlouhodobě dodržována“.  

Co si myslí senátor a primátor Jaroslav Kubera

Fakta a mýty o hernách, hazardu a penězích

jde, buď v okolí, nebo v soukromých 
klubech. Regulaci počtu heren a hra-
cích přístrojů by měl, podle mého 
názoru, řešit ten, kdo ji povolil, tedy 
stát. Není to triviální problém. A ne-
zanedbatelná je i skutečnost, že pří-
jmy z heren činí, konkrétně v Tepli-
cích, deset procent městského roz-
počtu. Jsem primátorem šesté voleb-
ní období a vím, že ze dne na den 

nikdo nedokáže takový výpadek na-
hradit. Peníze by tak naopak chybě-
ly na bohulibou činnost jakou je na-
příklad dotace sportovních aktivit 
mládeže. 
Tudy, myslím, cesta nevede. Pro-
to jsme přistoupili společně s Unií 
herního průmyslu a provozovate-
li sázkových her povolených podle 
zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích 

a jiných podobných hrách k vytvo-
ření Deklarace ke kodexu chování, 
který zcela dobrovolně podepsala 
naprostá většina uživatelů prostor, 
v nichž se tyto sázkové hry realizu-
jí. (Deklaraci v plném znění přiná-
šíme na této straně – pozn. redak-
ce). Pravidelně i namátkově herny 
a restaurace s automaty kontroluje 
městská policie.

Hazard určitě nepatří k bohulibým činnostem. Při jeho defi nici se čas-
to zapomíná na sportovní sázky jako je Sazka nebo Sportka, které ni-
koho nepobuřují, internetové sázení také ne a přitom se v nich točí stej-
ně velké peníze.

Co zjišťují městští strážníci
Na to jsme se zeptali ředitele Městské policie Teplice Ing. Bc. Michala Chrdleho. 
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Proč k tomu dochází? Zatímco do roku 
1995 byla cena vody výrazně pokřive-
ná státními dotacemi a již tenkrát vů-
bec neodpovídala skutečným nákla-
dům, v současnosti se do ceny vody 
nutně promítá každá změna vstupních 
parametrů - od ceny surové vody, ener-
gie, chemikálie, novou legislativou vy-
volané investice, legislativní poplatky 
i DPH. Zároveň je zapotřebí uvést, že 
cena vody je cenou usměrňovanou - ni-
kdo ji nestanovuje libovolně, ale je ur-
čována podle pravidel každoročně vy-
dávaného Cenového věstníku Minis-
terstva fi nancí ČR.
„Často se v médiích porovnává cena vo-
dy různých vodárenských společností, ať 
u nás či v zahraničí. Pouhé srovnávání 
cen je velmi zavádějící, pokud se součas-
ně neuvede, jak je v okolních státech vo-
dárenské prostředí odlišné, jaký je tam 
stav majetku, legislativa, daně a poplat-
ky,“ uvádí generální ředitel Severočes-
ké vodárenské společnosti Ing. Broni-
slav Špičák. 

Cenové rozdíly totiž mají řadu příčin, 
například v 

• odlišné daňové politice,
•  v odlišném fi nancování vodáren-

ských investic, 
•  v různé spotřebě přepočtené na 

obyvatele a zároveň v rozložení me-
zi domácnosti a průmysl,

•  v různé hustotě osídlení a geografi c-
kých podmínkách,

•  v dalších specifi ckých podmínkách.

Daňová politika
Vývoj sazeb DPH v České republice 
se podobně jako v ostatních státech 
EU řídí směrnicí EU o DPH. Směrnice 
v roce 1993 stanovila minimální hra-
nice daňových sazeb. Pro základní 
sazbu stanovila minimum 15 % a pro 
sníženou sazbu 5 %. Sazby DPH v ČR 
a v sousedních státech ukazuje násle-
dující tabulka.

Stát DPH 
vodné / stočné

Česká republika 15%
Německo 7% / 0%
Rakousko 10%
Polsko 8%
Slovensko 20%

V danění pitné a odpadní vody jsou 
mezi uvedenými členskými státy EU 
velké rozdíly. Největší zdanění vody 
mají na Slovensku, kde je uplatňována 
20% základní sazba. Ostatní země vy-
užívají snížené sazby DPH, která je ur-

čená pro základní životní potřeby. Nej-
nižší zdanění vody má Německo: Saz-
ba 7 % se přitom vztahuje pouze na 
pitnou vodu, protože voda odpadní tu 
nepodléhá zdanění. Z toho je vidět, jak 
zavádějící je snaha srovnávat cenu vo-
dy v zahraničí a u nás jen v souvislosti 
s příjmy domácností, ať je to např. za-
tížením výrazně nižší sazby DPH v Ně-
mecku (7%) nebo specifi ckými místní-
mi podmínkami, kdy např. v soused-
ním Rakousku je v Salcbursku surová 
voda pro veřejné zásobování zdarma 
(zatímco u nás musí vodárenské spo-
lečnosti surovou vodu pro výrobu pit-
né vody nakupovat).
Zvyšování sazby DPH zároveň zname-
ná, že se stát významným způsobem 
podílí na růstu ceny vody. Zároveň tím, 
že si „ukrajuje“ stále větší kus z pomy-
slného cenového koláče, omezuje vlast-
níkům vodohospodářského majetku fi -
nanční prostředky potřebné na obnovu 
majetku, neboť ty pocházejí výhradně 
z ceny vody. Co se konkrétně týká SVS, 
celých 26 % z ceny vody pro sebe odčer-
pá stát formou DPH a poplatků za suro-
vou povrchovou a podzemní vodu, ale 
i za vypouštění vyčištěných vod z čistí-
ren zpět do řek! Přitom kvalitu surové 
vody jako vstupní suroviny pro výrobu 
pitné vody stát vodárenské společnos-
ti negarantuje, takže je mnohdy pro-
blematická a úprava vody se vzhledem 
ke stále se zpřísňujícím požadavkům le-
gislativy prodražuje. Zní to možná ab-
surdně, ale vodárenství je obor, kde pla-
títe státu za základní vstupní surovinu 
bez garance její kvality. 
K tomu, aby se surová voda upravila na 
pitnou, uskladnila a dopravila k odbě-
ratelům, po použití dopravila zpět ja-
ko odpadní voda, vyčistila a vypusti-
la do přírody přečištěná, zůstává SVS 
jen 74 % z ceny vody. A z toho celých 
52,4 % je přímo reinvestováno do ob-
novy vodohospodářské infrastruktury, 
jejíž fungování je nezbytné, aby si oby-
vatelé mohli bez problému otočit ko-
houtkem a napustit kvalitní pitnou vo-
du. Cena vody je hlavní zdroj na obno-
vu vodohospodářského majetku, kte-
rý musí sloužit i budoucím generacím 
- proto nelze tempo obnovy zastavit či 
omezit a majetek tím krátkozrace „vy-
bydlet“. 

Tempo obnovy 
a strategické investice

Při porovnávání ceny vody u nás a v za-
hraničí velkou roli bezpochyby hraje 
lepší technický stav vodohospodářské 
infrastruktury v zahraničí, tudíž men-
ší tlak na investice do obnovy, jež by-

la v ČR v době minulého režimu zane-
dbávána. Významným faktorem je ta-
ké méně přísná legislativa v zahraničí 
– na rozdíl od ČR, kde bylo celé území 
prohlášeno za vodárensky citlivé úze-
mí. Máme tak vysoké legislativní náro-
ky na čištění odpadních vod jako nikdo 
jiný v EU – jako kdyby celé území ČR 
představovalo jednu velkou přírodní 
rezervaci. Hustá síť technologicky ve-
lice účinných (tzn. draze zrekonstruo-
vaných nebo vybudovaných) čistíren 
odpadních vod vypouští do toků velmi 
kvalitně přečištěnou vodu. 
Co se týče porovnávání cen vodáren-
ských společností v rámci ČR, SVS 
na rozdíl od některých jiných vodá-
renských společností včas dokonči-
la všechny novou legislativou vyžado-
vané investice v oblasti čištění odpad-
ních vod. Šlo celkem o 74 investičních 
opatření, z toho 24 opatření na čistír-
nách odpadních vod a 50 opatření na 
kanalizaci. Představují celkový fi nanč-
ní objem 4,6 miliardy korun – a to vše 
musela SVS v průběhu několika let rea-
lizovat navíc, vedle běžné údržby a ob-
novy svého rozsáhlého majetku. Vzhle-
dem k tomu, že se SVS v řadě případů 
nedočkala přislíbených evropských do-
tací, fi nancovala tyto stavby i s využi-
tím úvěrů, což se promítlo do ceny vo-
dy v jejím regionu působnosti. 

Spotřeba vody
Vzhledem k tomu, že fungování vodá-
renské infrastruktury spotřebuje vyso-
ký podíl fi xních nákladů, je důležitým 
faktorem ovlivňujícím cenu vody také 
spotřeba vody. Česká republika patří ke 
státům s nejnižší spotřebou vody na 
obyvatele (pokles ze 159 l/os./den v ro-
ce 1993 až na 80 l/os./den). Ve srovnání 

právě s Německem je to o 40% méně. 
V ČR je 65% spotřebováno domácnost-
mi, 33% průmyslem a 2% v zeměděl-
ství. Naopak v Německu je domácnost-
mi spotřebováno pouze 37% a průmy-
sl se podílí 51% a zemědělství 12%. 
Z toho je patrné, že za výrazným po-
klesem spotřeby u nás je především 
úpadek průmyslu - pak „tíhu“ ceny vo-
dy nesou domácnosti. 

Hustota osídlení 
Často vyvolává např. podiv to, proč je 
na severu Čech cena vody vyšší než 
v Praze - protože se srovnává nesrov-
natelné. Zatímco v městských vodá-
renských společnostech je velmi vyso-
ká koncentrace připojených obyvatel 
na malém území, SVS v podmínkách 
dvou podhorských krajů - Libereckého 
a Ústeckého - vlastní 8900 km vodovo-
dů a 3800 km kanalizací, které připoju-
jí srovnatelný počet obyvatel na mno-
honásobně větším území. Trendem po-
sledních dvou desetiletí navíc je, že se 
lidé stěhují z měst do lokalit s výrazně 
menší hustotou obyvatel. Od rostoucí 
délky sítí a snižující se hustoty osídle-
ní se pochopitelně odvíjí úplně jiná fi -
nanční náročnost obnovy vodárenské 
infrastruktury, než tomu bylo dříve.
 

Sociální aspekt - solidarita
Při srovnávání cen vody u nás a ve vel-
kých zahraničních městech je nutné 
rovněž zdůraznit skutečnost, že ta-
to města „nedotují“ malé obce, jako 
je tomu v případě SVS, kde je od vzni-
ku společnosti již ve stanovách pevně 
zakotven sociální aspekt. Je totiž po-
stavena na principu solidární ceny vo-
dy, tzn. jednotné ceny vodného a stoč-
ného pro všechny odběratele na ce-

lém území působnosti SVS bez ohledu 
na skutečné náklady v daném místě. 
Znamená to, že v každém místě regi-
onu SVS, tj. Ústeckého a větší části Li-
bereckého kraje, je zaručena stejná ce-
na vodného a stočného, bez ohledu na 
velikost města či obce, na dostupnost 
zdroje vody, na vzdálenost od čistírny 
odpadních vod nebo na investiční po-
třeby města či obce do vodárenské in-
frastruktury. Princip solidární ceny vo-
dy garantuje v regionu působnosti SVS 
všem připojeným obyvatelům rovnou 
a spravedlivou dostupnost vody – jed-
né ze základních podmínek kvalitního 
života. 
Výše uvedené faktory samozřejmě 
způsobují rozpor mezi snahou SVS 
co nejméně zatěžovat obyvatele pro-
střednictvím ceny vody, a přitom do-
držovat principy péče řádného hos-
podáře a nezpůsobit fatální vybyd-
lení vodohospodářského majetku. 
V horizontu několika desítek let by 
pak již nebyl tento majetek vůbec 
provozuschopný. Za trvalé komunika-
ce se svými akcionáři – severočeský-
mi městy a obcemi – proto SVS citli-
vě zvažuje různé varianty cenotvor-
by i jejich dlouhodobé důsledky.
„Vzhledem k rozsahu historického majet-
ku, který musíme urychleně rekonstruo-
vat, a ke zpřísňujícím se normám v oblas-
ti výroby pitné vody a v čištění vod odpad-
ních, trvale hledáme možnosti, jak zvýšit 
stávající podíl z ceny vody věnovaný na 
obnovu vodohospodářské infrastruktu-
ry. Stát od SVS pro sebe nyní odčerpává 
celých 26 % z ceny vody. Uvítali bychom 
proto snížení tohoto podílu nebo podpo-
ru oboru vodárenství, jako je tomu v za-
hraničí,“ uzavírá téma Ing. Bronislav 
Špičák.

SVS: Cena vody v souvislostech
Protože voda patří k základním životním potřebám, je její cena veřej-
ností velmi citlivě vnímána. Cena pitné vody dlouhodobě roste: Zatímco 
v roce 1995 stál kubík vody (pitné a odkanalizované, tj. součet vodného 
a stočného) 15,33 Kč/m3, v roce 2014 je to konkrétně v regionu Severočes-
ké vodárenské společnosti (SVS) již 92,46 Kč/m3 (vč. 15% DPH). 



www.misspress.cz
celostátní projekt souteže krásy

in
ze

rc
e

Vydává: European Press Holding, a. s., Táboritská 880/14, 130 00 Praha 3, IČO: 28409329, tel. 472 700 122, ředitel vydavatelství: Ing. Jiří Morštadt, morstadt@tydeniky.cz, šéfredaktorka: Ladislava Richterová, e-mail: rich-
terova@tydeniky.cz, redakce@tydeniky.cz, obchodní odd.: Iva Baráková, e-mail: barakova@tydeniky.cz, inzerce@tydeniky.cz, ředitel výroby: Jiří Vondráček, e-mail: grafika@tydeniky.cz, internet: Jakub Richter, richter@
tydeniky.cz, www.tydeniky.cz. Vychází každý měsíc. Distribuce: vlastní distribuce  METROPOL. Povoleno MK R pod číslem E 18330. 

ti
p 

na
 v

ýl
et

pr
oj

ek
t M

ET
RO

PO
L 

po
m

áh
á

Ja
bl

on
ec

 n
ad

 N
is

ou

Turisté a návštěvníci města jistě ocení pře-
hled o bohaté nabídce jablonecké kultury 
v mobilním kalendáři akcí. Stačí si jen jed-
noduše a zdarma stáhnout aplikaci Jablonec 
v mobilu. „Je důležité držet krok s dobou. Mo-
bilní telefony nabízejí stále širší využití a dí-
ky této aplikaci mohou mít občané vše důležité 
stále při ruce a na očích. Jablonecký web je oje-
dinělý svými podrobnými návody životních si-
tuací a teď je lidem nabízíme i prostřednictvím 
této mobilní aplikace,“ říká primátor Jablon-
ce Petr Beitl.

Aplikace obsahuje šest 
základních funkcí:

•  Aktuality - zobrazí přehled aktualit z we-
bu města

•  Aktuální na webu - zobrazuje nové články 
a aktuální změny na webu města (RSS kanál)

•  Kalendář akcí - zobrazuje kulturní a spor-
tovní akce ve městě, umožňuje třídění pod-
le data nebo podle typu akce

•  Úřední deska - poskytuje aktuální přehled 
o vyvěšených oznámeních, vyhláškách či ve-
řejných zakázkách

•  Kontakty - adresář kontaktů na pracovníky 
magistrátu a představitele města, kontakty 
jsou propojeny též s návody na řešení život-
ních situací

•  Životní situace - modul, který nabízí pomo-
cí praktických návodů informace, jak řešit 
různé problémy a situace prostřednictvím 
magistrátu města. Jedná se o obdobu stejné 

aplikace z webu města. Dozvíte se tu, jak co 
zařídit, kam zajít, co si vzít s sebou. Tematic-
ky rozdělené situace obsahují body, ve kte-
rých najdete postup řešení i s kontakty na 
pracovníky úřadu.

Pro používání nové aplikace „Jablonec v mobi-
lu“ není nutné být neustále připojen k interne-
tu. „Potřebná data si aplikace stáhne při instala-
ci a pak již jen případně aktualizuje 
nové informace. Výraz-
ně tak můžete ušetřit 
svůj datový limit,“ upo-
zorňuje městský webmas-
ter Petr Vitvar. V současné 
době je aplikace dostupná pro 
operační systém Android (od ver-
ze 4.0), ale postupně bude uvolněna 
i pro operační systémy iOS a Windows 
Phone.  Foto: Ota Mrákota

Nová mobilní aplikace nejen pro Jablonečany
Nová mobilní aplikace města Jablonec nad 
Nisou umožňuje obyvatelům města být 
neustále ve spojení s děním v Jablonci, ať 
jsou kdekoli. Prostřednictvím svých chyt-
rých telefonů nyní mají lidé přístup k ak-
tualitám, úřední desce, kontaktům i život-
ním situacím.
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08 Vážení a milí čtenáři 
a příznivci Metropolu,
také vám čas utíká mezi prsty? Dovedu 
si představit, že ano, zvlášť pokud jste 
zrovna na dovolené. To sice není můj 
případ, ale vedl mě k zamyšlení, jak vte-
řiny, minuty i hodiny z každého dne, 
který je mi dán, využívám. 
Hodnocení nedopadlo úplně skvěle, 
ke katastrofě je ale naštěstí ještě dale-
ko. Zastavení a narovnání byly víc, než 
na místě. Uvědomila jsem si, co musím 
změnit, abych mohla každé ráno směle 
a s úsměvem vykročit vstříc všem a vše-

mu, co mě čeká. Nedá to zas tolik práce. 
Minulost je pryč, už ji nezměním, pro-
to není třeba nad ní příliš hloubat. Za-
to přítomnost může pomoci mně i dru-
hým. Proto se snažím odehnat každou 
myšlenku, která není dobrá a konstruk-
tivní a namísto ní rozvíjet věci pozitivní 
a prospěšné. A ono to funguje. 
Tak například se nám v týmu Metropo-
lu podařilo připravit a vydat nový ma-
gazín, který je (či byl) v našich stoja-
nech (není-li už, najdete ho v elektro-
nické podobě na www.tydeniky.cz/ar-
chiv). Zatím sbíráme výborné ohlasy, 
takže se většinou líbí. Podílíme se také 

na projektu soutěže krásy Miss Czech 
Press, který pomáháme realizovat. Při-
hlášených mladých žen a dívek z ce-
lé České republiky už jsou desítky a je 
radost na ně na facebooku Miss Czech 
Press pohledět. Výběr finalistek bude 
opravdu těžký a nezávidím ani porotě 
finálového večera, který bude 20. zá-
ří v Praze a z něhož vzejde korunova-
ná královna českého tisku. Jsme medi-
álním partnerem, a tak budete mít in-
formace takříkajíc z první ruky, slibuji. 
S podzimem se pustíme do další pěk-
né akce, společně s našimi partnery bu-
deme vybírat Osobnost roku Ústeckého 

kraje 2014. A pak přijdou Vánoce a No-
vý rok… a všechno začne nanovo.
Ne, nechci vás zlobit, věřte mi, ale 
možná jste na tom s časem podobně 
jako já.  A tak mějte každou vteřinu, 
minutu i hodinu radost i z maličkos-
tí kolem sebe, ať jste kdekoli.  Pro vás 
řečeno právě teď slovy klasika: Léto 
budiž pochváleno! 
To vám za celý tým tvůrců červencového 
vydání ze srdce přeje 

Ladislava Richterová
šéfredaktorka
richterova@tydeniky.cz

Úštěk, Levín, Zubnice. Místa zná-
má z fi lmů. Turisté je vyhledáva-
jí i pro zajímavosti, které stojí za 
to vidět. Třeba letos v létě.

„Ššš…,“ šepotala deštěm smáčená 
Zuzana Norisová před Kostelem sv. 

Petra a Pavla na úštěckém Mírovém 
náměstí. V písničkovém retrofi lmu 
ze šedesátých let Rebelové režiséra 
Filipa Renče. Kostel stavěli v letech 
1764 až 1772 a za nejcennější v něm 
považují obraz na hlavním oltáři od 
Karla Škréty, pochází z roku 1656. 

Filmaři městskou památkovou rezerva-
ci Úštěk, která má ve střední Evropě je-
dinečné Muzeum čertů, vyhledali napří-
klad pro natáčení scén Svěrákova Kolji, 
seriálů Zdivočelá země a Zámek v Če-
chách. Ale i Pánů kluků, jejichž fi lmo-
vými územími byla další známá místa 

v Ústeckém kraji, v Litoměřicích, nebo 
na zřícenině hradu Rýzmburk na Teplic-
ku. Ve fi lmu se jmenovala Potštejn.
Rebelové se točili v Úštěku i v neda-
lekých Zubrnicích, známých muze-
em lidové architektury. Fandové ma-
šinek tam jezdí do železničního mu-

Za fi lmaři, Levínským kocourem a pro kachle

zea, které provozuje parta nadšen-
ců. Tady potkala a prožila svoji první 
lásku „Rebelka“ maturantka Terezka, 
herečka Zuzana Norisová. 
Zubrnická lokálka je slavná. Ještě za je-
jího provozu tam vznikly scény sním-
ků Páni kluci a Expres na Levín. Po jejím 
zrušení 27. května 1978 jako by se zájem 
lidí od fi lmu o ni zvýšil. Hartova válka, 
Tmavomodrý svět, Hlídač č. 47, ale i po-
hádka Dešťová víla. To není ani polovina 
snímků, ve kterých se lokálka objevila.
Levínské nádraží zase proslavil fi lm 
z roku 1975 Páni kluci. Scénář k němu 
napsal Vít Olmer na motivy knihy Mar-
ka Twaina o Tomu Sawyerovi. Ves Le-
vín vznikla u hradu, který patřil pánům 
z Michalovič. Posledním zbytkem hra-
du je zvonice nad obcí, která proslula 
jako hrnčířská osada. Zachoval se výraz 
hrnce – levíňák. „V Levíně byl doložen 
cech hrnčířů již roku 1402. Bylo to jediné 
místo u nás s nepřetržitou výrobou trva-
jící 600 let,“ uvádí se na stránkách ob-
ce Zubrnice. V tamním skanzenu pro-
dávají repliky levínských kachlů.
Hrnčířský kruh tvarem připomíná 
barokní rotunda, světově známá tak 
zvaným Levínským kocourem. Ka-
menný svorník klenby ze 13. století 
s vyobrazením lva a cyrilským nápi-
sem údajně pochází ze staršího kos-
tela na levínském hřbitově.
Z Levína se můžeme vydat do přírody 
a vystoupat na Sedlo, kopec atypického 
tvaru 726 metrů nad mořem.
  Text a foto: Libuše Šťastná
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