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Vím, že bych neměnil

MUDr. Karel Edelmann, Ph.D.
Narodil se 3. 3. 1959 v Lounech. Absolvent Fakulty všeobecného lékařství University Karlovy 
v Praze a doktorského studia biomedicíny v oboru preventivního lékařství. 
DIZERTAČNÍ PRÁCE: Nové operační techniky jako prevence závažných trvalých následků 
zlomenin proximálního humeru. 
Od roku 2003 přednáší na Fakultě zdravotnických studií UJEP. Je členem výboru České spo-
lečnosti pro úrazovou chirurgii a výboru AO Alumni Czech (mezinárodní organizace pro 
výzkum a vzdělávání v traumatologii). Vyvíjí bohatou přednáškovou a publikační činnost 
doma i v zahraničí.

28. 10., 4., 11., 18. a 25. 11.
Ústí n. L., Mírové nám. 
9-17 hod.

24. 10., 7. a 21. 11. 
Teplice, nám. Svobody
9-17 hod.

25. 10.
Jirkov, nám. Dr. E. Beneše 
8-12 hod.

1., 15. a 29. 11.
Chomutov, nám. 1. máje 
8-12 hod.

31. 10., 14. a 28. 11.
Teplice, OC Olympia
11-17 hod.

12. 11.
Kadaň, Mírové nám.
9-16 hod.

www.severoceskefarmarsketrhy.cz

Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, odštěpný závod Krajské zdravotní, a. s., letos slaví 120 let od svého založení. Bě-
hem této historie dosáhli její zaměstnanci mnoha vynikajících úspěchů a ani současná doba není výjimkou. Klinika úrazové 
chirurgie se, po dvouletém přijímacím procesu, zařadila do sítě německých traumacenter, což je ojedinělý statut nejen v Čes-
ké republice, ale i v rámci Evropy. Vede ji přednosta MUDr. Karel Edelmann, Ph. D., kterého Metropol požádal o rozhovor.

 Jak početný je tým kliniky a čím vším se zabývá?
V současné době pracuje na naší klinice 17 lékařů v 16 úvaz-
cích a 37 sester. Ve srovnání s jinými pracovišti srovnatelné-
ho významu a s podobně velkou spádovou oblastí je to sice 
málo, ale odvedené práce je skutečně velký kus. Počty hospi-
talizovaných pacientů rok od roku stoupají, např. z  2772 pa-
cientů v roce 2012 na 2909 pacientů v roce 2013. Počty am-
bulantních pacientů jsou již více méně stabilní kolem 27 tisíc 
za rok. Počty operací při stejném počtu personálu trvale stou-
pají a jsou minimálně srovnatelné s obdobnými traumacent-
ry u nás i jinde. Ročně provedeme přes 2300 operací různého 
stupně závažnosti. Když v roce 2002 vznikla z rozhodnutí mi-
nisterstva zdravotnictví síť center vysoce specializované péče 
o poraněné, bylo mezi tato traumacentra zařazeno také na-
še pracoviště, potažmo Masarykova nemocnice se spádovým 
územím Ústeckého kraje. Mimo běžné péče o pacienty s ce-
lým spektrem úrazů z užší spádové oblasti, je naší prioritou 
péče o polytraumatizované pacienty. Tato péče je však mul-
tidisciplinární a podílí se na ní více oborů z celé nemocnice, 
např. ve spolupráci s kolegy z břišní chirurgie nebo urologie 
řešíme poranění nitrobřišních orgánů, vysoce specializovaná 
péče je neurochirurgická, spolu s ortopedy řešíme poranění 
nosné páteře, často je nutná léčba hrudních chirurgů, stoma-
tochirurgů a dalších. To vše je podmíněno dokonalým záze-
mím vyšetřovacího komplementu, tedy RTG a CT a mnoha la-
boratoří. V návaznosti na tuto péči jsme závislí na dokona-
lém zázemí operačních sálů, centrálních jednotek intenzivní 
péče a ARO. Z celé spádové oblasti Ústeckého kraje se k nám 
koncentrují na léčení pacienti s komplikovanými příkloubní-
mi  zlomeninami, se zlomeninami pánve a další, tak jak nám 
ukládá vyhláška. Dále se velmi úspěšně rozvíjí oblast chirur-
gie ruky, což je taková jemná práce, a proto se na ni speciali-
zují jediné dvě kolegyně, které v lékařském kolektivu máme. 
Jinak je traumatologie i v širokém rámci chirurgických obo-
rů disciplína fyzicky velmi náročná, a proto jsme tým převáž-
ně „silných mužů“. Spektrum našich operací zahrnuje veške-
ré techniky hřebování nebo též nejmodernější úhlově stabil-
ní dlahové techniky. Zabýváme se artroskopickými operacemi 
prakticky všech kloubů. Velmi se zlepšila péče o infi kované 
a defektní zlomeniny. Snad největšího rozmachu za posled-
ní roky doznala chirurgie nohy, kde úzce spolupracujeme se 
světovou špičkou v této oblasti s prof. Zwippem a jeho kole-
gy z Drážďan, což se stalo východiskem pro naše užší napoje-
ní na traumatologii v Německu.

 Pomáhat lidem je krásné povolání. Litoval jste někdy, že 
jste si z medicínských oborů vybral právě chirurgii a co 
vám na ní učarovalo?
Svého rozhodnutí věnovat se chirurgii, a to hlavně úrazové 
chirurgii, jsem nikdy nelitoval. Když jsem byl někdy ve služ-
bě, třeba už nad ránem, po těžké a dlouhé operaci hodně una-
vený a fyzicky i psychicky takříkajíc na dně, pomyslel jsem si 
občas, jestli by mi nebylo lépe v nějakém neakutním, lehčím 
oboru. Ale chirurgie je krásná v tom, že velmi rychle vidíte 
výsledek své práce a v případě těžkých úrazů i během minut 
poznáte, že se podařilo život zachránit. Když se pak během 
ambulantních kontrol setkávám s pacienty, kteří se opět vě-
nují své profesi, svým koníčkům, vím, že bych neměnil. 

 Vzpomenete si, který nejsložitější případ se šťastným 
koncem jste se svými kolegy řešil? 
Těžko si vzpomenout na nejsložitější případ, bylo jich mno-
ho a každý byl složitější pro něco jiného. Na jeden však vzpo-
mínám rád, protože pacienta dodnes potkávám. Tehdy něko-
lik týdnů před maturitou nerozvážný mladík skočil po hlavě 
do vody a utrpěl zlomeninu krčních obratlů s přerušením mí-
chy. Ochrnul na všechny končetiny a měl postiženy i dýchací 

svaly, tedy kvadruplegik. Několik týdnů byl na dýchacím pří-
stroji a postupně se jej dařilo odpojovat. Kromě jiných pro-
blémů a komplikací s tímto stavem typicky spojených, byl 
výrazně depresivní a psychicky to vzdával a nechtěl žít. Pečo-
vali jsme o něj dlouhé týdny, hovořil jsem s ním hodiny a ho-
diny a snažil jsem se jeho beznaděj zvrátit. Postupně se to 
dařilo a po mnohaměsíčních rehabilitacích se postupně vra-
cel, už jako vozíčkář, do života. Po čase si dodělal maturitu, 
oženil se a nyní žije s manželkou a dvěma dětmi v bezbari-
érovém bytě a živí se jako počítačový expert. Když se někdy 
potkáme, jsem rád, že těžký osud dokázal i za naší pomoci 
překonat a žije ve spokojené rodině. 

 Co vzkážete lidem, kteří hazardují se životem?
V naší každodenní praxi vidíme množství těžkých úrazů, 
které plynou z neopatrnosti a někdy i hazardu. Život zdravé-
ho mladého a silného muže nebo krásné ženy se během ně-
kolika vteřin změní nezvratně v život s těžkými trvalými ná-
sledky a někdy závislostí na pomoci ostatních. Kdyby to měl 
možnost vidět každý, kdo si života neváží, hazarduje a ničí si 
zdraví, věřím, že by byl opatrnější. Rozhlédněte se někdy ko-
lem sebe např. v nemocnici nebo na ulici a uvidíte příklady, 
kdy tento hazard skončil špatně, a poučte se. Skutečně ty mi-
nuty, kdy spěcháme, nestojí za to.  

 Pojďme ke zmíněnému republikovému, ba evropskému 
prvenství.  Co udělený statut konkrétně znamená a jak se 
prolíná do každodenní práce?
Toto přijetí do sítě německých traumacenter jako přidruže-
né pracoviště, které máme od letošního ledna, je zatím nej-
vyšším oceněním kvality naší práce. Tak jako do sítě českých 
traumacenter 1. stupně je zařazeno jen 10 nejlepších nemoc-
nic, které musí splňovat přísná kritéria na personální i ma-
teriální vybavení a prostorové uspořádání, tak i kritéria pro 
německá traumacentra  jsou velmi přísná. Naše několikale-
tá spolupráce s kolegy z Drážďan a jejich účinná pomoc při-
nesla své ovoce a dnes nám umožňuje vzájemné konzulta-
ce a předávání pacientů. Některé se nám i podařilo poslat na 
operace do Německa nebo mezinárodní tým česko-německý 
provedl operace v naší nemocnici. V současnosti němečtí ko-
legové už uznali a ocenili naše schopnosti a podle jejich slov 
je péče u nás na stejné úrovni, jako v Německu. V budouc-
nosti se snad vyřeší i další otázky,  např.  s přeshraniční spo-
luprací záchranných služeb a transportu zraněných a dojde 
k ještě lepší spolupráci v institucionálním rámci. 

 Za vynikající výsledky obdržel kolektiv Kliniky úrazové 
chirurgie výroční cenu Masarykovy nemocnice za vědec-
kou činnost. Co pro vás osobně toto ocenění znamená?
Pro mě osobně je to velká čest, že jsem v čele kolektivu, který 
je schopen i v rámci regionální krajské nemocnice mimo běž-
né práce provádět vědeckou a výzkumnou činnost. Na klinice 
pracují dva lékaři s dosaženou vědeckou hodností Ph.D., (což 
je dnešní obdoba dřívějších kandidátů věd CSc.) a další tři lé-
kaři jsou v současnosti v doktorandském studiu s výhledem 
na získání této hodnosti. Naši lékaři dokáží každoročně pub-
likovat několik vědeckých článků. V rámci zavádění nových 
technik a implantátů máme několik republikových prven-
ství. Rok co rok pořádáme vědecký seminář s regionálním vý-
znamem. Vloni i letos jsme navíc pořádali mezinárodní Čes-
ko-saské dny. K tomu je potřeba připočíst desítky přednášek 
u nás a na Slovensku, ale i v Německu např. na Německém 
národním kongresu v Berlíně nebo v Drážďanech, či aktivní 
účast na evropských traumatologických kongresech ESTES. 
Nesmím ale zapomenout ani na sestry, které jsou v posled-
ních letech velmi aktivní a  též publikovaly několik článků, 
přednáší a školí. To vše v souhrnu oceňuje dosažená výroční 
cena za vědeckou činnost. Text a foto: Metropol

čtěte na str. 3
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Díky projektu, jehož partnerem je Doprav-
ní podnik města Ústí nad Labem a.s., bu-
de od letošního září do podzimu příštího 
roku postupně rekonstruováno a moderni-
zováno 51 trolejbusových zastávek MHD. 
Ještě během letošního podzimu budou 
modernizovány zastávky „Prior“, „Hrani-
čář“, „Autoškola“, „Pivovar“, „ Jungman-
nova“ a „Keplerova“. Aktuální stav zastá-
vek neodpovídá moderním vozidlům MHD 
a jejich konstrukci. Modernizace zastávek 
umožní využít nízkopodlažnosti vozidel 
a významně přispěje k posílení dostupnos-
ti MHD pro občany se sníženou schopností 
pohybu a orientace. 
Celkové předpokládané náklady projek-
tu činí necelých 35 mil. Kč, město spolu-
financuje projekt přibližně 7 mil. Kč, zby-
lých cca 28 mil. Kč bude uhrazeno z fon-
dů EU. Za předpokladu, že bude projekt 
Regionální radou schválen, výše podpo-
ry ze Strukturálních fondů EU (ERDF) mů-

že dosáhnout až 85 % celkových způso-
bilých výdajů projektu. Statutární město 
Ústí nad Labem zajistí spolufinancování 
projektu ve výši minimálně 15 % z celko-
vých způsobilých výdajů projektu z vlast-
ních zdrojů. Vzhledem k tomu, že dotace 
je vyplácena zpětně, musí město projekt 
předfinancovat.
Statutární město Ústí nad Labem podpo-
ruje rozvoj městské hromadné dopravy ve 
městě prostřednictvím naplňování IPRM – 
Mobilita (soubor šesti vzájemně obsahově 
a časově provázaných projektů, které jsou 
realizovány v rámci tematického přístupu 
ve městě a směřují k výraznému zvýšení 
komfortu a bezpečnosti cestujících). 

V souvislosti s realizací projektu dojde ke 
stavebním pracím na zastávkách, které si 
vynutí dočasné změny v nástupu a výstu-
pu do vozů MHD. Omlouváme se všem ob-
čanům za vzniklé komplikace. 

Rekonstrukce a modernizace 
zastávek a zálivů zastávek

Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad vyhlásila dne 18. 8. 2014 Výzvu č. 57, v rám-
ci níž město předložilo žádost o dotaci na projekt „Rekonstrukce a modernizace zastávek a zá-
livů zastávek,“ který je součástí Integrovaného programu rozvoje města – Mobilita. 

Aktuální informace naleznete na webu města: 
http://www.usti-nl.cz/cz/zivot-mesta/integrovany-plan-rozvoje-mesta/iprm-mobilita/

nebo na webu dopravního podniku: http://www.dpmul.cz/

AQUADROM MOST
ZÁBAVA A RELAXACE
PRO CELOU RODINU

Kontakt pro více informací:
Bc. Lenka Křížová 
tel: 475 284 232
e-mail: lenka.krizova@ujep.cz

LABORATOŘ PRO STUDIUM
CIVILIZAČNÍCH CHOROB
Fakulta zdravotnických studií UJEP

Ústí  nad Labem, Velká Hradební 13 

 Nabízíme tyto služby 
•  celkové vyšetření se zaměřením na určení kardiovaskulárních rizik a chyb v rámci životního stylu,
• workshop o stravování a stravovacích návycích,
• uspořádání zdravého rautu,
• ukázková hodina kondičního cvičení nebo strečinku,
• měření zaměstnanců a vyhodnocení zdravotní kondice jednotlivce.

 Nabídka pro fi rmy

  Chcete udělat něco pro své zaměstnance? 
  Přijedeme a uspořádáme pro ně Den zdraví ve vaší fi rmě.

• přednáška o kardiovaskulárních rizicích, významu pohybové akti vity pro člověka,
• workshop o stravování a stravovacích návycích,
• uspořádání zdravého rautu,
• ukázková hodina kondičního cvičení nebo strečinku,
• měření zaměstnanců a vyhodnocení zdravotní kondice jednotlivce.

htt ps://www.facebook.com/LaboratorProStudiumChronickychOnemocneni 

www.fzs.ujep.cz

Po nástupu čestné jednotky s pra-
pory začalo předávání cen jednot-
livcům i kolektivům. Nejprve pře-
vzal z rukou hejtmana Oldřicha Bu-
beníčka novou zástavu, zhotove-
nou podle návrhu Ing. Petra Exnera 
a vyrobenou z jedenadvaceti kilo-
metrů hedvábí, ředitel Zdravotnické 
záchranné služby Ústeckého kraje 
MUDr. Ilja Deyl. Oldřich Bubeníček 
předal Medaili hejtmana dlouhole-
té starostce Terezína a předsedkyni 
povodňové komise Růženě Čecho-
vé a také starostovi Velemína Jiřímu 
Skalickému, neúnavnému bojovníku 
za dostavbu dálnice D8. 
Za pomoci krajského ředitele Poli-
cie ČR plk. Mgr.Tomáše Landsfel-
da, ředitele HZS Ústeckého kra-
je plk. Ing. Romana Vyskočila, sta-
rosty krajského sdružení Dobrovol-

ných hasičů Čech, Moravy a Slezka 
Jiřího Hence, ředitele ZZS MUDr. Iljy
Deyla a sponzora slavnostního ve-
čera -  společnosti NET4GAS, kterou 
zastupoval provozní ředitel Radek 
Benčík, udělil Záslužné medaile Za-
stupitelstva Ústeckého kraje čtyřia-
dvaceti jednotlivcům a kolektivům 
ze složek IZS. Nechyběli mezi nimi 
ani představitelé týmů posttrau-
matické péče HZS z Olomouckého 
a Zlínského kraje, kteří pomáhali 
při loňských červnových povodních 
na severu Čech občanům i záchra-
nářům. Všem oceněným blahopře-
jeme, mnozí z nich se určitě objeví 
i mezi nominanty oblíbené čtenář-
ské ankety Osobnost roku Ústecké-
ho kraje 2014, kterou redakce Me-
tropolu právě začíná připravovat. 
 Text a foto: Metropol

Ocenění pro policisty, 
hasiče a záchranáře

Děčín | Letošní slavnostní udílení ocenění složkám Integrovaného zá-
chranného systému Ústeckého kraje se konalo v úterý 14. října v kni-
hovním sále děčínského zámku. Prostřednictvím telemostu účastní-
ky pozdravili generální ředitel Hasičského záchranného sboru brig. 
gen. Ing. Drahoslav Ryba a policejní prezident plk. Mgr. Tomáš Tuhý. 

areál Autocentrum BEK

Autorizovaný prodej a servis
HYUNDAI ÚL s.r.o., Dobětická 3573/4, Ústí nad Labem 
www.autobek.cz • prodej: 773 773 001 • servis:  773 773 005
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V anketě nám to potvrdili samot-
ní občané včetně ředitelky Základ-
ní a mateřské školy v Libouchci 
Mgr. Dany Březinové, která uvedla: 
„Kolikrát bývá těžké bezpečně přejít 
cestou do i ze školy, o kraválu a zplo-
dinách ani nemluvě. Dosavadní jed-
nání s Policií ČR zatím žádné řešení 

nepřinesla“. Pro Libouchec je nyní 
důležité, že místní radní na svém 
zářijovém zasedání vyjádřili pí-
semný souhlas s omezením tran-
zitní dopravy v úseku Děčín – Li-
bouchec zákazem vjezdu vozidlům 
nad 13 tun v úseku Děčín – Libou-
chec jejich přesměrováním na silni-

ci E442. O tom na základě žádosti 
samosprávy rozhodne ŘSD a Policie 
ČR. Obavy občanů z navýšení počtu 
kamionů projíždějících obcí po do-
končení stavby areálu CPI Park Žďá-
rek se tak mohou zcela rozplynout. 
Investor, který rozhodnutí samo-
správy vítá, počítá pouze se sjez-
dem a nájezdem nákladních vozidel 
na dálnici D8. A to jsou pro Libou-
chec i sousední Jílové dobré zprávy. 
 Text a foto: Metropol      

CPI Park Žďárek vítá iniciativu radních Libouchce a připojuje se k ní 

Jedním z palčivých problémů Libouchce stejně jako sousední Jílové je 
tranzitní doprava těžkých nákladních automobilů a kamionů směřují-
cích z Děčína k dálnici D8 a opačně prakticky přes celou obec. 

žádost

www.ozp.cz

VITAKARTA
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Vaše elektronická zdravotní pojišťovna
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Miss Czech Press 2014 je Veronika Dejová z Plzně

1. Absolutní vítězkou celostátní soutěže krásy Miss Czech Press 2014 se na fi nálovém večeru 20. září v Praze stala dvaadvacetiletá Veronika Dejová. 2. Bouřlivý potlesk přítomných provázel korunovaci nové královny, které 
korunku předala Tvář soutěže Miss Czech Press 2014 Veronika Kašáková. 3. A tohle jsou první tři:  Zleva 1. vicemiss Lucie Holubová z Prachatic, Veronika Dejová z Plzně a Michaela Skřivánková z Hodonína. 4. Porota, slo-
žená ze zástupců vyhlašovatele, pořadatele, realizačního týmu, obchodních a mediálních partnerů, neměla při výběru na neveřejném castingu ani ve fi nále vůbec lehkou úlohu. Celkem se totiž do soutěže přihlásilo víc než 
sto dívek. 5. Projekt Miss Czech Press měl i charitativní podtext. Kopii korunky pro vítězku vydražila manželka generálního partnera akce paní Lenka Graf. Peníze šly podle slov Aleše Foltýnka, koordinátora benefi čních akcí 
a dobrovolníků UNICEF Česká republika, na humanitární pomoc v boji s virem ebola do afrických zemí. 6. Moderátorem slavnostního večera byl neodolatelný Karel Voříšek, který se podílel na skvělé atmosféře. 
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Účastníky akce jsme přivítali v mo-
derních prostorách kampusu Uni-
verzity Jana Evangelisty Purkyně 
a společně jsme tak zahájili diskusi 
nad „starým“ a „novým“ obdobím.
Vzhledem k místu konání se úvod-
ního slova chopil rektor UJEP pan 
prof. RNDr. René Wokoun, CSc., 
který přivítal všechny zúčastněné 
a popřál nejen ROPu hodně sil do 
dalších dnů.

Aktuální situaci regionálního ope-
račního programu shrnuli ředitel-
ka Úřadu Regionální rady Bc. Jana 
Havlicová a předseda Regionální ra-
dy Ing. Petr Navrátil, kteří poděko-
vali také zaměstnancům a institu-
cím za velmi dobře odvedenou prá-
ci při obnově programu a jeho dal-
ším chodu. K restartu programu se 
vyjádřily také ministryně pro míst-
ní rozvoj Ing. Karla Šlechtová (v do-

Výroční konference ROP Severozápad byla zaměřena na restart programu i budoucnost
Ve znamení úspěšného restartu programu a budoucnosti nového progra-
mového období se nesla Výroční konference ROP Severozápad 2014. 

pohodlný a rychlý nákup jízdenek 
na mestskou hromadnou dopravu
pomocí mobilního telefonu a aplikace sejf. 

sejf si stáhnete zdarma, 
jeho ovládání je jednoduché 
a zvládne ho každý.

www.sejf.cz

Auris_Q3_Louwman_Usti_146x100.indd   1 15.10.2014   10:35:32

bě konání konference ředitelka Od-
boru EU fondů na Úřadu vlády ČR) 
nebo JUDr. Olga Letáčková z Minis-
terstva pro místní rozvoj – Národní 
orgán pro koordinaci.
Odpolední část programu byla za-
měřena na Integrovaný regionál-
ní operační program a nové obdo-
bí 2014 – 2020. Problematiku ne-
mohl účastníkům vysvětlit lépe ni-
kdo jiný než zástupci Ministerstva 
pro místní rozvoj ČR - náměstky-
ně ministryně pro evropské progra-
my Ing. Klára Dostálová, Ing. Da-
vid Sventek a ředitelka Odboru roz-
voje a strategie regionální politiky 
Mgr. Jelena Kriegelsteinová.
Informace týkající se životního 
prostředí a oblasti školství pak 
prezentovaly náměstkyně minis-
tra pro řízení operačních progra-
mů Petra Bartáková, MSC. z Minis-

terstva školství, mládeže a tělový-
chovy ČR, respektive Ing. Veronika 
Müllerová z odboru fondů EU, od-
dělení přípravy nového programo-
vého období z Ministerstva život-
ního prostředí ČR. 
Výroční konference ROP Severo-
západ „Úspěšný restart a budouc-
nost“ tak přinesla nejen shrnují-
cí informace o změnách v letech 
2014-2020, ale poukázala také na 
úspěšné obnovení činnosti progra-
mu jako takového. Opětovné pro-
plácení dotací a realizace stávají-
cích a nových projektů pak pomoh-
ly ke zvýšení kvality a úrovně živo-
ta v celém regionu.

Prezentace, které byly na konferen-
ci předneseny, jsou k dispozici vol-
ně ke stažení na webových strán-
kách www.nuts2severozapad.cz.

Projekt Poznáním k přátelství
vstoupil do druhé části

Multikultura – to je velmi široký pojem, 
zahrnuje nespočet možných aktivit.
Žáci základní školy tak poznávají odlišnosti ji-
ných národů a jejich kultur díky práci v dra-
matickém, pěveckém nebo tanečním kroužku. 
Velmi úspěšně potom reprezentují školu na 
různých vystoupeních a soutěžích. Velmi ob-
líbený je kroužek vaření zaměřený na přípravu 
jídel různých národnostních menšin. Přípra-
vou ochutnávek těchto jídel pak žáci zpestří 
chystané školní výstavy a projektové dny.

Středoškoláci nedávno navštívili Dům ná-
rodnostních menšin v Praze, kde se zúčast-
nili besedy s odborníky a diskutovali s nimi 
na různá témata týkající se vzájemného po-
znávání jiných kultur. 
Ředitel školy Mgr. Pavel Caitaml o práci žá-
ků a pedagogů v tomto projektu říká: „Čím 
více poznáváme jinou kulturu, tím lépe ji do-
kážeme pochopit. Snažíme se žáky vychovat 
k toleranci a komunikaci mezi jednotlivými 
národnostními kulturami.“

Realizace projektu byla podpořena Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy v rámci dotačního programu 
Podpora vzdělávání v jazycích národnostních menšin a multikulturní výchovy v roce 2014.

Střední škola obchodu, řemesel, služeb a Základní škola v Ústí nad Labem v letošním 
roce realizuje další část aktivit v rámci multikulturního projektu Poznáním k přátelství.RUSTIKÁLNÍ

&& MÓDNÍ MÓDNÍ
NÁBYTEK

Otevřeno Po-Pá 9.00 - 17.30
So 9.00 - 12.00

Děčín 12, Vilsnice 1
 412 535 359

Teplice, Dubská 815
 732 459 352ZAJIŠTĚNÍ DOPRAVY A MONTÁŽEZAJIŠTĚNÍ DOPRAVY A MONTÁŽE

www.nabyteknatex.cz

Otev

LEVNÝ
LEVNÝ



w
w

w
.k

r-
us

te
ck

y.
cz

  
W

eb
ov

á 
te

le
vi

ze
 Ú

st
ec

ké
ho

 k
ra

je
 w

w
w

.u
-
tv

.c
z

Kr
aj

sk
ý 

úř
ad

 Ú
st

ec
ké

ho
 k

ra
je

Noviny Metropol na www.tydeniky.cz | bezplatná distribuce do domácností a stojanů 05

Laureáti Ceny hejtmana za rok 
2013 převzali v rámci slavnost-
ního večera v Císařském sále Mu-
zea města Ústí nad Labem z ru-
kou hejtmana Oldřicha Bubeníč-
ka nejen pamětní list a srdečnou 
gratulaci, ale také symbolický šek 
na částku 50 tisíc korun, která se 
s udělením ceny pojí. O šestici vy-
znamenaných v pěti kategoriích 
rozhodlo zastupitelstvo kraje na 
základě nominací veřejnosti.

Za regionální rozvoj byla oceněna 
Mgr. Natálie Belisová, historička, 
muzeoložka, památkářka se zamě-
řením na oblast Českého Švýcarska 
a Lužických hor. 
Přednosta Kliniky urologie a robo-
tické chirurgie UJEP v Masarykově 
nemocnici o. z., KZ, a. s. MUDr. Jan 
Schraml, Ph.D., převzal cenu za 
oblast sociální a zdravotní. Velmi 
úspěšně se zabývá léčbou urologic-
kých onkologických onemocnění 
s vynikajícími výsledky. 
Laureát ceny za vědu a výzkum 
RNDr. Jaroslav Pavlík, CSc., děkan 
Přírodovědecké fakulty UJEP, má ne-
sporné zásluhy o rozvoj této fakulty 
i celé univerzity. Od roku 1993 půso-
bil jako výzkumný pracovník ve Vý-
zkumném ústavu anorganické che-
mie a na UJEP, kde vedl řadu vědec-

kých projektů včetně zahraničních 
zaměřených na plazmové modifi ka-
ce materiálů a nanotechnologie.
Za kulturu převzal cenu PhDr. Mgr. Ví-
tězslav Štefl , Ph.D., pedagog, autor 
učebnic hry na elektrickou kytaru. 
Je autorem řady učebnic hry na elek-
trickou kytaru, které vycházejí celore-

publikově a dle nichž se učí na základ-
ních uměleckých školách. Je autorem 
studijních programů akreditovaných 
MŠMT ČR a zakladatelem instituce 
První česká rocková kytarová škola. 
Za sport byli oceněni Václav Černý 
a Vladimír Kýhos st., trenéři mláde-
že ledního hokeje v Litvínově, kteří se 

dlouhá léta zasluhují o rozvoj a propa-
gaci hokeje na celorepublikové a mezi-
národní úrovni. Vychovávali vrcholové 
sportovce a reprezentanty naší republi-
ky. Václav Černý se stal možná prvním 
profesionálním trenérem mládeže v re-
publice. S dorostem Litvínova získal 
poslední federální titul mistra ČSFR.

Sedm nových sanitek dostali krajští 
záchranáři od Ústeckého kraje.  Ne-
dávno klíčky od vozů  od Ústeckého 
kraje, respektive jeho hejtmana Bu-
beníčka, slavnostně převzal ředitel 
Zdravotnické záchranné služby Ús-
teckého kraje, příspěvkové organi-
zace, Ilja Deyl. Auta vedení záchran-

ky rozdělí v nejbližších dnech na vý-
jezdové základny v Žatci, Ústí nad 
Labem, Bílině, Mostě, Lounech, Čes-
ké Kamenici a v Rumburku. Za sa-
nitky značky Volkswagen Transpor-
ter T5 zaplatil Ústecký kraj jako zři-
zovatel krajské záchranné služby té-
měř 14 milionů korun.

Laureáti převzali Ceny hejtmana za rok 2013

Hejtman popřál též pánům Černému a Kýhosovi k Ceně hejtmana za oblast sportu.

Třiatřicet 
bezpečnostních 

schránek
V úterý 7. října proběhlo předsta-
vení projektu „Bezpečné oddělení 
v Nemocnici Most“, na lůžkovém 
oddělení ORL. Projekt instalace bez-
pečných uzamykatelných skříněk 
byl podpořen v rámci prevence kri-
minality prostředky od Ústeckého 
kraje. Proto v nemocnici nechyběl 
ani krajský radní pro sociální věci 
a bezpečnost Martin Klika.
Jedná se o pilotní projekt zaměře-
ný na situační prevenci v Nemocni-
ci v Mostě. Je realizován ve spolu-
práci s Komisí pro prevenci krimi-
nality Rady města Mostu. Na poko-
jích byly umístěny uzamykatelné 
skříňky pro úschovu osobních vě-
cí a cenností pacientů. Pro ověření 
tohoto preventivního opatření bylo 
zvoleno lůžkové oddělení ORL, které 
patří k nejvytíženějším oddělením 
z hlediska četnosti hospitalizace pa-
cientů. „V případě, že se toto opatření 
osvědčí, bude projekt doporučen k rea-
lizaci nejen na dalších odděleních mos-
tecké nemocnice, ale i v dalších nemoc-
nicích, které patří do sítě Krajské zdra-
votní, a.s.,“ řekl radní Martin Klika.
Celkem bylo pořízeno 33 uzamy-
katelných skříněk s vlastním klí-
čem za cenu 40 tisíc korun.

I letos zařadili pořadatelé do ankety dvanáct 
dopravců – deset autobusových a dva že-
lezniční. Jsou to všechno fi rmy a společnos-
ti, které vás, občany, vozí po kraji nebo jen 
v místě vašeho bydliště do práce, za spor-
tem a zábavou, do školy, k lékaři a také za 
poznáváním našeho kraje. Samozřejmě, že 
anketa bude mít jednoho takříkajíc velkého, 
hlavního výherce, ale budou vyhlášeni nej-
lepší dopravci i v dílčích kategoriích. Vlast-
ně ke všemu se vyplněním anketního líst-
ku můžete vyjádřit - k jednání dopravní ob-

sluhy, k pohodlí autobusů a k jejich čistotě 
a samozřejmě ke spolehlivosti dopravy. Zají-
mavým srovnáním bude rovněž hlas odbor-
né poroty - i ta vybere nejlepšího dopravce 
a my budeme moct srovnávat. Letošní rok 
je navíc posledním soutěžním „kláním“ stá-
vající sestavy dopravců, kterým končí 8letý 
kontrakt s Ústeckým krajem. 
Vážení občané, hlasovat v anketě Doprav-
ce roku 2014 Ústeckého kraje můžete až do 
15. listopadu, a to zasláním hlasovacích líst-
ků, které zveřejňuje pořadatel v Krajských 

novinách Ústeckého kraje, v okresních mu-
tacích Deníku, v týdeníku 5+2 a nyní te-
dy rovněž v měsíčníku Metropol, na adre-
su krajského úřadu a také jejich vhozením 
do hlasovacích uren v informačních kancelá-
řích dopravců. A protože žijeme v době mo-
derní, můžete vyplnit anketní lístek pár klik-
nutími na jeho elektronickém ztvárnění na 
krajském webu. Výsledky vyhlásíme na za-
čátku prosince a také Metropol přinese vše 
podstatné z letošního ročníku ankety Do-
pravce roku.

Dalších sedm nových sanitek posílilo vozový park našich zdravotnických zá-
chranářů. Po celém kraji!

Vyberte opět Dopravce roku
Již posedmé vyhlásil Ústecký kraj anketu Dopravce roku, v níž cestující veřejnost vybere dopravní společ-
nost, která  získá na další rok tento prestižní titul. 

Sedm nových sanitek

Ve starých učebnicích, podle kterých 
totiž mnozí kantoři stále učí, se pí-
še o Ústeckém kraji jako o zdevasto-
vané krajině. Cílem exkurze tak bylo 
učitelům ukázat, jak to reálně vypa-
dá s krajinou po těžbě v rekultivova-
ném prostředí a kam mohou vzít své 
studenty na výlet.
Účastníky exkurze byli učitelé, kteří na 
svých školách vyučují ekologii, a orga-
nizovala ji kancelář hejtmana spolu 
s odborem školství, mládeže a tělový-
chovy Krajského úřadu Ústeckého kra-
je. Nejen, že kantoři mohli zblízka po-
znat těžbu uhlí, ale i další práce, kte-

ré vedou k přeměně krajiny zpátky do 
původní podoby. Stanislav Štýs, který 
učitele provázel, byl Radou Ústeckého 
kraje navržen na udělení Státního vy-
znamenání právě za své dlouholeté pů-
sobení v oblasti rekultivací. A pro příš-
tí exkurze má další plány na zajímavá 
místa, která by učitele ekologie i jejich 
žáky mohla zajímat: „Účastníci byli z ce-
lého kraje, i na jiných místech v kraji jsou 
oblasti, kde se dá těžba a následná rekulti-
vace názorně ukázat. Pro chomutovskou 
oblast například Důl Tušimice, na Mostec-
ku SevEn a Vršanská uhelná, Bílinsko Důl 
Bílina a Teplicko-Ústecko PKÚ.“

Učitelé na uhelném safari
Více než 30 středoškolských učitelů z celého kraje vyrazilo na exkurzi po 
Uhelném safari na Mostecku. Zájezd pro učitele byl nápadem hejtmana 
Ústeckého kraje Oldřicha Bubeníčka. 

inzerce

pro mosteckou nemocnici 

* Podpisem a odevzdáním tohoto anketního lístku udělujete souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů 
a použitím telefonního čísla v rozsahu a způsobem dle článku 8. podrobných pravidel ankety Dopravce roku 2014.

* P d i d dá í t h t k t íh lí tk děl j t hl á í V ši h b í h úd jů

Seznam dopravců Ústeckého kraje:

• ČSAD Slaný a.s. • BusLine a.s. • Autobusová 
doprava s.r.o. Podbořany • DP města Děčína, a.s. 
• ARRIVA Teplice s.r.o. • DP měst Mostu a Lit-
vínova, a.s. • DP měst Chomutova a Jirkova 
a.s • Autobusy KAVKA, a. s. • DP města Ústí 
nad Labem a.s. • Autobusy Karlovy Vary a. s. 

• České dráhy, a.s. • Vogtlandbahn-GmbH.

Hlasujte v anketě 7. ročníku Dopravce roku 2014 
Ústeckého kraje a získejte zajímavé ceny

Vyberte ze seznamu dopravců (uveden níže) maximálně 3 dopravce, s jejichž službami jste v jednotlivých 
kategoriích nejvíce spokojeni a seřaďte od prvního do třetího místa. Hlasovat můžete ještě do 15. 11. 2014.

Slosovací údaje:
jméno a příjmení:

adresa bydliště (ulice, město, PSČ):

podpis:*telefon:

! Bez vyplněných údajů nelze lístek zařadit do losování !

Spolehlivost

Pohodlí a čistota 
dopravního prostředku

Jednání dopravní obsluhy

Celkové 
hodnocení

p

1
2
3

1
2
3

p y

1
2
3

1
2
3

Možnosti hlasování:
1.  Poštou – soutěžní lístek zašlete 

na adresu: Krajský úřad Ústecké-
ho kraje, Velká Hradební 3118/48, 
400 02 Ústí nad Labem. Obálku 
označte výrazně a čitelně heslem 
„DOPRAVCE ROKU 2014“

2.  Na webových stránkách Ústecké-
ho kraje – www.dopravceroku.cz 

3.   Odevzdáním anketního lístku na 
informačních místech u smluv-
ních dopravců Ústeckého kraje.

Do slosování budou zařazeny pou-
ze ty soutěžní lístky, které budou 
řádně vyplněny všemi předepsa-
nými údaji. Bližší informace o an-
ketě a úplná pravidla losování na-
leznete na internetových stránkách 
www.dopravceroku.cz.  

Ústecký kraj

Dopravce 
roku 2014
Ústecký kraj

Mediální partner:

.
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Všech pět provozů – v Děčíně, Chomu-
tově, Litoměřicích, Lounech a v Ús-
tí nad Labem – má vypracován plán 
zimní údržby pro sezónu listopad 
2014 až březen 2015. Vyrazit do te-
rénu může 120 sypačů, které v 84 zá-
kladních okruzích pokryjí silniční síť 
čítající celkem 3 744 kilometrů cest 
v Ústeckém kraji. Zásoby soli činí 13,5 
tuny, připraveno je rovněž dostatečné 
množství inertního posypového ma-
teriálu (písek a drť). 
Služba pro dispečery i řidiče sypačů 
bude od vyhlášení ZÚS (toto vyhláše-
ní provádí ministerstvo dopravy pro-
střednictví ŘSD a dle vývoje počasí 
to bývá zhruba od 10.11.) nepřetržitá 
a jako vždy budou při údržbě postupo-
vat podle pořadí důležitosti – u rych-
lostních silnic je potřeba zajistit sjízd-
nost do dvou hodin, u silnic, spadají-
cích do prvního pořadí důležitosti, do 
3 hodin, do druhého pořadí důležitos-

ti do 6 hodin a třetí pořadí důležitosti 
do 12 hodin. A co silničáře nejvíc trá-
pí? Jsou to nezodpovědní řidiči, kteří 
porušují zákon tím, že nemají přede-
psanou zimní výbavu, uvíznou na ces-
tě a brání vozidlům údržby v práci. Po-
dobně jsou na tom i nezkušení řidiči 
kamionů, kterých přibývá. Kritickými 
místy jsou horské oblasti na Chomu-
tovsku, Mostecku a částečně i Ústecku 
a Děčínsku. Vůbec nejhorší situace se 
jmenuje bílá tma. 
Velké zkušenosti naproti tomu mají ři-
diči sypačů. Vozidlo musejí dokonale 
ovládat, zbavit povrch vozovek nebez-
pečného sněhu a ledu a přitom dávat 
pozor na vpusti kanálů a další překáž-
ky. V zimním období najedou silničá-
ři průměrně 600 000 kilometrů, a to je 
pořádná porce. Jednu radu pro moto-
risty na zimu mají: Při sněhové kala-
mitě raději počkat na sypač, než uvíz-
nout. Určitě přijedeme! (met)

Správa a údržba silnic Ústeckého kraje
hlásí: Na zimu jsme připraveni

Už jen pár dní zbývá do 1. listopadu, kdy pro silničáře, ale i motoristy ofi ciálně 
začíná zima. Zajímali jsme se o to, jak daleko jsou s přípravami v příspěvkové 
organizaci Správa a údržba silnic Ústeckého kraje se sídlem v Dubí. 

• Nakládání s odpady
• Provoz kompostárny
• Rekultivace území
• Údržba zeleně
•  Dokumentace a posudky 

vlivuna životní prostředí, 
biologická hodnocení

• Environmentální poradenství

Provozovna a kontakt:
Masarykova 62/109, 400 01 Ústí nad Labem

www.jurosul.cz

JUROS, s.r.o. 
Doudova 544/11, 147 00 Praha 4

Návštěvníci bazénu mohou také využít 
malou posilovnu s aerobními aktivita-
mi. Kapacita bazénu je 55 a sauny 22 
návštěvníků. Provoz byl zahájen 15. 9. 
Budeme pokračovat v zajišťování pro-
jektů aktivit pro veřejnost.
Plavání se slůnětem Delhi patří k vol-
nočasovým aktivitám pro děti od 6 let. 
Jedná se o výuku základů plaveckých 
dovedností, vodní záchrany a celkově 
odbourávání strachu z vody, pod vede-
ním odborného instruktora. Cílem to-
hoto projektu je nejen děti naučit pla-
vat, ale i bezpečně se ve vodě chovat.
Plaváček je speciální výuka dětí od 
3 let, kdy se překonává strach z vo-
dy formou her za účasti rodičů a pod 
vedením odborného instruktora.
Projekt Aqua – aerobic pro seniory 
má příznivý ohlas v cílové skupině. Cvi-
čení ve vodě s instruktorem – rehabi-
litačním pracovníkem zlepšuje kondi-

ci pohybového ústrojí a pomáhá např. 
při bolestech zad. Rezervaci lze provést 
na našich pokladnách Městských lázní 
tel.: 475 210 134. 
Bližší informace jsou dostupné na na-
šich webových stránkách www.msul.cz 

Městské lázně Ústí nad Labem
Nabízí bazén s délkou 19,50 m, s teplotou vody 26°C, dále parní a su-
chou saunu se dvěma ochlazovacími bazénky (jeden se slanou vodou) 
s možností občerstvení. 

Provozní doba bazénu 
pro veřejnost:

PO 12:00 - 16:00
ÚT   8:00 - 10:00    12:00 - 16:00
ST    9:00 - 10:00    12:00 - 16:00   

17:00 - 18:00
ČT 12:00 - 16:00
PÁ 12:00 - 16:00
SO 10:00 - 20:00
NE   9:00 - 20:00 

Provozní doba sauny 
pro veřejnost:

PO ženy 11:00 – 20:00 
ÚT muži 10:00 – 20:00
ST ženy 10:00 – 20:00
ČT muži 10:00 – 20:00
PÁ muži 10:00 – 20:00
SO muži 10:00 – 20:00
NE společná   9:00 – 20:00
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Máte jakékoli dotazy nebo si chcete rovnou domluvit termín pro výměnu pneumatik? 
Jednoduše nás kontaktujte na telefonním čísle 475 201 527 a my vám rádi pomůžeme. Těšíme se na vás.

Auto Grál s.r.o., Autorizovaný servis a prodej BMW
Přístavní 837/85, 400 07 Ústí nad Labem, tel. 475 201 527, www.autogral.cz
PS: Šetřete místem a buďte bez obav: Postaráme se i o vaše letní kola a pneumatiky. Za mírný poplatek je ošetříme a uskladníme tak, 
aby vám i v příští letní sezoně co nejlépe opět sloužily na vašem voze.

ORIGINÁLNÍ BMW KOMPLETNÍ ZIMNÍ KOLA.

SNÍH. SLUNCE.  
RADOST Z JÍZDY.

E  CO BUDETE  Z M  OT EBO AT.

BMW Originální díly 
a í l n í
BMW S r i
BMW Li yl

Zima 2014/2015 Rad   í dy

GRIP & STYL PRO VAŠE BMW.
Léto nám již dává sbohem a pozvolna přichází podzimní počasí. 
Ještě než nám na okno zaklepe paní zima, měli bychom se 
pečlivě připravit na všechny její nástrahy.
Mějte, prosím, na paměti, že již při teplotách kolem 7°C vykazují 
zimní pneumatiky mnohem lepší přilnavost a rovněž jejich 
brzdná dráha je kratší. Právě nyní nadchází ten nejvhodnější 
čas, začít myslet na zimní výbavu pro vaše BMW.
Jelikož myslíme především na bezpečnost vaši a vašich 
blízkých, naleznete v naší nabídce BMW originální kompletní 
zimní sady kol i zimní pneumatiky, které jsou inženýry BMW 
testovány pro každý model zvlášť, ve všech klimatických 
podmínkách. 
V rámci naší zimní kampaně vám nabízíme za velmi atraktivní 
ceny vysoce kvalitní originální BMW zimní pneumatiky 
a kompletní zimní sady kol. Navíc ke všem BMW pneumatikám 

označeným hvězdičkou získáváte bezplatně BMW pojištění 
pneumatik na 2 roky.
Pokud si u nás v období od 1.10. 2014. do 28. 2. 2014 
zakoupíte originální BMW sadu kol a pneumatik, získáte 
navíc nárok na jejich bezplatnou výměnu. 
Abychom se ujistili, že je váš vůz ve 100% kondici, dovolujeme 
si vám nabídnout i kontrolu akumulátoru zdarma. 
Pokud se během kontroly zjistí, že stav akumulátoru již nevyhovuje 
základním požadavkům na bezproblémový provoz vašeho 
vozu, doporučí vám servisní technik jeho výměnu. Ta může být 
provedena přímo na našem dealerství, kde lze zakoupit nové 
bezúdržbové AGM akumulátory, jejichž kapacita je až trojnásobně 
vyšší, než v případě běžných akumulátorů. V rámci výměny 
akumulátoru je u vozů BMW zapotřebí registrovat akumulátor 
pomocí diagnostického zařízení a provést jeho kódování.
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www.kia.com

Očekávám jen to 
nejlepší a nikdy 
nedělám 
kompromisy

Kia Sorento. Kombinovaná spotřeba 5,9 – 8,9 l/100 km. Emise CO2 155 – 208/km. Vyobrazení vozu je pouze ilustrativní. Pro bližší informace o ceně a financování navštivte www.kia.com nebo kontaktujte svého prodejce Kia.

REALCENTRUM Cars s. r. o., Podhoří 374/2a, 400 10 Ústí nad Labem 
tel: 472 744 390, e-mail: realcentrum.prodej@realcentrum.cz  
web: www.realcentrum.cz

Nekompromisní nabídka 
cenového zvýhodnění 

až 100 000 Kč 

realcentrum cars s.r.o.

31. 10. TEPLICE,
OC Olympia, 11-17 hod.

1. 11. CHOMUTOV,
nám. 1. máje, 8-12 hod.

4. 11. ÚSTÍ NAD LABEM,
Mírové nám., 9-17 hod.

TRADIČNÍ FARMÁŘSKÉ 
TRHY, DOPLNĚNÉ 
O ZAHRANIČNÍ LAHŮDKY
Přijďte ochutnat delikatesy Z ŘECKA, 
ITÁLIE, FRANCIE, HOLANDSKA, MAĎARSKA, 
SLOVENSKA, JAPONSKA i odjinud.

www.severoceskefarmarsketrhy.cz
Trhy se konají pod záštitou

hejtmana Oldřicha Bubeníčka

Unikátní 
mamograf

Ústí nad Labem | Největší akredi-
tované mamodiagnostické screenin-
gové centrum v České republice, kte-
ré provozuje Ústecká poliklinika, má 
k dispozici nový unikátní digitální 
mamograf pro vyšetření prsu řadící 
toto centrum mezi nejlépe vybave-
ná pracoviště Evropy. 

Přístroj pořízený za 3,9 milionů korun 
dokáže při významně snížené dávce 
záření generovat větší kvalitu sním-
ků, která lékařům usnadňuje diagnos-
tiku prsních nádorů. Zároveň poskytu-
je pohodlnější 
a rychlejší formu moderního vyšetře-
ní, které umožní přijmout větší počet 
pacientek. Jen v minulém roce přitom 
Ústecká poliklinika vyšetřila téměř 32 
tisíc žen.  
Nový mamograf obsahuje unikát-
ní technologii tzv. čítání fotonů, kte-
rá zvyšuje kvalitu komplexní diagnos-
tiky a současně umožňuje rychlej-
ší a pohodlnější obsluhu pro pacient-
ky i zdravotnický personál. Mamograf 
přitom vyzařuje až o 40 % méně rent-
genového záření a je tak šetrnější ke 
zdraví pacientek. Podobné přístroje 
v současnosti mohou využívat pouze 
dvě specializovaná pracoviště v České 
republice. Mamograf v Ústecké polikli-
nice jako jediný v České republice zá-
roveň disponuje zařízením pro měření 
denzity (hustoty) prsní tkáně. (od dop.)

Vážení a milí čtenáři 
a příznivci Metropolu,
musím přiznat, že některé událos-
ti minulých dnů mnou hodně otřás-
ly, a to se pokládám za dost srdnaté-
ho člověka.
Vezmu-li to popořádku, už závěr vo-
lební kampaně byl v mnohých přípa-
dech hodně agresivní a drsný, éterem 
se šířily pomluvy, lži, někde padlo 
i pár facek. Jak za těchto okolnos-
tí nyní probíhají koaliční jednání, si 
ani nedokážu představit. Dost už to-

ho, vzhledem ke své dlouholeté pra-
xi, pamatuji, ale tolik špíny nikdy ne-
bylo. Pokládám to za zbytečné, nako-
nec se vítězové budou muset nějak 
domluvit, pokud chtějí smysluplně 
řídit města a obce, ale půjde to ztu-
ha. Ten, kdo vsadil na slušnost a po-
ctivost, letos ostrouhal. 
Další případ, který mne vylekal, je 
ten ze Žďáru nad Sázavou, kde ve 
škole schizofrenička nožem poboda-
la několik lidí a šestnáctiletý chla-
pec svým zraněním podlehl. Chápete 

to? Jde mi mráz po zádech, jsem ta-
ky matka, něco podobného raději ne-
domyslet. Z titulu své profese jsem 
se začala zajímat o to, jak je mož-
né, že útočnici pustili z psychiatric-
ké léčebny, aniž si vyžádali druhý, ne-
závazný posudek jejího zdravotního 
stavu. To, co jsem se dozvěděla, ne-
ní povzbudivé. Podle Ivana Drábka, 
exšéfa psychiatrické nemocnice, ne-
ní za péči o duševně nemocné nikdo 
odpovědný. Zákon nikomu neukládá 
takovou péči poskytovat. Přitom po-

čet pacientů trpících duševními po-
ruchami, včetně agresivních, stoupá. 
Zdá se mi, že současná doba je poně-
kud šílená. Lví podíl na tom ale má-
me my sami.
Proto vám jménem všech tvůrců to-
hoto vydání přeji, abyste měli kolem 
sebe samou radost a pohodu a pomá-
hali je vytvářet.

Ladislava Richterová
šéfredaktorka
richterova@tydeniky.cz


