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Bylo mi velkou ctí
Ke skvělé atmosféře
atmosféř slavnostního večera finále celostátní soutěže krásy Miss Czech Press 2015 v prestižním
pražském Klubu LLávka přispěl i moderátor Miroslav Šimůnek. Zeptali jsme se ho…

Miroslav Šimůnek
Herec, který se stal známým zejména hlavní rolí v Troškově pohádce Z pekla štěstí. Narodil se 5. 4. 1978, vystudoval Střední průmyslovou školu strojní
ve Vrchlabí, hrál s ochotnickým spolkem v rodné Jilemnici. V roce 1997 úspěšně složil přijímací zkoušky na VOŠ hereckou a moderátorskou v Praze-Michli
a pustil se do studia herectví. V současné době jej lze vidět především ve zpravodajském bloku televize Prima, v seriálu Doktoři z Počátků a jako moderátora řady společenských akcí.

 Veřejnost vás zná z filmů
i z televize. Přirozeně méně jako moderátora. Jak jste se těšil
na finále Miss Czech Press?
Už z prvního kontaktu produkce jsem tušil, že tato
soutěž bude, jednoduše řečeno, jiná. Z těch dalších
jsem pak o tom byl přesvědčen. Ze samotné synopse scénáře soutěže
jsem věděl, že to bude
večer svižný, na úrovni,
s netradičními prvky obsahu soutěží krásy a zábavnými a milými hosty. To vše díky navýsost
profesionální produkci
a vedení soutěže navíc v rámci jejich velmi
vstřícného a milého jednání s ostatními. Vůbec
mě tedy nepřekvapila mimořádně pozitivní uvolněná atmosféra
večera a velmi příjemná nálada obecenstva.
Na takové úrovni a v takovém organizačním sledu
večera by se měly produkovat soutěže Miss všude. Má
odpověď tedy pochopitelně
zní: Těšil jsem se nesmírně!
 Překvapila vás něčím některá ze
soutěžících?
Po tolika letech na pódiu v roli moderátora podobných soutěží mě pochopitelně překvapí snad jen pořádný úzus, který se ovšem může
kdykoliv komukoliv stát. Překvapilo mě ale, že naprosto všechny vybrané finalistky by mohly konkurovat vítězným misskám i z těch nej-

větších soutěží krásy, které se u nás
v ČR pořádají.
 Měl jste svůj tip na vítězku?
Měl, tak jako každý host, či účastník slavnostního večera. Některá je
vám prostě bližší, sympatičtější. Tak
to je. Svůj tip neprozradím. Pravdou je, jak řekl zástupce vyhlašovatele Jiří Morštadt, cenu za vítězství
by měly letos obdržet všechny dívky. A měl pravdu.
 Jak byste oznámkoval pořadatele a publikum?
Bez přemýšlení jasnou zvýrazněnou
a podtrženou jedničkou. Soutěž jako taková je o příjemně strávených
chvílích pro každého příchozího. Líbilo se mi i to, že diváci korzovali
v průběhu večera tak, jak se jim zachtělo. Tak to má být. Volná zábava.
Nic nuceného.
 Šel byste do dalšího ročníku této
soutěže jako moderátor znovu?
Rozhodně ano. Bylo mi ctí moderovat
takovou vydařenou a předem skvěle
naplánovanou společenskou událost.
Směle tedy do dalších ročníků. Každý
z nich je učivem pro ten následující,
Miss Czech Press 2016 bude tedy určitě ještě lepší. O tom nepochybuji.
 Čím vám učarovalo herectví?
Herectví jako takové miluji díky
osobnostem, umělcům, mistrům svého oboru, které jsem jako malý kluk
vídával denně na obrazovce z našeho
obýváku doma v Krkonoších. Chtěl
jsem být prostě jedním z nich.
 Kde se s vámi mohou diváci
v současné době setkat?
Pravděpodobně nejsledovanější a nejčastější účinkování mé osoby je v televizi Prima ve zpravodajském bloku.
V mém případě pořad Top Star, který

vysíláme každý den od 19.55 hodin.
Pak stále ještě v seriálu Doktoři z Počátků. A v neposlední řadě na firemních, soukromých, či městských akcích, které moderuji. Přehlídkami počínaje a celovečerními společenskými akcemi konče.
 Pracovně jdete z jednoho do druhého. Jak nejrychleji a nejlépe dobíjíte energii?
Samotná práce mě dobíjí. Miluju ji.
Kontakt s publikem, jeho reakce, nálady, nápady. Miluju pracovat s lidmi a společně si s nimi hrát, nebo
je podpořit, usměrnit, či jim i něco předat. Je to úžasná práce, která těší o to víc, když hosté odcházejí
s úsměvy na tvářích a rádi na setkání vzpomínají.
 A co Mirek Šimůnek a ženy
obecně?
Stejně tak jako miluju svoji práci,
miluju i ženy obecně. Mám pokoru
vůči osobnostem, které něco dokázaly, umějí, nebo tvoří v jakémkoliv
oboru. A když se to týká ženy, pak
velmi rád smekám klobouk a projevím uznání. Vy se ale ptáte na vztahy obecně. Momentálně jsem bez
vztahu, což se může ale v krátkosti
změnit. Uvidíme.
 Které atributy budou pro vás
nejdůležitější při výběru životní
partnerky?
Jak už jsem naznačil. Osobnost, charakter, záliby, názory, životní zkušenost, anebo jen mentální přístup.
Jsem muž v letech, které se víc než
hodí ke stálému dlouhodobému
partnerství. Ostatní, méně životně
potřebné aktivity v tomto směru nevyvíjím, připadají mi zbytečné.
Text: Metropol, foto: Daniel Šeiner
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Nukleární medicína Krajské nemocnice Liberec v novém
Liberec | Oddělení nukleární medicíny Krajské nemocnice Liberec (KNL) prošlo v průběhu roku 2015 rozsáhlou rekonstrukcí. V rámci ní zakoupila KNL
novou hybridní SPECT/CT gamakameru Discovery NM/CT 670.
Na rekonstrukci i nákup vybavení přispěla KNL Evropská unie
z Regionálního operačního programu částkou 19,23 miliónu korun, zbývajících 4,816 miliónu korun z investice zaplatila nemocnice z vlastních zdrojů.
„Rekonstrukce s sebou kromě nákupu nového přístroje nesla i rekonstrukci vnitřních prostor pro přípravu radiofarmak. Opravené prostory jsou klimatizované novou vzduchotechnikou
a modernizovány byly všechny instalace a povrchy, které zajišťují ochranu
před účinky rentgenového záření. V ceně díla je také pořízení potrubní pošty,
jíž se radiofarmaka dopravují,“ upřesnil generální ředitel a předseda představenstva Krajské nemocnice Liberec MUDr. Luděk Nečesaný, MBA.

Modernizace oddělení umožní také vyšetřit daleko více pacientů
než dosud, kdy oddělením ročně
prošlo téměř 2 800 pacientů. „Očekáváme možnost výrazného zvýšení
počtu vyšetřených pacientů zejména
metodou SPECT - to jsou scintigrafické tomografie - a zvýšení přesnosti
těchto vyšetření díky připojenému
CT, které umožňuje přesnější lokalizaci zjištěných patologických ložisek,“ popsal výhody primář oddělení nukleární medicíny MUDr. Miloš Mejstřík. Kromě toho chtějí na
oddělení začít provádět nové druhy SPECT vyšetření, která dosavadní přístrojové vybavení neumožňovalo. „Nový přístroj bude mít
výstup ve formátu DICOM, což zajistí možnost prohlížení výsledných

Karlovy Vary | Slavnostním
předáním cen skončil v pátek
2. října 48. ročník mezinárodního festivalu Tourfilm. Z celkem 360 přihlášených snímků
s tematikou cestovního ruchu
získal hlavní cenu Grand Prix
finský snímek White Night Magic režiséra Pekka Hary.

snímků nejen na jakékoliv stávající pracovní stanici již dříve instalovaného systému PACS naší nemocnice, ale i možnost odeslat tyto sním-

ky do jiného zdravotnického zařízení po republice, které je napojeno na
PACS,“ doplnil primář MUDr. Miloš
Mejstřík. (od dop., ilustr. foto Metropol

stran, a tedy lepší vzájemné fungování. Díky mému tříletému působení v Dopravním podniku v Ústí nad
Labem na pozici výkonného ředitele
jsem získal zkušenosti s řízením většího celku. Za mého působení zde došlo k realizaci zásadních projektů, jako např. významná obnova vozového
parku, nebo start projektu k využití
alternativních paliv. Společnost BusLine a.s. je dynamickou společností s nejširším záběrem v dopravních
systémech. Jezdí se zde doprava městská, příměstská, dálková, ale i na obřích akcích, jako bylo třeba MS v led-

ním hokeji 2015, kterou společnost
celkově dopravně zajistila. Své nové
působení beru jako výzvu, kde budu
moci plnohodnotně využít nabytých
zkušeností a znalostí.“
Radek Chobot (*1984) se v průběhu
svého profesního života věnuje dopravě. Vystudoval Dopravní fakultu
Jana Pernera na Univerzitě Pardubice. Pracoval v několika odborných
nebo vedoucích pozicích s dopravním zaměřením. Naposledy působil
ve funkci výkonného ředitele Dopravního podniku města Ústí nad
Labem a.s.
(od dop., foto: Archiv)

Výkonným ředitelem BusLine se stal Radek Chobot
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Semily | Novým výkonným ředitelem společnosti BusLine a.s. je
Ing. Radek Chobot. Díky svému odbornému i manažerskému přístupu přináší do řad největšího autobusového dopravce v Libereckém
kraji nový „vítr“.
„Můj život je od střední školy pevně
spjat s dopravou. Ve svém profesním
životě jsem poznal dopravní problematiku z obou pohledů, tedy z pohledu dopravce, ale i objednatele. Považuji tuto zkušenost za cennou a slibuji si od ní lepší pochopení potřeb obou

Candáti jsou prevencí před sinicemi
Jablonec n. N. | Do jablonecké přehrady Mšeno rybáři v minulých dnech vypustili přes 6 000 půlročních a ročních candátů. „Zarybnění dravou rybou je
podle odborníků dalším krokem k prevenci vzniku sinic, proto jsme se rozhodli posílit zástupce dravých ryb v jablonecké přehradě,“ vysvětluje náměstek primátora Miloš Vele. Jablonecká radnice za ryby zaplatila 60 tisíc korun.
„Kaprovité ryby sbírají potravu
u dna a mohou tak přispět k snazšímu množení sinic. Posílení množství
dravého candáta je jedním z ekologických způsobů boje proti vzniku
sinic,“ vysvětluje Vladimír Jiříček,
hospodář Českého rybářského svazu. „Candát sinice nežere, ale přirozenou cestou přispěje k omezení výskytu bílé ryby,“ zdůrazňuje Jiříček
a vyvrací tak mýtus, který se již
v minulosti objevil.
Dosud rybáři nasazovali do jablonecké přehrady každoročně kolem dvou tisíc candátů, požadavek na posílení množství dravých
ryb vzešel z radnice. „Jablonecká
přehrada je velmi podstatnou součástí města, staráme se o její okolí a máme zájem na tom, aby u vody lidé našli všechno, co potřebují

Festival
Tourfilm
lámal rekordy

Po dvaadvacáté se zároveň
uskutečnil i národní festival
TourRegionFilm, ve kterém si
hlavní ceny odnesly snímky
v produkci Brainz.cz a CzechTourism, internetové televize Stream.cz, infocentra města Karlovy Vary a společnosti
Point Film. Jak na tiskové konferenci uvedla náměstkyně ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová, potvrdil festival
pozitivní trend v rozvoji cestovního ruchu, který tvoří téměř 3 % HDP. Za první pololetí navštívilo Českou republiku 12,4 milionů turistů, kteří u nás utratili 69, 5 miliardy
korun.
„ Jsme velmi hrdí na to, že jsme
uspěli i letos. Filmový turismus
patří k nejdynamičtěji se rozvíjejícím odvětvím, a v tomto duchu chceme i nadále pokračovat,“ řekla generální ředitelka
CzechTourism Monika Palatková. Rostoucí úroveň přihlášených snímků potvrdil předseda odborné poroty Tomáš Otradovec, který za svůj reklamní
spot získal na letošních Cannes
Lions bronzového lva.
(met)

Věštírna
u Andělské
věštkyně
a kartářka
SANDRA
jsem tu jen a jen pro Vás

volejte NONSTOP linku

k pohodovému trávení volného času. Kvalita vody je hodně důležitá.
Každoročně jsme připraveni zamezit výskytu sinic chemickou cestou,
ale pokud je možné provést preventivní opatření ekologického charakteru, je potřeba to využít,“ konstatuje Vele. Násadu candáta rybáři
umístili do všech tří částí jablonecké přehrady.
(od dop.)

cena hovoru za minutu je 55 Kč

906 55 99 25
Jsem profesionální kartářka
a věštkyně SANDRA.
Pracuji s kyvadlem a věšteckou koulí.
Vykládám z tarotových karet
a provádím i čarodějnické rituály,
jsem také čarodějka

www.sandra-vestirna.webnode.cz

Středočeské silnice ničí těžká zemědělská technika

inzerce

Škody za miliony korun musejí každoročně odstraňovat středočeští silničáři. Ke zničeným či
poškozeným dopravním značkám, zrcadlům, opěrným zdem a dalšímu zařízení teď stále častěji
přibývají hluboké rýhy v asfaltu. Náprava těchto škod jje p
přitom velmi obtížná a nákladná.
„Tyto specifické škody jsou způsobeny především
nesprávným provozem zemědělské techniky na
komunikacích. Problém spočívá ve skutečnosti, že
jedná o rýhy v novém povrchu komunikace, který
byl zhotoven v rámci dotačních programů,“ uvedla Barbora Zajícová, která se na Krajské správě
a údržbě silnic Středočeského kraje zabývá likvidací škod.
Poškozené silnice je třeba opravit, což je především u takzvaných tichých krytů velmi náročné a tím nákladné. To vše v situaci, kdy je
třeba investovat peníze do již dlouho plánovaných oprav jiných silnic.
„My se v rámci možností snažíme se zemědělci
spolupracovat a vycházet jim vstříc. Každoročně

Příklady poškození silnic:
• Škoda z listopadu 2013: silnice II/2013
Poďousy rýha v novém protihlukovém
povrchu (realizace 2013) – poškozeno
cca 200 m škoda za 410 961,98 Kč vč. DPH.
Oprava proběhla na podzim roku 2014.

SÚS
KRAJSKÁ SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC
Středočeského kraje

vydáme desítky souhlasů se zvláštním užíváním
silnic v naší správě tak, aby zemědělci mohli těžkou a rozměrnou techniku snadněji přepravovat
na své polnosti. Někteří zemědělci však přitom
nedodržují základní pravidla a například nemají
stroje zajištěné tak, aby nepoškodily komunikaci,“ řekl Zdeněk Dvořák, ředitel Krajské správy
a údržby silnic Středočeského kraje.
Silničáři se pochopitelně snaží těmto případům předcházet. Kromě nich provádějí kontrolu

i policisté a spolupráce se začíná rozvíjet i na
některých odborech dopravy. Neukáznění zemědělci se tak vystavují hrozbě pokuty.
„Nejde ale pouze o rýhy v silnici. Mnozí zemědělci
nám ničí krajnice a příkopy, nestarají se o vjezdy
na svá pole, což je jejich povinnost,“ vyjmenoval
závěrem další nešvary Václav Pavlík, provozní
náměstek ředitele KSÚS Středočeského kraje.

• Škoda srpen 2015: silnice II/125 Pučery
k.o. Kořenice rýha v novém povrchu
(realizace 2014/2015) - poškozeno cca 50 m
škoda za 321 817,77 Kč. vč. DPH;
pojišťovna vyhověla, oprava objednána.
• Škoda srpen 2015: silnice III/3297 v obci
Cerhenice rýha v novém povrchu (akce
z roku 2014) – poškozeno cca 112 m
škoda za 83 925,60 Kč. vč. DPH. V řešení
s pojišťovnou, zatím oprava nerealizována.

Pražanům a zejména obyvatelům Prahy 1 velmi dobře známá Nemocnice na Františku 1. října slavnostně otevřela zcela novou jednotku intenzivní péče interního oddělení. Její výstavba započala v prosinci 2014
a skončila na přelomu července a srpna.
Od té doby je ve zkušebním provozu. Podle primáře oddělení
prof. MUDr. Rudolfa Špačka, CSc.,
se jedná o, po všech stránkách,
kvalitní zařízení splňující všechny povinné normy. Městská část
Praha 1 vynaložila na zřízení této
jednotky 5 880 000 Kč bez DPH.
Původní jednotka intenzivní péče musela být kvůli několika faktorům zrušena a po dohodě s prvním
zástupcem starosty Danielem Hodkem, se začalo v historické části budovy pracovat na nové. Její unikátnost dokazuje i fakt, že je umístěna vedle dobové a vysvěcené kaple,

www.louda.cz

Jednotka intenzivní péče je vedle vysvěcené kaple
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proto se při její výstavbě muselo postupovat pod přísným dohledem orgánů památkové péče.
„Nová jednotka intenzivní péče byla
nutností. Z celkového počtu pacientů,
které nemocnice přijme během roku,
celých 30% skončí právě zde. Díky své
poloze v centru Prahy přijme Nemocnice na Františku i několik desítek pacientů ze zahraničí, to se samozřejmě
týká i jednotky intenzivní péče“ uvedl Daniel Hodek, 1. zástupce starosty MČ Prahy 1, do jehož gesce zdravotnictví spadá.
Jednotka je vybavena pěti lůžky
a jedním pokojem VIP. Oddělení je

Vysvěcenu nemocniční kapli si prohlédli společně s ředitelem nemocnice MUDr. Robertem Zelenákem, 1. zástupcem starosty Prahy 1 Danielem Hodkem také herec Jiří Krampol a zpěvák Jakub Smolík.

Daniel Hodek s primářem oddělení prof. MUDr. Rudolfem Špačkem.

schopné poskytnout dostatečnou
pomoc například při trombolytické
léčbě a slouží tím pádem i pro neurologické pacienty. Na jednotce intenzivní péče slouží dva lékaři a celkem sedm sestřiček, což je pro pokrytí celého oddělení dostatečné.
Personál též ovládá řadu cizích jazyků. Díky centralizaci nemocnic je
jednotka intenzivní péče Nemocnice
na Františku schopna ihned po po-

skytnutí základní péče pro stabilizaci životních funkcí, pacienta předat
dále do jiných nemocnic, případně
odborných pracovišť.
Nemocnice má v současné době cca
175 lůžek rozdělených do pěti primariátů. V rámci komplementu pracují další dva primariáty a ústavní
lékárna. Nemocnice má vlastní stravovací provoz a rovněž také provozuje vlastní kompresorovou a kyslí-

kovou stanici. V nemocnici aktuálně
pracuje více než 350 pracovníků.
Ročně je zde hospitalizováno okolo 8 tisíc pacientů a dalších více než
80 tisíc je ošetřeno v ambulantních
provozech a specializovaných poradnách. Modernizace lékařského
zařízení i efektivní provoz nemocnice je možný především díky podpoře městské části Praha 1.
Foto: Jiří Schmiedberger

Do Starých Splavů se jezdí po zrekonstruované silnici
Liberecký kraj | Kompletní rekonstrukcí prošla během léta silnice III/0381 do Starých
Splavů, tedy hojně využívaná
přístupová komunikace k Máchovu jezeru. Už to věru potřebovala.
Stavební práce v délce 2,47 km zahrnovaly položení nového asfaltového krytu, výměnu ložných vrs-

tev a stávajících uličních vpustí,
vyčištění odvodňovacích příkopů,
obnovu propustků, dosypání krajnic a úpravu a doplnění svislého
i vodorovného dopravního značení. Současně byla provedena rekonstrukce chodníků a výměna stávajících stožárů veřejného
osvětlení a realizace nových stožárů u přechodů pro chodce. Projekt financoval Regionální operač-

ní program (ROP) NUTS II Severovýchod, oblast podpory „Rozvoj
regionální silniční dopravní infrastruktury“, kde sto procent uznatelných nákladů je hrazeno z prostředků Evropské unie, ostatní výdaje pak z rozpočtu Libereckého
kraje. Stavební náklady činily téměř 17,8 mil. Kč bez DPH, z toho
téměř 2,3 mil. Kč zaplatilo město
Doksy.
(od dop.)

www.ParlamentniListy.cz
inzerce

BMWEFFICIENTDYNAMICS.
NIŽŠÍ SPOTŘEBA. VÍCE RADOSTI Z JÍZDY.

Nové BMW řady 7

www.autogral.cz

NOVÉ BMW ŘADY 7.
LUXUSNÍ JÍZDA.

Auto Grál s.r.o., Přístavní 837/85, 400 07 Ústí nad Labem, tel. 475 201 527, www.autogral.cz

Kombinovaná spotřeba paliva a emise CO2 nového BMW řady 7: 4,7–8,3 l/100 km, 124–193 g/km.

Radost z jízdy

www.24safe.cz
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24SAFE nepřipouští kompromisy
Nejvyšší úroveň zabezpečení, maximální diskrétnost a přístup v jakoukoli hodinu k předmětům, jež jsou vám drahé, spolu s výtečnou dopravní dostupností přímo v centru Prahy – nejen to ztělesňuje nová služba bezpečnostních schránek 24SAFE.

Mnoho z nás má za sebou onu nepříjemnou
zkušenost, kdy věc, na které nám tolik záleželo, zmizela v nenávratnu. Ať už šlo o finančaditelnou věc
ně hodnotný předmět, nenahraditelnou
osobního významu, či důležitýý dokument. Co ovšem přetrvalo, byl
u
pocit, jestli pro jejich ochranu
nešlo udělat více...
Pro ochranu vašich cenných listin, rodinných šperků, finanční
hotovosti, vzácných sbírek zná-imek, či například nosičů s citlilivými daty vznikly v Praze – v ulistní
ci Na Poříčí 17 nové bezpečnostní
upné
schránky 24SAFE, dobře dostupné
ší vojak hromadnou dopravou, tak i vaším
zem díky parkovacím místům přímo před budovou.
Trezorové místnosti 24SAFE jsou vyrobeny

a instalovány vyhlášenou švédskou firmou
GUNNEBO, specialistou v oboru s tradicí již
od roku 1764. Trezorový systém 24SAFE splňuje nejvyšší požadavky bezpečnostní třídy
X (čti 10), jejíž úroveň odpovídá zabezpečení
velkých trezorů centrálních bank. Díky robotickému automatizovanému systému výdeje
bezpečnostních schránek jsou dveře trezorové místnosti neustále uzavřeny.
SSvojí velikostí a sofistikovan
ným propojením webového
p
portálu a nejmodernějších
t
technologií
je tento systém
unikátní nejen v ČR, ale i ve
světě.
Skutečnost, že jde o inovativní a svým rozsahem zcela unikátní a bezpečný proj
jekt,
podtrhuje jedinečné partnerství s pojišťovnou Allianz,
která projekt 24SAFE pojišťuj Allianz je v oboru pojišťovje.
nictví nejen dlouhodobým leaderem, ale řadí se
i k jeho průkopníkům a na českém trhu si vybírá
partnery, kteří staví na jí blízkých principech.

Bezpečnostní schránky

Sjednat si pronájem bezpečnostní schránky
lze velmi jednoduše, a to buď osobně či přes
internet. K dispozici je pět velikostí a všechny
již v základu poskytují nekompromisní ochranu. Ve 24SAFE však klademe důraz i na snadnou dosažitelnost, proto budou vaše cennosti
díky rychlému automatizovanému procesu přístupné 24 hodin denně 365 dní v roce. Výdejová místnost navíc nabízí naprosté soukromí.
Z pestré nabídky doplňkových služeb si můžete vybrat například rozšíření o kontrolu otisku prstu, který vám dá jistotu, že se přístup
ke schránce neobejde bez vaší fyzické přítomnosti, samoobslužný systém navíc nevyžaduje
asistenci personálu 24SAFE.
Také se nabízí možnost rozšířeného přístupu
ke schránce pro další – vámi zvolené – osoby,
o čemž můžete být také okamžitě informová-

ní prostřednictvím SMS, což vám zajistí neustálý přehled.
Každý z nás vlastní předměty, které jsou pro
něj cenné, vzácné, významné… 24SAFE je připravena vaše cennosti ochránit a to s cenou již
od 390 Kč měsíčně.

Nedejte šanci
zlodějům!
Pronajměte si bezpečnostní
schránku od 390 Kč
Otevřeno NONSTOP
AKČNÍ NABÍDKA:

Na Poříčí 17, Praha 1,
tel.: 222 866 866

Nyní + 1 měsíc
zdarma
(ušetříte až 1 680 Kč)

Co si například uložit do schránky

Doklady

Smlouvy a akcie

Sbírky a investice

Datové nosiče

inzerce

Na Poříčí 17, Praha 1,
tel.: 222 866 866

Klíče a hesla

Cennosti

stva pitnou vodou. Základem musí být
dlouhodobá (nejméně na 50 let) a ucelená vodohospodářská koncepce státu,
která v souladu se strategií EU vytvoří
předpoklady pro zásobování obyvatel
pitnou vodou při respektování klimatických změn. Musíme respektovat, že
drtivá většina srážek z území ČR odteče řekami a hlavním zdrojem podzemních vod je tání sněhu. Žádoucí je podle SOVAKu budování retenčních nádrží, které kromě protipovodňové funkce
budou shromažďovat vodu a v případě
jejího přebytku dotovat vody podzemní vsakováním nebo čerpáním do podzemí. Dotace do obnovy infrastruktury SOVAK navrhuje směrovat do efektivních technologií a do propojených
vodovodních řadů a systémů umožňujících zásobování velkých aglomerací pitnou vodou. Hlavní vodovodní řady by měly být budovány a obnovovány jako součást páteřní infrastruktury,
stejně jako silnice a železnice. A v neposlední řadě je nutné respektovat požadavky na dostatečnou obnovu vodárenské infrastruktury, aby byla i do budoucna v provozuschopném stavu. Pokud by vlastníci dávali ročně do obnovy
prostředky ve výši 2 % hodnoty majetku, do obnovy sítí by se vracelo téměř
50 % prostředků získaných z vodného
a stočného.
Ministerstva zemědělství a životního
prostředí již připravují materiál, který
počítá se vznikem koncepce státu pro
boj se suchem. Potřebné budou hloubkové vrty pro umělé zasakování povrchové vody do spodní, přečerpávání ze
spodních toků řek do toků horních nebo vysávání starých zatopených dolů.
Žádoucí je rovněž obnova mezí, remízků, mokřadů a malých vodních nádrží,
tedy i starých rybníků. Zmíněná opatření si do budoucna vyžádají obrovské
investice.
Na území působnosti Severočeské vodárenské společnosti (SVS), tzn. v Ústeckém a větší části Libereckého kraje, tvoří cca 46 % zdroje podzemní (prameniště, zářezy, vrty) a 54 % zdroje

povrchové (nádrže, údolní přehrady).
Surovou vodu je třeba upravit na vodu
pitnou, k čemuž slouží celkem 54 úpraven vody. Transport probíhá ať už gravitačně vodovodním potrubím v celkové délce 8 949 km (bez přípojek), či za
pomoci 293 čerpacích stanic pitné vody. Rovnoměrnost dodávky vody na
trase pomáhá zajistit 998 vodojemů.
Vodu následně použijí obyvatelé v domácnostech, průmyslové podniky aj.,
čímž ji znečistí. Kanalizační sítí v celkové délce 3 916 km (bez přípojek) tato odpadní voda odtéká na celkem 196
čistíren odpadních vod a po přečištění
je vracena do potoků a řek.
Co do rozsahu sítí je tak SVS největší vlastnickou vodárenskou společností v České republice, která zásobuje pitnou vodou téměř 1,1 milionu obyvatel
severních Čech. Výhoda velké společnosti, která působí na rozsáhlém území, se projevila i v letošní suché sezóně. Stav zásobování obyvatel pitnou
vodou byl stabilizovaný a nevyžádal si
žádná nestandardní opatření. Kapacity všech rozhodujících zdrojů se ukázaly jako dostatečné a jejich provozování rovněž probíhalo s potřebnou mírou
zabezpečenosti.
Co se týče množství dodávané pitné
vody, stabilita v zásobování byla i v le-

tošním létě zajištěna především díky
unikátnímu konceptu Severočeské vodárenské soustavy, oblastních vodovodů a jejich vzájemnému propojení,
strukturou zdrojů a způsobem hospodaření s nimi. Většina okresních měst
a obě krajská města mají díky propojenému vodárenskému a zdrojovému systému prakticky 100% zajištěnost dodávek vody i v případě výpadku některého z rozhodujících zdrojů.
Přehradní nádrže v Krušných a Jizerských horách, které jsou zdrojem více
než 50 % potřebné surové vody, jsou
koncipovány jako několikaleté nádrže tak, že garantují dostatečné kapacity vody i při dlouhodobých srážkových deficitech. Velké podzemní zdroje v regionu SVS, které tvoří druhou
rozhodující část potřebné vody, jsou
také velmi stabilní. K ochraně kapacit vodních zdrojů přispívá rovněž výrazné snížení ztrát v trubních sítích
v předchozích letech.
Co se týče kvality pitné vody, v minulých letech při dlouhodobém suchu
způsobil pokles hladiny nádrží zhoršení kvality surové vody, což mělo negativní dopad na kvalitu vyráběné pitné vody. Od roku 2003 však proběhly
na většině úpraven vody rekonstrukce,
které s doplněním dalšího technologic-

kého stupně umožnily lépe reagovat na
sezónně zhoršenou kvalitu surové vody.
Dvoustupňové hygienické zabezpečení
(UV zářením a chloraminací) na většině
úpraven převyšuje běžně využívané postupy. V příštích letech se dají v případě
sucha očekávat problémy s kvalitou vody již jen u některých mělkých podzemních zdrojů, které jsou pouze hygienicky zabezpečené a citlivě reagují na změnu klimatických podmínek. SVS proto
do příštího období jako prioritní připraví investiční záměry na přepojení těchto zdrojů na skupinové vodovody zásobované z úpraven vod.
Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel SVS, doplňuje: „Severočeská vodárenská společnost nese odpovědnost za
zásobování obyvatelstva v našem regionu pitnou vodou a za odvádění a likvidaci komunálních odpadních vod. Chceme ubezpečit naše akcionáře, severočeská města a obce a jejich obyvatele, že jsme
kvalitně připraveni i na nepříznivá suchá období. Očekáváme, že v rámci státní koncepce pro boj se suchem bude zakotvena strategická role vodárenských soustav a páteřních vodovodů a podpora jejich obnovy. Doufejme, že zainteresovaná
ministerstva budou reflektovat dlouholeté
zkušenosti a z nich vycházející doporučení vodohospodářů.“

Vodojem Hříškov

Vodojem Ročov

Úpravna vody Holedec

Úpravna vody Hradiště

Úpravna vody Souš

inzerce

Vodojem Česká Ves

Severočeská vodárenská společnost, a. s.

Voda je pro člověka jednou ze základních životních podmínek a potřeb, je
nutným předpokladem udržitelného
rozvoje a dokonce samotného přežití lidstva. Zemský povrch tvoří ze 70 %
voda, z toho cca 2,5 % je voda sladká
a 97,5 % voda slaná, pro člověka téměř nepoužitelná. V mnoha zemích
je však voda považována za samozřejmost a často se jí plýtvá, na druhé straně velká část světové populace strádá
fatálním nedostatkem pitné vody. Podle studie OSN bude lidstvo v roce 2025
využívat již 90 % všech vodních zdrojů
a celkem 3,5 miliardy lidí na celém světě začne pociťovat jejich nedostatek –
což může být důvodem nepokojů i nové migrační krize.
Doma jednoduše otočíme kohoutkem
a přiteče nám dostatek kvalitní pitné
vody, kterou použijeme, a o jejíž odvedení a náležité vyčištění se nemusíme
starat. Pro nás jde o zcela běžné věci:
napuštění si libovolného množství vody k přípravě čaje a kávy, sprcha nebo
koupel ve vaně… Máme štěstí, že žijeme v regionu s dostatkem vody, kde je
vybudovaná a funkční vodohospodářská infrastruktura, takže nemusíme řešit donášku vody na vzdálenost několika kilometrů, recyklaci vody nebo její přídělový systém. To vše je totiž na
mnoha místech planety zcela běžné.
V České republice se průměrná spotřeba vody na osobu a den pohybuje na
úrovni cca 100 litrů (v severních Čechách je to 80 litrů), v zemích třetího
světa třeba jen 10 litrů.
Je nutné zdůraznit, že letošní horké
a suché léto bezpochyby není ojedinělé
– se změnou klimatu musíme být připraveni na opakování takových období i v budoucnu. Krajina zasažená výstavbou a intenzivním zemědělstvím
totiž není schopna dostatečně zadržovat vody. Je žádoucí intenzivně pracovat na přípravě krizových plánů a navazující legislativě. Iniciativu vyvinulo
Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR (SOVAK), které zpracovalo soubor opatření pro zásobování obyvatel-

Severočeská vodárenská společnost, a. s.

Je za námi mimořádně suché jaro a léto, kdy teplota řadu dní atakovala
dříve nepředstavitelnou hranici 40 stupňů, vysychaly potoky a výrazně
se snížil i průtok v řekách, takže na některých místech museli vodohospodáři přistoupit k omezení odběru vody z nich. Podle Českého hydrometeorologického ústavu šlo o nejhorší sucho za posledních 12 let.

www.svs.cz

Letošní téma vodohospodářů: Jak na sucho
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Miss Czech Press 2015 se jmenuje Simona Borzíková
Praha | Skvělá, dynamická atmosféra panovala na finálovém večeru Misss
Czech Press 2015, který se odehrál v sobotu 10. října v Klubu Lávka v Praze.
Všech deset finalistek se postupně 150
divákům představilo v taneční choreografii Michala Spišiaka, v rozhovoru
s moderátorem Miroslavem Šimůnkem, absolvovalo promenádu v plavkách di Angelo a svému půvabu a šarmu dalo vyniknout při přehlídce šatů ze Salonu Petry Vyoralové. Všechny disciplíny doprovázelo publikum
bouřlivým potleskem.
Nejvíce hlasů, celkem 1 900, v soutěži na facebooku o titul Miss Sympatie
získala Monika Vrágová z Břeclavi, titul hlavního partnera Miss CPI si od
od-

ů,
vezla Markéta Lacina z Mladých Buků,
ří2. vicemiss se stala Kateřina Pastyříje
ková z Mostu, 1. vicemiss se jmenuje
oBlanka Patricie Skálová z Prahy a koarunku Miss Czech Press 2015 převzahy.
la Simona Borzíková, rovněž z Prahy.
e,
Všem dívkám srdečně blahopřejeme,
éděkujeme senátorovi Jiřímu Voseckédmu za záštitu nad projektem a štědné dary pro
roo
rým partnerům za nádherné
ré patří n
aaoceněné finalistky, mezi které
nazid
del
de
příklad pronájmy osobních vozi
vozidel
ille
luxusních značek, pobyt vee vvile
na Floridě nebo obří televizo
orr.
televizor.

Zatímco do divadelního sálu Klubu Lávka přicházeli
první hosté, v zákulisí vrcholily přípravy na slavnostní večer. S líčením soutěžícím pomáhaly vizážistky Mary Kay v čele s Kateřinou Nezvalovou, o účesy se
postarala Táňa Staňkov
Staňková.

o á,, Kateřina
Dejová, Simona Borzíková
Skálová, loňská vítězka soutěže Veronika Dejová
Vrágová, Blanka Patricie Skálová
Zleva Monika Vrágová
ta Lacina.
Pastyříková a Markéta

A hned úvod galaveče
č ra přin
ř esll velik
likou rado
d st. Ř
Ředi
dittelka
lk obec
b něě ppros
o pěšné společn
čnosti Nadání a dovednost Linda
Hurdová převzala z rukou generálního
ředitele pořadatele – společnosti Euro
pean Press Holding - Ing. Jiřího Morštadta šek na 10 000 korun, určené pro
dětské domovy. Patronkou Nadace nadá
ní a dovednosti, je Veronika Kašáková, finalistka Českkéé Miss 2014 a tvář 1
.ročníku Miss Czech Press, která vyro
.r
y stla v Dětském dom
omoově
vě ve Vysoké PPeci.
eci.

a publiku ve
tkyy představily porotcům
istk
alis
nal
fin
Popprvé se fi

fiii Michala
zdařilé choreoggrafi

ka.
Spišiaka

www.changhong.cz

A kdo obsadil stupněě vítězek?
í ě k? PPro titul 22. vice
vicemiss si přijela Kateřina Pastyříková, 1. vicemiss
se stala Blanka Patricie Skálová a absolutní vítězkou a Miss Czech Press 2015 je Simona Borzíková. Blahopřejeme!

Jiří Vosecký: Organizátoři odvedli dobrou práci
Nad projektem celostátní soutěže krásy Miss Czech Press 2015
ochotně přijal záštitu a slavnostního večera se s manželkou zúčastnil senátor Jiří Vosecký.
Jaký dojem jste si z finále odvezl a jsou podle vašeho názoru
podobné projekty smysluplné?
Ze soutěže Miss Czech Press 2015 si odvážím velmi dobrý pocit
a to z několika důvodů. Celá akce se konala v reprezentativních
prostorách Klubu Lávka, který dodával celému večeru příjemnou atmosféru a komorní charakter. Nejednalo se o bombastickou akci, ale příjemný kulturní zážitek. Jako velké plus celého večera hodnotím jeho charitativní podtext, který na obdobných akcí není tak obvyklý. O dobré práci organizátorů svědčí
také řada regionálních sponzorů, kteří akci podpořili.

Zástupce vyhlašovatele celostátní soutěže krásy Miss Czech Press Ing. Jiří Morštadt:
„Jménem celého realizačního týmu Miss Czech Press děkuji všem partnerům za skutečně výbornou spolupráci a obrovské množství krásných cen pro finalistky, které nás mile překvapily svou vysokou úrovní a pozitivním přístupem k celému průběhu soutěže. Díky těmto dvěma faktorům byl letošní ročník velmi úspěšný a divácky zajímavý. Na sociálních sítích se jen
za prvních deset dní do dění zapojilo více než 100 000 fanoušků. Také atmosféra na závěrečném večeru byla uvolněná a do posledního místa zaplněný sál prestižního Klubu Lávka u Karlova mostu v Praze po celý večer vytvářel skvělou kulisu finále. Přejeme nejen vítězkám, ale
všem deseti finalistkám hodně úspěchů v jejich další kariéře a těšíme se na setkávání se všemi na dalších projektech, které naše společnost pořádá. Věříme, že se znovu potkáme při další soutěži krásy Miss Czech Press 2016. Kdybych měl stručně srovnat 1. a 2. ročník tohoto projektu, byl ten letošní ještě o stupínek výš. Jsem rád, že jsme opět naplnili charitativní poslání,
letos to byla pomoc českým dětským domovům. Přízeň všech účastníků nás těší a je hnacím
motorem do další práce“.
Na snímku s Miss Czech Press 2014 Veronikou Dejovou těsně před vyhlášením vítězky.
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Fotografie na této straně pořídili:
Mia Mirrelli, Daniel Šeiner a Jan Honza Král

K příjemné atmosféře galavečera přispěli další hosté, kteří svými vystoupeními dali soutěžícím prostor vydechnout. Byli jimi Zdeněk Podhůrský a jeho kapela Underhill,
Ready Kirken a modelky z agentury Fashion Models. Na fotografii Mii Mirrelli předvádějí novou kolekci společenských šatů ze Salonu Jiřího Moravce zleva Kateřina Malá,
Andrea Kocánková, Nela Prášilová, Romana Šmídová, Ilona Froňková, Marie Kumberová (finalistka České miss 2015), Lucie Janošová a Žaneta Morštadt, která se na výbornou zhostila produkce letošní soutěže Miss Czech Press. Na fotografii vpravo v plavkách di Angelo.

