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Ministr dopravy ČR Ing. Dan Ťok nastoupil do funkce v prosinci 2014. 
V rozhovoru potvrzuje, že jen změny legislativy a stavebního práva 
jsou klíčem k dostavbě základní dálniční sítě a dalších klíčových 
dopravních projektů. 

…i my jsme energií

lepší budoucnosti Ústeckéh
o kraje…

Ministr dopravy ČR Ing. Dan Ťok na
V rozhovoru potvrzuje, že jen změ
jsou klíčem k dostavbě základní d
dopravních projektů. 

Změny legislativy
jsou nezbytné

 Pro rychlejší dostavbu páteřní dálnič-
ní sítě, obchvatů měst či vysokorychlost-
ní tratě má být možné použít tzv. mezi-
tímní rozhodnutí, díky kterému půjde 
stavět ještě před vypořádáním se s vý-

kupem pozemků. Je to podle vás ces-
ta správným směrem? 
Je to určitě cesta správným směrem. 
Novela zákona o urychlení výstavby 
dopravní infrastruktury, kterou jsme 
na ministerstvu poslancům pomá-
hali připravit, umožňuje pro vybrané 
stavby opravdu použít tzv. mezitím-
ní rozhodnutí. Díky tomu půjde sta-
vět ještě před tím, než budou vykou-
peny pozemky. Naší velkou prioritou 
nyní bude její rychlé zavádění do pra-
xe. Bohužel je to ale jen jeden krok. 
Abychom mohli konečně splatit dluh 
z minulosti a rychle dostavět základ-
ní dálniční síť, budou třeba výrazné 
změny stavebního práva a dalších 
zákonů, které nyní připravujeme. 

 Kolik úseků dálnic vlastně 
aktuálně stavíte a jaké nové 
dálnice nás v následujících le-
tech čekají?
Důležité je, že jsme rozjeli přípra-
vu nových staveb a aktuálně má-
me ve výstavbě 183 kilometrů sil-
ničních staveb, z toho je 112 km 
dálnic a 71 km silnic I. třídy. Do ro-
ku 2021 chceme postavit 270 km 

dálnic, z toho 170 km nových 
dálnic a 100 km moderni-
zované D1. Mimochodem 
opravdu stavíme brněn-
skou dálnici celou zno-
vu a už jsme se přehoup-
li do druhé půlky a za tři 
roky už budeme na kon-
ci s celou stavbou. Hod-

ně viditelná je stavba jihočeské D3, kde 
se staví u Českých Budějovic 19 kilomet-
rů nové dálnice. Pokračuje také výstavba 
karlovarské D6, postupně také začínáme 
stavět pokračování D11 z Hradce Králové 
přes Smiřice na Jaroměř, což je přes 22,5 
kilometrová stavba dálnice, nebo se nyní 
staví obchvat Frýdku-Místku na D48 nebo 
obchvat Opavy, Krnova a dalších měst.

 Jste zastáncem stavby plavebního 
stupně Děčín, který umožní splavnit ře-
ku Labe. Je tento projekt i vzhledem k fi -
nanční náročnosti reálný?
Asi nikoho nepřekvapí, že nejsem zastán-
cem teorií o nepotřebnosti elektráren, 
dálnic a splavnosti vodních toků. Plaveb-
ní stupeň Děčín je nejdůležitější stavbou 
na labské vodní cestě k jejímu plnému 
a hlavně ekonomickému plavebnímu vy-
užití. Jeho potřebu pro nákladní, ale i re-
kreační plavbu jen potvrzují dlouhá ob-
dobí sucha z posledních let, kdy je zde 
plavba zastavena. Vodní doprava, pokud 
je plně funkční, zvyšuje konkurenci a tím 
snižuje ceny v dopravě. A navíc je i eko-
logická. S přípravou jezu v Děčíně proto 
chceme co nejrychleji pokročit.  
Čeká nás aktualizace dokumentace po-
suzování vlivu na životní prostředí, tzv. 
EIA, zpracování dokumentace pro územ-
ní rozhodnutí, biologické práce, monito-
ring podzemní vody, modelový výzkum, 
geologický průzkum… V průběhu přípra-
vy se budeme zabývat i námitkami eko-
logů a součástí projektu tak nepochybně 
budou i kompenzační opatření vůči život-
nímu prostředí. Samotná stavba nezačne 
dříve než v roce 2023 a náklady odhaduje-
me zhruba ve výši 5,5 miliardy korun. Za 
nejdůležitější ale považuji ukončit neko-
nečné debaty a pohnout se z místa smě-
rem k realizaci jezu.

 Nové železniční spojení Ústí nad La-
bem – Drážďany má vyřešit společný 
přeshraniční tunel skrze Krušné hory. 
Ministerstvo dopravy se k projektu sta-
ví vstřícně…
Už v květnu jsme se saským ministrem do-
pravy Martinem Duligem dohodli, že bu-
doucí železniční tunel pro vysokorychlost-
ní trať skrze Krušné hory bude projektovat 
Deutsche Bahn. U nás i na německé stra-
ně probíhá intenzivní příprava a je zajiště-
no fi nancování přeshraničního železniční-
ho spojení. V současné době vzniká studie 
proveditelnosti, která do druhé poloviny 
roku 2019 vyhodnotí ekonomickou efek-
tivitu celého projektu a vybere výslednou 
variantu technického řešení pro další pro-
jektovou přípravu. Do konce roku 2018 při-
praví správci železnice společnou smlouvu 
upravující další postup přípravy přeshra-
ničního úseku a také vyčíslí prostředky po-
třebné na přípravu v letech 2019 a 2020. 

 Obnovu železniční trati mezi Lovo-
sicemi a Teplicemi, kterou před pěti le-
ty poničil sesuv půdy při stavbě dálni-
ce D8, jste osobně před časem nezavrhl. 
Stále věříte v její obnovu?
Centrální komise Ministerstva dopravy ne-
odsouhlasila záměr projektu na obnovu 
předmětné železniční tratě, který předloži-
la Správa železniční dopravní cesty.  Nákla-
dy na obnovu regionální železnice by se vy-
šplhaly až ke třem miliardám korun. Podle 
odborného odhadu není ekonomicky efek-
tivní tuto trať obnovovat vzhledem k níz-
ké obsazenosti vlaků. Obyvatelé zde nezů-
stali bez spojení, vlaky nahradily autobusy. 
Vím, že se jedná o místně velmi citlivé té-
ma a nostalgii po železnici osobně chápu. 
V debatě o obnovení trati proto můžeme 
pokračovat, ale muselo by se najít řešení, 
které bude ekonomicky obhajitelné.
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„Středočeský kraj má ve vlastnictví podél 
8 625 kilometrů silnic více než 600 000 ks 
stromů a téměř 1 000 000 m2 keřů. Sprá-
vu a údržbu této doprovodné vegetace 
zajišťuje Krajská správa a údržba silnic 
Středočeského kraje. Z uvedeného množ-
ství a při uvědomění si roztříštěnosti 
umístění doprovodné zeleně je zjevné, že 
způsob péče je nepochybně odlišný od pé-
če, kterou mohou obecní vegetaci posky-
tovat města a obce,“ uvedl Jaroslav Hu-
dec, dendrolog Krajské správy a údrž-
by Středočeského kraje.
K úhynům jednotlivých stromů a další 
zeleně nedochází v nijak zvýšené míře 
ve srovnání s předchozími lety. Je však 
patrný úhyn stromů především star-
ších výsadeb stáří 3 až 10 let,  u kte-
rých se již neprovádí zálivka. Ta je 
dnes zadávaná jako součást následné 
péče o nové výsadby. Přestože nelze ty-
to úhyny přičíst výhradně na vrub su-
chu – svou roli zde sehrává nepřízni-
vé stanoviště, vlivy dopravy a okolní-
ho prostředí, nehody apod. – je zjevné, 
že dopady sucha se projevují výrazně-
ji, než tomu bylo v uplynulých letech. 
Úhyny se projevují ztrátami ve výši ko-
lem 5000 ks stromových jedinců ročně 
a dosavadní praxe spočívá v náhradě 
těchto odumřelých stromů novými vý-
sadbami, případně doplňováním stro-

mů v souvislých alejích. Množství no-
vě vysazených stromů početně zcela 
nahrazuje počty úhynů.
„Často se hovoří o nutnosti zvýšit záliv-
ku a její četnost. To však v současných 
podmínkách není možné, nehledě ke sku-
tečnosti, že silniční zeleň plní mimo jiné 
doprovodnou funkci a prioritním poslá-
ním KSÚS SK je údržba vozovek, mostů, 
odvodnění, značení a především zajišťo-
vání bezpečnosti provozu a péče o vege-
taci je činností doplňkovou, kterou jsou 
zabezpečovány role silniční zeleně,“ vy-
světlil Zdeněk Mečíř, inspektor silniční 
sítě KSÚS Středočeského kraje.
Silničáři pro další období chystají při 
nových výsadbách změnu druhové 
skladby silniční vegetace. V praxi te-
dy hodlají ustoupit od dříve preferova-
ných ovocných stromů a vybírat více 
dolnější dřeviny, například rodu Acer, 
Quercus sp. Také postupy ve způsobu 
výsadby se mění, běžnou součástí za-
kázek na výsadby je dnes následná pé-
če o mladé porosty v délce 3 až 5 let, 
spočívající nejen v zálivce v době pří-
sušku, ale zahrnující i přihnojování, 
výchovný  řez a další činnosti.
„Mnozí lidé se snaží porovnávat údržbu 
zeleně ve městech a podél silnic mimo za-
stavěná území. Zde je třeba zdůraznit, že 
metody vhodné ve městech a obcích při 
péči o zeleň, soustředěnou na jejich úze-
mí, nelze uplatnit na rozlehlou silniční 
vegetace v rámci téměř 9 000 km,“ dopl-
nil dendrolog Hudec. 

Extrémní sucho stromy podél 
silnic nezlikvidovalo
Extrémní sucho se negativně podepsalo na zeleni kolem stře-
dočeských silnic. Tamní silničáři nyní začínají sčítat škody, které 
však díky novým postupům výsadby a její druhové skladby ne-
budou fatální, jak tomu průběh léta nasvědčoval.

SÚS
KRAJSKÁ SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC

Středočeského kraje

Hanu Moravcovou,
starostku MČ Praha 20
Hana Moravcová vede radnici v Hor-
ních Počernicích druhé volební ob-
dobí. Tuto pozici bude letos na pod-
zim obhajovat a kandiduje i do Za-
stupitelstva hlavního města Prahy. 
Ptáme se proč?

Kandiduji, protože je to pro mě stále 
výzva. Magistrát hlavního města ne-
funguje, nespolupracuje s městský-
mi částmi, nekoordinuje stavby, ko-
labuje… To je potřeba změnit. V Po-
černicích je stále co zlepšovat. A pro-
tože Počernice mám ráda, chci pro ně 
dále pracovat.

OTÁZKA PRO

S T Á L E  S V Ě Ž Í  I N F O R M A C E

Praha | Madona ze Staroměst-
ské radnice je opět na svém 
místě. Na jihovýchodní nároží 
byla osazena již několikátá ko-
pie, tentokrát je však na prv-
ní pohled k nerozeznání od pů-
vodní sochy ze 14. století. Jejím 
autorem je sochař René Tikal. 

Instalovaná socha madony váží zhruba 
350 kg a je prakticky v životní velikos-
ti.  „Figura Panny Marie má typické gotic-
ké esovité prohnutí, v pravé ruce přidržuje 
Ježíška, na hlavě má pak korunu a v levé 
ruce žezlo. Jsem velice rád, že se tato socha 
opět vrátila na své místo a věřím, že ji oce-
ní všichni návštěvníci nejen orloje, ale ta-
ké Staroměstského náměstí. Jde o věrnou 
kopií sochy ze 14. století, která bude oz-
dobena pozlacenými atributy,“ řekl rad-
ní hl. m. Prahy Jan Wolf. 
Na nároží Staroměstské radnice se 
vystřídalo několik kopií, ta posled-
ní pochází z roku 1988 a jde o umě-
lý kámen. Dochovaná kopie z umělé-
ho kamene bude vystavena na připra-
vované výstavě o rekonstrukci věže, 

následně bude podrobena restaurá-
torskému zásahu a dále umístěna 
v suterénu Staroměstské radnice. Ori-

ginál sochy je uložen v Muzeu hlavní-
ho města Prahy a pochází ze 14. sto-
letí. 

Na Staroměstskou radnici 
se vrátila socha Madony

Skládka nyní vytváří umělý kopec, je-
hož vrchol dosáhl výšky 345 m n. m. Je-
jí  prostor zasahuje do ochranné zóny 
Přírodního parku Radotínsko-Chuchel-
ského háje a Přírodní rezervace Homol-
ka, což je potřeba v co nejbližší době 
změnit. Praha se tak rozhodla využít 
možnost čerpání z evropského Fondu 
soudržnosti a podala žádost o fi nanční 
podporu Operačního programu Život-
ní prostředí 2014–2020.
„Věřím, že se díky kvalitnímu projektu re-
vitalizace a sanace podaří území ozdra-
vit a lidem zpřístupnit nové území o cel-
kové rozloze 12 hektarů. Přála bych si, 
aby byl projekt v roce 2022 úspěšně do-
končen a mohl sloužit jako další odpo-
činková a oddychová zóna pro Praža-
ny, s čímž se počítá v územním plánu. 

Je však ještě třeba vést jednání o výkupy 
zbývajících cca sedmi procent pozemků, 
které jsou zatím v soukromém vlastnic-
tví,“ doplnila radní hl. m. Prahy Jana 
Plamínková.
V roce 2015 zahájil magistrát přípravu 
sanace spojenou s rekultivací dotčené-
ho území. Samotná sanace a revitaliza-
ce pak byla rozdělena do tří fází. V prv-
ní fázi bude upraveno území k zajiště-

ní odvodnění silnice, která vede oko-
lo kopce.
Částečně bude sanována také kotevní 
zeď, která zajistí stabilitu bývalé sklád-
ky tak, aby se dále neposouvala. V po-
sledních letech se totiž snižovala o dva 
centimetry za rok. Současně bude také 
provedena výměna povrchu asfaltové 
komunikace pod okrajem skládky. Prv-
ní fáze by měla skončit v roce 2020.
V druhé fázi bude provedeno jílové za-
těsnění a bude dokončen systém od-
vodnění žulovými žlaby. Současně bu-
de probíhat dosadba stromů i dřevin. 
Poslední fáze projektu počítá s reali-
zací odpočinkových míst, hracích prv-
ků, altánů, pěších cest a osetím travou. 
Obě fáze by měly být hotovy do konce 
roku 2022.

Skládka Velká Chuchle bude odpočinkovým areálem
Praha | Desítky let stará skládka, která se nachází v jámových lomech mezi městskými částmi Slive-
nec a Velká Chuchle, se v sedmdesátých letech minulého století rozrostla i na volný terén a zabírá asi 
patnáct hektarů pozemků. Celé okolí nyní Praha zrevitalizuje a kopec plný odpadků bude sanován 
a pokryt jílem, aby tu do budoucna mohlo vzniknout místo pro trávení volného času.
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Lídr kandidátky ANO 2011 na primátorku Karlových Varů 

Andrea Pfeffer-Ferklová – generální ředitelka Grandhotelu Pupp

Narozena 1. ledna 1975 v Sokolově, vystudovala VŠE Praha, poté studium MBA na 
Prague International Business School. Je vdaná, k jejím zájmům patří například 
sport - běh, jízda na kole, spinning, golf, tenis. Dále pak hudba, zpěv, hra na ky-
taru. V Grandhotelu Pupp prošla řadou manažerských funkcí, od roku 2006 je je-
ho generální ředitelkou.

„Současnost hotelu, který je otevřený 
i vůči městu a jeho obyvatelům. Svou 
společenskou odpovědnost prokazu-
je mimo jiné i podporou řady subjektů 
v regionu,“ uvedla generální ředitel-
ka Grandhotelu Pupp Andrea Pfeffer-
Ferklová.

 Na jakou klientelu či projekty se hotel 
především orientuje? 
„Grandhotel Pupp je jedním z nejzná-
mějších hotelů nejen v Karlových Va-
rech, ale také v České republice. Jeho 
historie, která se píše od roku 1701, 
tak ovlivnila mnoho generací. Bezpo-
chyby patří mezi jednu z největších 
atraktivit lázeňského města, která lá-
ká návštěvníky. Grandhotel Pupp za tři 
stovky let své existence prošel obrov-
ským vývojem. Jeho postavení v lázeň-
ském městě a spojitost s tímto místem 
nás vedla k rozvoji lázeňského produk-
tu. Od roku 2009 si jej zajištujeme sa-
mi. Vsadili jsme na lázeňskou tradici. 
Přestože ruské klientely, která do Kar-
lových Varů historicky jezdila, ubývá, 
podařilo se nám tento výpadek ales-
poň částečně nahradit arabskou kli-
entelou. Rok od roku nám počet arab-

ských klientů narůstá. Doplnili jsme 
nabídku služeb také o wellness a rela-
xační procedury, které využívají hosté 
zejména při svých krátkodobých po-
bytech. Vybudováním nového balnea 
a wellness cestra Pupp Royal Spa v ro-
ce 2013 jsme tak získali nové možnosti 
k rozšíření našich služeb a ohlasy hos-
tů jsou velmi pozitivní. Mezi další hos-
ty patří stále pro nás tradiční němec-
ká klientela a v posledních letech, jako 
i v jiných městech, klientela z Asie. Ta 
přijíždí jen na krátkodobé, jednodenní 
pobyty, což bychom do budoucna rá-
di změnili.
Grandhotel Pupp je také místem ko-
nání kongresů a konferencí. Díky špat-
né infrastruktuře a spojení zejména 
na Prahu máme horší podmínky získá-
vat akce z Prahy, či zahraniční. Klesají-
cí trend v této oblasti bychom rádi za-
stavili a pokusili se do Karlových Va-
rů a do Grandhotelu Pupp navrátit ta-
ké tento segment našich zákazníků. Je 
potřeba využít více potenciálu, který 
Karlova Vary mají, aby město ožívalo 
častěji než jen v době Mezinárodního 
fi lmového festivalu.

Grandhotel Pupp: Naší devizou jsou zaměstnanci
Karlovy Vary | Tradice Grandhotelu Pupp se začíná psát před 317 le-
ty. Přes tři staletí slavné historie, výjimečných hostů a prvotřídních 
služeb dělá Grandhotel Pupp jedinečným v celosvětovém měřítku 
a patří ke Karlovým Varům stejně jako kolonády či léčivé prameny. 

Krajská předsedkyně ANO a hejt-
manka Jana Mračková Vildumetzo-
vá říká: „Nebudu zastírat, že si pře-
jeme vítězství. Jsem velmi ráda, že se 
ke kandidatuře v krajském městě po-
dařilo přesvědčit Andreu Pfeffer Fer-
klovou. Hnutí ve městě v současné do-
bě nemá zastoupení, což není vhodné, 
neboť městu a kraji chybí vzájemná 
koordinace. Paní ředitelka má skvělé 
manažerské schopnosti a také znalos-
ti v oblasti cestovního ruchu a lázeň-

ství. Doufám, že přesvědčíme voliče, 
že to, co se v Karlových Varech stalo 
před čtyřmi lety, už se nebude opako-
vat.“ V posledních komunálních vol-
bách skončilo ANO v Karlových Va-
rech druhé, přibližně o šest procent 
ho předběhla primátorova Karlovar-
ská občanská alternativa.
Pro Andreu Pfeffer- Ferklovou budou 
podzimní volby vůbec první politic-
kou zkušeností. „Politiku znám pře-
devším z té druhé strany, kdy věčně 

nadávám, že něco nejde. Je to pro mě 
výzva a zkusím věci změnit,“ uved-
la. Zároveň zmínila, že Karlovy Va-
ry by měly být důstojným městem, 
aby se v něm dobře žilo. „Stejně jako 
ve firmě musí být hlavních pilířů víc, 
abychom jimi oslovili co nejširší veřej-
nost,“ doplnila. 
V karlovarském okrese staví hnutí nej-
méně kandidátek – čtyři. Naopak nej-
více jich má na Chebsku – 8. Na Soko-
lovsku má o jednu méně.

ANO 2011 chce v Karlovarském kraji vyhrát

dopravními omezeními. Na všechna tato 
negativa reaguje cestovní ruch velmi citli-
vě, a proto jsou často výsledky ovlivněny 
i těmito událostmi. V posledních letech je 
ale největším problémem nedostatek za-
městnanců. Služby, které stojí pouze na li-
dech, je tak problematické zajistit. Když 
k tomu přidáte požadavek 5* hotelu, je to 
skutečně velmi problematické.

 Jak jste na tom s českou klientelou?
Grandhotel Pupp byl a je známka luxu-
su a noblesy. Je to určitý respekt k tradi-
cím, historii. Rozhodně je důležité zmínit, 
že česká klientela patří rok od roku mezi 
zvyšující se segment návštěvníků. Zejmé-
na jsou využívány krátkodobé relaxační, 
či romantické pobyty. Tradičně pořádáme 
během roku několik svatebních obřadů. 
Vždyť s jakým jiným místem v Karlových 
Varech spojit ten nejkrásnější den života 
než právě s Puppem. Je také spousta Kar-
lovaráků, kteří využívají našich gastro-
nomických služeb a pravidelně se k nám 
vrací na nejrůznější rodinné oslavy.

 Jaká je současná ekonomika hotelu?
Rok 2017 byl pro cestovní ruch ČR velmi 
pozitivní. I Grandhotel Pupp dosáhnul za 
rok 2017 velmi dobrých výsledků. Dalo by 
se říci, že za posledních 10 let to byly ty 
nejlepší výsledky. Při podmínkách, které 
byly a jsou, je to vlastně i zázrak, že se 
nám to povedlo.

 Co chystáte do budoucna?
Rozhodně je důležité starat se o to, aby-
chom i nadále drželi kvalitu 5* hotelu, aby 
nedostatek pracovních sil neměl na ty-
to standardy vliv. Musíme dbát na to, aby 
hosté byli spokojeni a abych jich bylo i do 
budoucna dostatek. Udržet si klienta a zís-
kat ho pro další pobyty byl vždy náš cíl. 
Stavíme na vzájemném vztahu s našimi 
hosty a věřím, že tomu tak bude i nadále.
V rovině investiční bychom rádi investo-
vali do další rekonstrukce pokojů, chys-
táme obnovit prostor hlavní recepce a ta-
ké rekonstrukci naší tradiční kavárny Ca-
fé Pupp. Tak snad se nám všech tyto na-
še cíle podaří.

Nakupujete ráda?
Samozřejmě, asi jako každá žena. Při nákupech si vždy odpo-
činu, na nic nemyslím, jen vybírám a zkouším. Spojuji s tím 
vždy možnost útěku z kanceláře i určitého odpočinku, a tak 
chodím po obchodech nejraději sama. Preferuji menší ob-
chůdky před anonymitou obchodních center. Internet vyu-

žívám většinou pouze k nákupu letenek, dovolené, ob-
čas knihy nebo časopisu. Nebaví mě koukat pouze na 
obrazovku, jsem ráda, pokud si mohu danou věc pro-

hlédnout zblízka. Jsou prostě věci, které vám mož-
ná zaberou mnohem více času, ale zůstávají urči-

tým rituálem. Také mě vůbec nebaví nákupy po-
travin. Pokud nemusím, tak do supermarketů ne-
chodím. Raději se vymluvím na nějaké to jednání 
nebo pracovní vytížení. Myslím, že manželovi to 
ani moc nevadí. Pokud již musím nevyhnutelně 
na nákup, stejně polovinu věcí zapomenu nebo 
některé prostě nepovažuji za potřebné. Tato ob-
last mi zřejmě nebyla souzena. Kdyby se naku-

povalo podle mě, doma by byla jen zelenina 
a mozzarella.
Naopak velmi ráda nakupuji oblečení - 
zejména to sportovní nebo na volný čas 
(přestože ho nemám mnoho, je to móda, 
ve které se cítím nejlépe) - a bytové doplň-
ky. Někdy se musím až krotit. Někdy pro-

stě nakupujete jen proto, že se vám 
věc líbí. Nejraději chodím po obcho-

dech mimo Českou republiku. V Karlo-
vých Varech není přece jen tolik příleži-

tostí k nakupování. Vzhledem k tomu, že je 
město blízko hranic, cesta do Německa je pro 
mě rychlejší a psychicky méně náročná než 
jízda do Prahy. V Německu mám již vytipova-

né obchůdky a nákupní zóny. Vzhledem ke své-
mu pracovnímu vytížení se snažím nákupy si 
užít jako svůj volný čas, relaxuji, navštívím ně-

jakou příjemnou kavárnu. Miluji bytové doplňky 
a květinářství. Nakupuji spíše podle toho, zda se 

mi věc líbí, nebo ne. Rozhodují však i ostatní para-
metry, jakými jsou kvalita, reference nebo cena.

1   Pfeff er-Ferklová Andrea generální ředitelka 
Grandhotelu Pupp Karlovy Vary 

2   Trtek Tomáš  obchodní technik, 
projektový manažer 

3   Žáková Hana  zástupkyně ředitele ZŠ, 
krajská zastupitelka 

4  Dušek Martin  obchodní manažer 
5  Kovář Lubomír  jednatel Euregio Egrensis 
6  Penc Jiří  lékař, ortoped 
7  Benedikt Václav  stavební inženýr 
8   Bouzová Daniela  vychovatelka, 

asistentka pedagoga 
9  Batíková Zdeňka  praktik tradiční čínské medicíny 
10  Hrdlička Jaroslav  vedoucí prodeje 
11   Murasová Radka  koordinátorka 

zahraničního obchodu 
12  Pášmová Věra  ekonomka 
13   Žemlička Milan  asistent poslance 

Parlamentu České republiky 
14  Perutka Slavomír  živnostník 
15   Trtková Říhová Helena  

praktická lékařka pro dospělé 

16  Čábelová Vlasta  zdravotní sestra 
17  Bauer Josef  strojní inženýr 
18  Biak Ondřej Pavel  student VŠ 
19  Poledna Marek  podnikatel 
20   Procházková Věra  lékařka 

Zdravotnické záchranné služby 
21  Kargerová Lucie  fyzioterapeutka 
22  Bergerová Štěpánka  státní úřednice, galeristka 
23  Fenclová Vítězslava  manažerka 
24  Grundler Martin  jednatel společnosti 
25  Pourová Helena  knihařka 
26  Doubek Josef  recepční 
27  Hlavínová Anežka  masérka 
28  Král Petr  výrobní ředitel 
29  Střecha Miloš  technik 
30  Klíma Jaroslav  zámečník 
31   Birošík Marián  inspektor provozu, 

zdravotnický záchranář 
32  Lenděl Miroslav řemeslník 
33  Kolář Petr  projektový ředitel 
34  Zahálka Milan  živnostník, fotbalový trenér 
35  Hašek Jindřich  pedagog

Karlovy Vary | Cílem hnutí ANO 2011 v Karlovarském kraji je vyhrát ve všech 19 městech a obcích, kde 
budou jeho zástupci kandidovat, tedy včetně Karlových Varů.

Kandidátní listina ANO 2011

 Pociťuje Grandhotel Pupp lokální 
či globální krizi, o kterých se dnes 
často hovoří?
Bohužel je cestovní ruch mnohem ná-

chylnější na další výkyvy, které se ve spo-
lečnosti dějí. Nejedná se pouze o krize 
ekonomické či globální. Jsme velmi ovliv-
něni také všemi přírodními katastrofami, 
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Petr Židek je liberecký patri-
ot. Jak sám říká, už se nemohl 
koukat na to, jak šel Liberec do-
lů a proto se rozhodl v barvách 
ODS usilovat nikoli o funkci, ale 
o další šanci pro město, ve kte-
rém žije a které má rád. 

 Je to vlastně takové klišé, ale co 
vás k politice přivedlo. Co vás pře-
svědčilo kandidovat na primátora pá-
tého největšího města v republice? 
Nebylo lehké v posledních 8 letech 
sledovat, jak Liberec stagnuje. Nejen 
v rozvoji města, ale i lidsky. ODS po 
celou tuto dobu pracovala v opozici. 
Zpovzdálí jsme sledovali, jak se dříve 
efektivní magistrát nesmyslně nafu-
koval a projídal rostoucí příjmy, kte-
ré jsou potřeba do investic městské-
ho majetku, komunikací, infrastruk-
tury. Jak se likvidovaly dříve připrave-
né projekty, vracely se dotace. Jak se 
město s vizí a budoucností měnilo ve 
spící stín toho, čím kdysi bylo. Celých 
těch 8 let jsme čekali na to, jak se jeho 
noví představitelé pochlapí, a koneč-
ně nám ukáží, jak město vést a rozví-
jet, když v době, kdy jsme byli v jeho 
čele my, jen kritizovali a útočili. Nako-
nec jediné, co zvládli, bylo lépe či hů-
ře dokončit námi připravené projek-
ty, a těmi se pak chlubit. Dostali Libe-
rec na kolena. 

 A tak jste si řekl dost! 
Skončila doba, kdy bychom ještě stá-
le mohli tento úpadek jen sledovat. 
Chceme se vrátit k městu s vizí, kte-
ré před sebou má jasnou budoucnost. 
Ti kdo dnes městu vládnou, kdysi říka-
li, že vše je špatně. My si to nemyslí-
me, a chceme na to dobré navázat. Má-

me nové lidi, nový elán, novou energii, 
ale hodnoty a chuť zase město nastar-
tovat nám zůstala. 

 A čeho tedy s novou energií chce-
te dosáhnout? 
Chceme fungující a čisté město. Řeklo 
by se, že je to banalita, ale v těch po-
sledních letech se to stalo skutečně té-
matem, které oprávněně trápí obyva-
tele Liberce. Nás nevyjímaje. 

 Přesto – není to tak nějak málo? 
Neměli byste mít širší program? 
Upřímně nejsem zastáncem dlouhých 
a širokých programů. K čemu jsou je 
vidět vždy, když se volební období chý-
lí ke konci a politické strany by měly 
účtovat, čeho dosáhly. A když se pak 
stejné věci objeví v programech zno-

vu, a pak zase, tak je to prostě smut-
né a trapné. To ale neznamená, že ne-
víme, co by bylo potřeba a co bychom 
chtěli. Proto jsme si stanovili pomysl-
né desatero témat pro Liberec. 

 A které to jsou? 
Dokončíme územní plán a zřídíme po-
zici městského inženýra pro infra-
strukturu. Snížíme daň z nemovitos-
ti. Konečně opravíme plavecký bazén. 
Zvelebíme okolí přehrady. Zachráni-
li jsme Lázně, zachráníme i Liebiegův 
palác (bývalá galerie). Připravíme byd-
lení a služby pro seniory a mladé ro-
diny. Oprášíme projekt Lanovka Lidové 
sady – Bedřichov a zjistíme možnos-
ti realizace. Vyřešíme parkování v Li-
dových sadech. Zvýšíme počet parko-

vacích míst na sídlištích. Zkulturníme 
oblast Papírového náměstí a okolí. 

 To zní poměrně jasně a konkrétně. 
Přesto – jste si jistí, že je to i zvlád-
nutelné? 
Nic z toho se nestane bez širší domlu-
vy a především bez celkové změny po-
litické kultury v Liberci. Pokud chce-
me, aby se věci změnily, musíme za-
čít především sami u sebe – u politi-
ků. Proto bude ODS v Liberci usilovat 
o zásadní změnu v politice a její kul-
tuře. Chceme se vrátit k diskusi o kon-
krétních bodech, nechceme být sou-
částí toho, co jsme v posledních letech 
ve městě sledovali – osobního napadá-
ní, urážek, zmaru. Když se toto podaří, 
pak má naše město šanci.

Liberec má ještě šanci, musí ale začít znovu a lépe, 
a to především v politice, říká Petr Židek z ODS

Programové priority ODS 
pro další 4 roky
❱❱  Dokončíme územ-

ní plán a zřídíme pozici 
městského inženýra pro 
infrastrukturu

❱❱  Snížíme daň 
z nemovitosti

❱❱  Konečně opravíme 
plavecký bazén

❱❱  Zvelebíme okolí 
přehrady

❱❱  Zachránili jsme Lázně, 
zachráníme i Liebiegův 
palác (bývalá galerie)

❱❱  Bydlení a služby pro 
seniory a mladé rodiny

❱❱  Lanovka Lidové sady – 
Bedřichov

❱❱  Vyřešíme parkování 
v Lidových sadech

❱❱  Zvýšíme počet parko-
vacích míst na sídlištích

❱❱  Zkulturníme oblast 
Papírového náměs-
tí a okolí
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Adepti na titul se představili ve třech dis-
ciplínách: představení a rozhovory se zná-
mými osobnostmi, ve volných disciplí-
nách a promenádě v plavkách a trenýr-
kách značky DMXgear. K závěrečnému 
vyhlášení pak nastoupilo všech dvanáct fi -
nalistů v luxusních oblecích od fi rmy Bern-
hardt a brýlích od fi rmy Optika Slavíková.

V porotě zasedly například herečky 
Daniela Šinkorová, Michaela Dolino-
vá, Dagmar Zázvůrková, Uršula Kluko-
vá, Hanka Křížková, Pepa Vágner, zpě-
vák Sámer Issa, moderátorka Zuzana 
Bubílková, Muž roku 2017 Matyáš Hlo-
žek, Muž roku 2015 Jakub Kraus, Mi-
ster International 2017 SeungHwan-
Lee, starosta města Náchod Jan Birke, 
zastupitelka města Náchod Soňa Mar-

ková, náměstek hejtmana Královehra-
deckého kraje Martin Červíček, minis-
tryně pro místní rozvoj ČR Klára Do-
stálová a další významné osobnosti 
z kulturního, společenského a politic-
kého života.
 
Porotci rozhodli takto: 
❱ Titul 1. Muž roku 2018 – Mister Inter-
national CR získal Jiří Kmoníček
–strojař, 24 let, Šestajovice
❱ Titul 2. Muž roku 2018 – Mister 
Supranational CR získal Jakub Kochta 
- fi tness trenér, 24 let, Olomouc
❱ Titul 3. Muž roku 2018 – Man 
of the World získal Jakub Jurčák 
- lékař, 27 let, Praha
 
Cenu prezidenta soutěže Davida No-
votného získal muž s číslem 10. Dani-
el Koždoň - fi tness trenér, 25 let, Pustě-
jov a muž s číslem 2. Cao Thanh Tung–
osobní trenér, 24 let, Opava.
 
Novopečeného Muže roku 2018 Jiřího 
Kmoníčka prvenství v soutěži docela 
rozhodilo. „Po celou dobu fi nále jsem 
byl v pohodě.  Ale pak mě vyhlásili Mu-
žem roku a to byl konec. Šel jsem po 
mole a měl jsem strach, abych nespa-
dl, jak se mi třásly nohy. Lidé a kama-
rádi mi gratulovali, ale já je ani nevní-

mal,“ uvedl hned po převzetí vítězné 
šerpy přešťastný, nový Muž roku, kte-
rý na rok vymění svoje auto za novou 
Toyotu Rav 4 od fi rmy Autostyl Trut-
nov.
Muž roku druhý v pořadí Jakub Kochta 
zase vystřihl krásnou volnou disciplí-
nu – cvičení v závěsu, za kterou skli-
dil zasloužený potlesk. „Nejvíc jsem 
se připravoval na volnou disciplínu. 
Mám kamaráda v cirkuse a ten mě na-
učil cvičení v závěsu. Splnilo se mi, co 
jsem si vysnil, takže druhé místo osla-
vím s rodinou a přítelkyní, dám si pár 
dní odpočinek a život jde dál.“
Celý program, který vysílala Východo-
česká televize V1, skvěle moderovala 
dvojice Karel Voříšek a Klára Doležalo-
vá v šatech od návrhářky Valentiny Ar-
mandi. Zažili horkou chvilku, kdy z dů-
vodu bouřky vypadl elektrický proud 
a divadlo se, včetně moderátorů, fi na-
listy Jakuba Jurčáka a Zuzany Bubílko-
vé, ocitlo ve tmě. Přesto po celou dobu 
udrželi diváky ve varu a v pohodě. 
A jak na tom byl 3. Muž roku Jakub 
Jurčák? „Neměl jsem trému, ale tohle 
bylo opravdu překvápko. Chvilku jsem 
byl z toho nervózní, vše se pak obrátilo 
v můj prospěch. Jak jinak jsem mohl za-
ujmout lidi než one man show při intim-
ním osvětlení mobilního telefonu,“ smál 
se čerstvý lékař Jakub Jurčák.
Během fi nálového večera divákům za-

zpívala Ilona Csáková, Heidi Janků, Le-
ona Machálková, Nelly Řehořová, Pa-
vel Callta, Markéta Konvičková, Natálie 
Grossová, Anička Slováčková a hvěz-
dou večera byl legendární Václav Ne-
ckář. 
„V Náchodě na Muži roku vystupuji po-
prvé. Normálně na vystoupení kvůli jed-
né písničce nejezdím, ale tady jsme s bra-
trem Janem a synem Vaškem udělali vý-
jimku. Je velký rozdíl v mužích za mých 
mladých let a nyní. Je jiná doba a mla-
dí mají úplně jiné podmínky. Mohou za 
hranice, umí jazyky a mají další možnos-
ti. Přeji jim, aby jim to vyšlo. Já se při-
znám, soutěž nesleduji, ale vím, že Muž 
roku 2009 Martin Zach byl bezvadný, 

bohužel pak měl úraz. Je obdivuhodné, 
jak se rve s osudem, je úspěšný sporto-
vec i podnikatel,“ uvedl Václav Neckář, 
kterého za písničku Stín katedrál od-
měnilo náchodské divadlo aplausem 
ve stoje.  
Prezident soutěže David Novotný všem 
fi nalistům před plným divadlem v Ná-
chodě poděkoval. „Nedělám to často, ale 
musel jsem všem fi nalistům poděkovat. 
Opravdu byli bezvadná parta a spolu-
práce s nimi byla úžasná. Jsem s 19. roč-
níkem velmi spokojen. Diváci zhlédli 12 
krásných mužů, kteří prokázali, že ne-
mají jen hezké tělo, ale jsou také inteli-
gentní, společenští a dovedou zaujmout. 
Jsem rád, že na světové soutěže vyšleme 
krásné a chytré mladé muže,“ pochvalo-
val si ředitel soutěže David Novotný.
Finále Muže roku 2018 se konalo v rám-
ci akce Dny splněných přání v Nácho-
dě. Sobotní večer pak patřil v náchod-
ském divadle charitativnímu koncertu, 
kde vystoupila Anna Slováčková, Sá-
mer Issa, Michaela Dolinová, Ladislav 
Ondřej, Daniela Šinkorová, Pepa Vág-
ner, Dáša Zázvůrková, Jitka Sedláčková 
a Kamila Hübsch.
Celý výtěžek z obou akcí bude roz-
dělen mezi Stacionář Nona v Novém 
Městě nad Metují, Muže roku 2009 
Martina Zacha, Stacionář Cesta v Ná-
chodě a Domovu na Třešňovce v Čes-
ké Skalici.

Mužem roku 2018 se stal Jiří Kmoníček
Náchod | Celostátní fi nále 19. ročníku soutěže Muž roku 2018 se 
uskutečnilo v pátek 24. srpna 2018 v Městském divadle Dr. Jose-
fa Čížka v Náchodě. O tituly nejkrásnějších mužů v České repub-
lice a možnost účasti na světových soutěžích mužské krásy bojo-
vala dvanáctka urostlých mužů – fi nalistů soutěže Muž roku 2018, 
kteří byli vybráni z více jak 900 uchazečů. Organizace se tradičně 
ujal prezident soutěže David Novotný za podpory CAST ME Praha, 
ART4Promotion a Města Náchod. 

Finalisté 19. ročníku soutěže Muž roku 2018:
1. Jakub Stehlík, procesní inženýr, 27 let, Poděbrady, 2. Cao Thanh Tung, 
osobní trenér, 24 let, Moravská Ostrava, 3. Martin Horák, strojvedoucí, 28 
let, Děčín, 4. Radek Adámek, farmaceutický reprezentant, 27 let, Uherské 
Hradiště, 5. Jakub Kochta, fi tness coach, 24 let, Olomouc, 6. Jakub Jurčák, 
doktor, 27 let, Litoměřice, 7. Jiří Kmoníček, strojař, 24 let, Šestajovice, 8. Pa-
vel Dytrt, herec, 28 let, Praha, 9. Roman Pořádek, manažer, 29 let, Lhenice - 
Prachatice, 10. Daniel Koždoň, Fitness trenér, 25 let, Pustějov – okr. Nový Ji-
čín, 11. Jan Vaníček, student, 23 let, Kolín, 12. Jan Burian, student, 24 let, Jin-
dřichův Hradec
Generální partneři akce jsou: Bernhardt – váš osobní krejčí od roku 1936, 
Claritas s.r.o. Kutná Hora, Schrothovy léčebné lázně Dolní Lipová, Armandi 
Therapy Clinic s.r.o. Praha, Autostyl Trutnov – prodejce vozů Toyota, Tiskár-
na V&H Print Josef Hlávko s.r.o. Nové Město nad Metují, Penzion Patrik Ná-
chod, Batist Medical a.s. Červený Kostelec, MKMM Models, Cafe V.I.P. club.
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Tam, kde média vidí kuriozitu smíše-
nou s hloupostí a hazardem, stojí se-
bevědomá dívka s promyšlenou vizí. 
Lolo ta Bella se řadí do nové generace 
Čechů, kteří více než zapadnout a ne-
odlišovat se chtějí prožít život naplno 
a podle sebe. Pro někoho příliš provo-
kativní vzhled k tomu patří. Lolo se ne-
tají tím, že vizáž a vše kolem jejího těla 
je pro ni důležité. Není to však středo-
bod jejího života, spíše moderní cesta, 
jak dosáhnout na opravdu ambicióz-
ní cíle. Už nyní je fi nančně nezávislá 
a svoji budoucnost vidí jednoznačně 
v zahraničí, kde jí jinakost otevírá dve-
ře a přináší pracovní nabídky.
„Neprahnu po slávě za každou cenu, ani 
se nehodlám stát lidskou zrůdou,“ smě-
je se Lolo. „Možná nebudu nikdy řádný 
zaměstnanec, to ale neznamená, že jsem 
příživník. Chodím do školy, dřu angličti-
nu, opravdu hodně pracuji na svém zpěvu 
a projevu... Do toho jsem pořád v kontak-
tu s lidmi, připravujeme společné projek-
ty a plány, jsem opravdu akční,“ vysvět-

luje Lolo ta Bella. „Pozornost ani popula-
rita mi nevadí, nejsem jí ale posedlá. Stej-
ně tak nejsem posedlá svým zjevem. Je mi 
jasné, že pro spoustu lidí jsem jen ta po-
blázněná plastická Barbie, a ani se jim ne-
divím. Znají mě jen z pár bulvárních člán-
ků, kde je vše přitažené za vlasy. Zatím ta-
ké spoustu věcí, které umím a které mám 
v plánu, záměrně tajím. Vyjdu s nimi ven 
až s plnou parádou, až bude vše připrave-
né. Do té doby budu holt známá jen kvů-
li svému tělu.“
A jak je to tedy s jejím snem, stát se 
první živou Barbie v České republi-
ce? „Je to pravda tak napůl, nejde nut-
ně o to kopírovat Barbie,“ dodává Lo-
lo. „Vždy o sebe budu dbát a záleží mi 
na tom, abych byla sexy. Miluji symetrii 
a výraznost panenek či komiksových po-
stav. Je pravda, že bych byla šťastná, kdy-
bych se tímto směrem proměnila, a také 
na tom už pracuji. Chci mít velká prsa, 
úzký pas a sexy siluetu, nestydím se za 
to. Kromě toho ale chci mít především za-
jímavý a šťastný život.“

Fenomén Lolo ta Bella
Praha | Gabriel Jiráčková, neboli první česká Barbie, je v poslední 
době vděčným tématem našich i zahraničních médií. Ve světě so-
ciálních sítí jí fanoušci znají spíše pod uměleckým jménem Lolo ta 
Bella. Málokterá dívka jejího věku (18 let) má před sebou narýso-
vaný tak jasný životní plán. 

 Proč kandidujete?
Jsem občanem města již přes pade-
sát let, zažil jsem zde svoje mládí, do-
spívání, studium, první lásky a zkla-
mání, a také pracovní úspěchy a ne-
úspěchy. Sledoval jsem vývoj města 
v čase, ničení staré zástavby, výstav-
bu sídlišť, rozvoj ústeckých podniků 
i jejich zmar.
V posledním volebním období mi 

hrozně vadí, že toto město zcela 
vzdalo jakékoli ambice na svůj rozvoj, 
utíkají z něj mladí a schopní a město 
stárne. Kandiduji proto, abych situaci 
změnil – přicházím s programem ori-
entovaným na rozvoj města. Naší po-
vinností je začít opět město kultivo-
vat a zvelebovat. Přicházím s vizí za-
pojit občanské iniciativy a komunit-
ní spolky a sdružení, zkrátka „Všichni 

jsme Ústí“ na přípravě strategické-
ho plánu města, na rozhodování kam 
směřovat.

 Můžete být konkrétní?
Město má 2 velké dluhy a to - k ban-
kám, který postupně splácí, ale hlav-
ně druhý dluh, vnitřní. Ten se týká 
minimálního množství investic, roz-
voji, obnově a udržování vlastní-
ho majetku. Finanční situace města 
podvazuje rozvoj. Město je nutné co 
nejdříve oddlužit, proto využijeme 
všech možností čerpání dotačních 

peněz v jeho prospěch. Pro vlastní 
rozvoj je nutné vytvořit Útvar hlav-
ního architekta města.
Druhou prioritou je zvýšit pocit bezpe-
čí u většiny slušných občanů města. 
Třetím úkolem, lze říci nejtěžším, je 
oblast sociální – vyloučené oblasti, 
možnosti integrace a boj s obchod-
níky s chudobou. Zde budu usilovat 
o systémové řešení prostřednictvím 
poslanců hnutí ANO ve sněmovně, 
podpoře dobrovolnické a charitativ-
ní činnosti.

A nyní v čem přinášíme změnu? Chce-
me větší zastoupení občanů při rozho-
dování o směřování města prostřed-
nictvím jejich účasti v poradních orgá-
nech zastupitelstva a tak využít jejich 
aktivitu.
Budeme problematiku řešit za pomo-
ci vyhlašovaných vládních dotačních 
programů, což se do této doby neda-
řilo. Zapojíme naše zástupce v parla-
mentu i vládě.  
A co nabízím osobně? Chuť pracovat, 
znalosti a životní zkušenost.

Petr Nedvědický - Kandidát na primátora 
města Ústí nad Labem za hnutí ANO 2011
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KOPECKÝ AUTO s.r.o., 
Přístavní 837/85
400 07 Ústí nad Labem
tel. 475 201 527

Kombinovaná spotřeba v l/100 km 6,0–5,9. Emise CO2 v g/km 139–136.
Tato nabídka operativního leasingu je kalkulována na vůz BMW X1 sDrive 18i s JOY paketem (musí obsahovat automatickou převodovku
a parkovací senzory, zbytek výbavy dle přání klienta, pořizovací cena vozu 800 700 Kč vč. DPH) za podmínek 0% akontace, 48 měsíců,
15 000 km/rok, obsahuje povinné ručení, havarijní pojištění, GAP, pojištění skel a balíček servisních služeb BMW Service Inclusive
obsahující servisní prohlídky po dobu 5 let nebo do najetí 100 000 km. Splátka s DPH činí 10 888 Kč. Nabídka je určená pro plátce DPH.
Kalkulace pro neplátce bude zpracována na požádání. Nabídka platí do odvolání. Služby BMW Financial Services v České republice jsou nabízeny
prostřednictvím UniCredit Leasing CZ, a.s., a UniCredit Fleet Management, s.r.o.

OBJEVUJTE.
WWW.KOPECKY.CZ

BMW X1 JIŽ OD 8 999 KČ BEZ DPH MĚSÍČNĚ.

 
Radost z jízdy

V Krajské zdravotní, a. s., se kro-
mě zajišťování komplexní zdra-
votní péče daří úspěšně rozví-
jet i vědeckou činnost. Před-
sedy Vědecké rady KZ, před-
nosty Neurochirurgické kliniky 
prof. MUDr. Martina Sameše, CSc. 
jsme se zeptali, jak tato čin-
nost zapadá do náročné práce, 
kolik se do ní zapojuje autorů 
a jak jsou poznatky uplatňová-
ny v praxi…

 Nechme úvodem zaznít řeč čísel: Ko-
lik zaměstnanců se do vědecké práce 
v posledních pěti letech zapojilo?
Do vědecké činnosti se zapojují za-
městnanci napříč nemocnicemi Kraj-
ské zdravotní, a.s. Masarykova nemoc-
nice v Ústí nad Labem (MNUL) vždy 
patřila k nejlepším nemocnicím v KZ 
i v ČR. K nejaktivnějším v  MNUL  pat-
ří Neurochirurgická klinika, Klinika an-
esteziologie, perioperační a intenziv-
ní medicíny, v rámci KZ Neurologické 
oddělení v Teplicích, Neurologické od-
dělení v Chomutově, společné onkolo-
gické oddělení v MNUL a Chomutově 
a Chirurgické oddělení Děčín.

 Dá se říci, které objevy byly nejpro-
gresivnější?
MNUL každý rok vyhlašuje nejlepší prá-
ce ve čtyřech kategoriích, kterými jsou 
republiková prvenství, příkladná repre-
zentace, publikace, články, mezinárodní 
přednášková činnost a sesterská prezen-
tace na vědeckých konferencích. V každé 
z nich se vyhlašuje 5-6  prací a objevů. 
Za pět let je to přibližně 125 kvalitních 
projektů a všechny mají republikový do-
sah. V tomto počtu je velmi těžké mluvit 
o těch nejprogresivnějších.

KZ následně každý rok vyhlašuje soutěž těch 
nejlepších publikací v prestižních časopisech 
s impakt faktorem, vždy v kategorii lékařů 
do 35 let, lékařů nad 35 let a nelékařských 
profesí. Každý rok z 10-15 nominovaných 
vyhlašuje Vědecká rada KZ  sedm nejlepších 
prací. Za pět let je to opět 35 špičkových pu-
blikací tentokrát již v mezinárodním pro-
středí a konkurenci. Z těchto čísel je evident-
ní vysoká úroveň výzkumné práce v MNUL 
a KZ. Všechny ceny jsou spojeny s fi nanční 
odměnou. Rád bych zdůraznil, že takováto 
podpora vědecké činnosti není zdaleka ve 
všech fakultních nemocnicích v ČR.

 Jak jsou využity v praxi?
V medicíně se poznatky z publika-
cí a z grantových projektů využívají 
v praxi velmi rychle. Pokud jsou k za-
vedení nových metod a postupů třeba 
nové přístroje a technologie, učinily se 
v KZ významné investice z projektů EU 
i z vlastních prostředků.

 Překročily některé z nich svým vý-
znamem rámec Krajské zdravotní?
Všechny publikace.

 Jsou některé patentovány?
V současné době v medicíně převládá 
publikační aktivita. Technologický vý-
voj převzaly specializované fi rmy a spo-

lečnosti. Vzpomínám si však na pa-
tent prim. Karla Slámy z ORL oddělení 
MNUL v roce 1984 na materiál a způsob 
výroby ventilačních trubiček středouš-
ních pro léčbu převodní nedoslýchavos-
ti především u dětí. V ČR a SR bylo im-
plantováno přibližně 10 tisíc trubiček.

 Průkopníkem ve vědecké činnosti 
je Masarykova nemocnice s klinika-
mi a odbornými centry.  Jak se o slo-
vo hlásí ostatní odštěpné závody KZ? 
Roste jejich zájem? 
Jejich zájem určitě roste. Nejlepší pra-
coviště v Chomutově a v Teplicích mají 
vynikající výsledky a patří mezi 10 nej-
lepších v Krajské zdravotní. Celkový 
počet bodů v nemocnici v Chomuto-
vě vzrostl od roku 2008 do současnosti 
třikrát. Průměr bodů za vědeckou a vý-
zkumnou činnost na jedno pracoviště 
se v nemocnici v Teplicích zvýšil za de-
set let dokonce čtyřikrát.

 Mají lékaři a další zdravotničtí pra-
covníci na vědeckou práci vůbec čas? 
Jistě. Podle předložených výsledků je na-
prosto evidentní a čísla výkonnosti rostou 
v posledních letech exponenciální řadou.

 Co je motivuje? 
Touha po zlepšení léčebných metod 
a možnost přispět vlastním souborem či 
pozorováním. Dále soutěž v republiko-
vém i mezinárodním prostředí a z úspě-
chů plynoucí prestiž a respekt a s tím 
spojené kvalitnější jméno oddělení. S tím 
přichází větší zájem pacientů a zpět kva-
litnější pomoc nemocným. Lékařské po-
volání dává pocit uspokojení z pomoci 
druhým i vlastní seberealizaci. 

 Jaký máte vzkaz pro kolegy, kteří 
mají nápady, ale ještě váhají? 
V březnu 2016 byla vyhlášena Interní 
grantová podpora KZ (IGP KZ).  V sou-
časné době bylo vyhlášeno již 5 kol IGP 
KZ a na výzkumné projekty bylo rozdě-
leno 15 milionů Kč. Bylo podpořeno ví-
ce než pět desítek projektů s maximální 
lokací 500 tisíc Kč na jeden projekt. Vý-
zkumné záměry se řeší v průběhu dvou 
let. Výsledky musí řešitelé doložit for-
mou přijatých publikací v recenzovaných 
časopisech. Vnitřní grantová podpora je 
nejpružnější možnost pro realizací pilot-
ních projektů bez zatěžující administrati-
vy. Při kvalitních výsledcích lze navázat na 
rozsáhlejší grantové podpory republikové 
či zahraniční. Chtěl bych poděkovat vede-
ní Krajské zdravotní a Ústeckému kraji za 
zájem a za podporu vědecké a výzkumné 
činnosti v KZ. Na základě uvedených vý-
sledků lze doložit, že tato systematická 
podpora bezpochyby má a v i budoucnu 
bude mít vysoce pozitivní vliv na kvalitu 
zdravotnické péče v našem kraji.
 Text: Metropol, foto: KZ, a.s.

Krajská zdravotní úspěšně rozvíjí 
vědeckou a výzkumnou činnost

Prof. MUDr. Martin Sameš, CSc.
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Konstantinův řád je považován za his-
toricky první rytířský křesťanský řád 
na světě a jeho založení je připisová-
no přímo osobě římského císaře svaté-
ho Konstantina Velikého (Flavius Vale-
rius Constantinus), narozeného ve tře-
tím století. Od roku 306 byl římským 
císařem a až do své smrti nezpochyb-
nitelným vládcem celé římské říše. 
Konstantin přispěl ke změně nábožen-
ské politiky římské říše a jeho působe-
ní mělo zásadní význam nejen pro křes-
ťanství, ale i pro historii pozdní antiky 
a evropské civilizace. Konstantin zvítě-
zil 28. října roku 312  v bitvě u Milvij-
ského mostu, a osobně se domníval, že 
k tomuto vítězství mu dopomohl křes-
ťanský Bůh. Následně v roce 313 vy-
dal Edikt milánský, jímž zrovnoprávnil 
křesťanství s dosavadním kultem řím-
ským. Tím ukončil pronásledování křes-
ťanů a zaručil náboženskou svobodu 
všem obyvatelům říše. Konstantin křes-
ťanství všestranně podporoval a v roce 
325 svolal do města Nikaia první eku-
menický koncil. Křesťané ho za tyto je-
ho skutky obdařili přízviskem „Veliký“ 
a východní částí křesťanské církve byl 
prohlášen za svatého.  
Podle starých kronik zřizuje již roku 
312 po vítězné bitvě nad sokem Ma-
xentiem císař Konstantin Veliký první 
křesťanský rytířský řád nesoucí jeho 
jméno. Řád plnil úlohu vojenskou i du-
chovní na obranu křesťanství a záro-
veň působil jako osobní stráž na ochra-
nu císaře. 
Řád působil v následujících staletích na 
stejných původních principech, které 
následně nově potvrdil také byzantský 
císař Alexios Komnenos roku 1190. Po 
pádu Cařihradu roku 1453 došlo k roz-
štěpení řádu na dva samostatné sub-
jekty. Konstantin XI. předal před pá-
dem Cařihradu světskou moc a císař-
skou korunu na hlavu patriarchy a od 
těch dob jsou všichni konstantinopolští 
pravoslavní patriarchové etnarchama, 
u nichž se snoubí moc duchovní a svět-
ská. Legitimita řádu svatého Konstan-
tina Velikého tím spočinula na bedrech 
pravoslavné církve. Zásadní význam 
měl první rytířský řád také pro Řím, 
a proto papež Mikuláš V. potvrdil v zá-
padní Evropě řád jako římskokatolický 
Konstantinův Řád Svatého Jiří. Tím do-
šlo ke vzniku dvou samostatných řádů, 
spadajících pod jurisdikci západní i vý-
chodní části křesťanské církve. 

Křesťanství je jen jedno, přičemž zá-
padní a východní část církve je vnímá-
na jako pravá a levá plíce křesťanství.
Oba řády fungovaly v nezměněné po-
době až do počátku 20 století. V po-
válečné – změněné Evropě se oba řá-
dy musely přizpůsobit moderní do-
bě. Římskokatolická frakce řádu půso-
bí dodnes jako rodinný řád dynastické 
rodiny Bourbonů. Pravoslavný Kon-
stantinův řád obdržel dne 29. května 
1953 registraci ve Švýcarsku, kdy byl 
zaregistrován dle švýcarského prá-
va, jako rytířská asociace na ochra-
nu křesťanství. Řád působil charita-
tivně v 50. až 70. letech nejen v Evro-
pě, ale také v prostoru Afriky. Dne 12. 
května 1970 uznal řád Konstantina Ve-
likého církevní autorita Jeho Blahosla-
venost Nikolaos VI. Papež a patriarcha 
církve Alexandrie, založené apoštolem 
Markem a vzal Řád pod patronát. V ro-
ce 1982 byl Konstantinův Řád povýšen 
na "Čestnou stráž Apoštolského trů-
nu" Alexandrie patriarchů Alexandrie 
a celé Afriky ve shodě se svatým sy-
nodem. Rytířský Řád svatého Konstan-
tina Velikého působil v západní Evro-
pě, ve střední a východní Evropě byla 
jeho činnost obnovena po pádu tota-
litního komunismu po roce 1989, kdy 
byla zahájena obnova rytířského spo-
lečenství svatého Konstantina v post-
komunistických zemích v České repub-
lice, Slovenské republice, v Polsku, Bul-
harsku, Maďarsku, Rusku a na Ukraji-

ně. Prvním státem, kde byla obnova 
řádu (na popud vídeňských Čechů) za-
počata, byla Česká republika. Násled-
ně bylo roku 1993 v dolnorakouském 
klášteře Stift Göttweig (nedaleko ob-
ce Furth) přijato 9 Čechů pod němec-
ký exarchát. Ve dnech 2. – 4. září 1994 
byli v německém Bad Wimpfenu přija-
ti další dva Češi a hned následující mě-
síc se uskutečnilo první pasování řá-
du v České republice na Velehradě, kde 
bylo ve dnech 23. – 24. října 1994 při-
jato do řádu 30 čekatelů ze států střed-
ní a východní Evropy, z toho bylo 21 
Čechů.  
Veškeré zásluhy na vzniku poboček řádu 
ve střední a východní Evropě měli sou-

časní členové vedení řádu Internationalis 
Ordo Sancti Constantini Magni. Dne 30. 
března 1995 povolilo Ministerstvo vnitra 
ČR řád Konstantina Velikého, jako občan-
ské sdružení. Postupně vznikly pobočky 
Řádu v Polsku (14. 12. 1994), Rusku (12. 2. 
1996), Maďarsku (1995), Bulharsku (1996), 
na Ukrajině (1995) a na Slovensku (31. 8. 
1995). Registrací mezinárodní centrály řá-
du v České republice za podpory násled-
níka ruského trůnu dne 20. 2. 1998, na 
základě zákona 116/85 Sb. (zákon o mezi-
národních nevládních organizacích) byla 
centrála řádu přesunuta na území Čech. 
Církevní legitimitu si západoevropský řád 
celosvětově udržel ve vazbě na patriar-
chát Alexandrie a celé Afriky, středo a vý-
chodoevropská část řádu získala uznání 
a záštitu místní autokefální pravoslavné 
církve v České republice a Slovensku (dva 
měsíce po registraci jako mezinárodní ne-
vládní organizace) dne 24. 4. 1998 od me-
tropolity českých zemí a Slovenska, jeho 
Blaženosti vladyky Doroteje, arcibiskupa 
pražského. 
A tak se střední a východní část Konstan-
tinova řádu, po takřka 550 letech, vráti-

la roku 1998 tam, kam historicky patří, 
pod nejvyššího představitele pravoslav-
ných křesťanů na světě Konstantinopol-
ského patriarchu (Cařihradského), který 
má již od roku 1453 legitimní právo po-
tvrzovat a uznávat Konstantinův řád ja-
ko autonomní vojensko-církevní subjekt 
Východní části křesťanské církve v jed-
notě s ostatními místními autokefální-
mi církvemi. Na tuto tradici navázal také 
nový metropolita a Arcibiskup pražský 
jeho blaženost Doc. ThDr. Vladyka Kryš-
tof, Ph.D., když v Praze dne 13. března 
2006 potvrdil rytířský řád svatého Kon-
stantina a Heleny jako STAVROPIGIÁL-
NÍ pravoslavné bratrstvo věřících. Kro-
mě duchovní ochrany východocírkev-
ního suverénního patriarchátu a všech 
shora uvedených národních statusů 
(mezinárodních poboček řádů v jednot-
livých státech) včetně mezinárodní cent-
rály (zřízené jako mezinárodní nevládní 
organizace) je řád registrován v ekono-
mické a sociální sféře Organizace spoje-
ných národů (OSN). V současné době řád 
působí ve 32 státech světa pod názvem 
International Equester Ordo Sancti Con-
stantini Magni (et Helena).
Řád zastává duchovní a morální hod-
noty dávných časů, které v naší dneš-
ní moderní společnosti velice chybí. 
Řád je tak ochráncem evropské kultu-
ry a mentality, která se utvářela v Evro-
pě pod vlivem církve a místní zemské 
šlechty po dobu dvou tisíc let. 
 Text: Metropol  (konzultováno s historiky)

Článek o tajemných řádech, světových 
společenstvích a rytířích dnešní doby?
Řada lidí věří, že ilumináti, svobodni zednáři, templáři, nebo třeba rytíři pod-
vazkového řádu ovládají svět. A spousta lidí si naopak mysli, že je vše kon-
spirace a nic takového neexistuje. Tak jak to je doopravdy? Vždyť občas za-
slechneme, že nějaká známá a významná osoba k některému řádu pat-
ří... Na příkladu Rytířského Řádu sv. Konstantina a Heleny se dá nahlédnout 
pod pokličku. Chodí dnešní rytíři v brnění? Jsou to pošetilci? Řídí svět? Nebo 
naopak dělají jen něco pro jeho blaho? Jak taková společenství fungují dnes 
na území našeho státu, co jsou fámy a jaká je pravda? My to víme...

Obnova řádu po roce 1989 - Rozhodnutí papeže a patriarchy Mikuláše VI , 12.5.1970, 
patriarší tomos
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Metropol také zjistil že:
Od roku 2000 včele mezinárodního 
rytířského řádu stojí občan České re-
publiky, duchcovský rodák žijící v sou-
časnosti v lázeňském městě Teplicích, 
vysokoškolský pedagog a archiman-
drita (arciopat) PhDr. ThDr. Mgr. Eugen 
Sigismund Freimann, PhD., M.A., který 
přijal za teplický volební obvod kandi-
daturu na senátora do Senátu Parla-
mentu České republiky. 


