
 Máte dvě dospělé dcery. Budou 
z nich následovnice, co se oboru týče?
Holky neměly jinou šanci. Vyrůstaly 
v tom. Starší Míša založila před sedmi 
lety vlastní salon ve Slavkově u Brna. 
A protože je provdaná Rájová, jmenu-
je se Svatební ráj. A Pavla? Ta se pře-
ce do salonu narodila. Nějakou dobu 
se zdálo, že bude vrcholovou sportov-

kyní, ale když přestala tvrdě trénovat, 
je v salonu od rána do večera, kde pře-
vzala kus odpovědnosti a práce. Speci-
alizuje se na koordinaci svateb. 
 V čem spočívá podle vašeho názo-
ru úspěch v jakémkoli podnikání? 
Podle mne se nic v životě nedá dělat 
bez pokory, obrovské píle a lásky. 

Připravila: L. Richterová, foto: D. Šeiner

Petra Vyoralová
Vystudovala gymnázium v Mostě, začala navštěvovat Pedagogickou fakultu 
na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, ale možnost cestování po roce 
1989 ji zavála jinam. V životě se řídí  motem:  „Dělat poctivě to, co dělám. Být 
poctivá sama k sobě!“ Je vášnivou sportovkyní – hraje tenis, plave, lyžuje, 
pravidelně cvičí. K dalším aktivitám patří návštěva divadel a cestování.

 Jak prožíváte první jarní dny?
Snažím se je užívat, jak nejlépe umím. 
Sportuji, chodím do společnosti. A sa-
mozřejmě taky pracuji. Měsíc březen 
pro mne kromě každodenní práce v sa-
lonu znamenal přípravu dvou velkých 
akcí. Na MDŽ, tedy 8. března, jsme byli 
poctěni obléknout fi nalistky volby Ses-
tra Sympatie v Praze na Žofíně, 22. 3. 
byl náš salon součástí velké módní pře-
hlídky Krása pomáhá, kterou tradičně 
pořádá Lenka Kocmanová-Taussigová.  
Bylo toho tedy opravdu hodně. 
 Jste rodilá Mostečanka a zdejší vel-
ká patriotka. Jak se vám na severu 
Čech žije?
Mám k mému rodnému městu oprav-
du vřelý vztah. Ráda ho ukazuji svým 
přátelům a známým a mám radost 
z toho, jak se jejich vnímání krajiny 
severu Čech mění. Vezmu je na Hně-
vín, Ressl, hipodrom, zajdeme do ba-
zénu, na dobré jídlo. V Mostě se mi ži-
je krásně, i když tu podnikání není prá-
vě nejlehčí.   
 Kdy jste s podnikáním začala a co 
vás přivedlo k módě?
Začínala jsem ve svých necelých pět-
advaceti letech, to už jsem měla prv-
ní dceru Michaelu a druhou Pavlu 
jsem čekala. První salon jsem měla 
v nákupním centru Delta, odtud po-
chází současný název. Móda mne lá-
kala odjakživa, cítila jsem, že zrovna 
v oblasti svatebního a společenského 
odívání bylo po revoluci pole neora-
né. Díky znalosti jazyků jsem se rych-
le orientovala i v zahraničí. Určitý čas 
jsem odtud vozila i dárkové předměty, 
o které byl mezi zákazníky velký zá-
jem. Doba internetových obchodů ale 
všechno změnila, a tak jsem tento trh 

opustila. Věnuji se výhradně odívání, 
doplňkům a službám, které ke svatbě 
patří. 
 Vzpomínáte, co jste měla na sobě 
v den vlastní svatby? 
Na to se nedá zapomenout (smích). 
V podstatě to, co se tehdy dalo sehnat. 
Moje děti a vnoučata se nad našimi 
svatebními fotkami velmi dobře baví. 
 Jak se od té doby outfi ty změnily?
V posledních letech je svatební móda 
více méně ustálená, jde do lehčích stři-
hů, příkladem je letošní kolekce, v níž 
se projevil obrovský útlum sněhobí-
lých šatů pro nevěsty. Přechází na při-
rozenější něžně bílou s přechodem až 
k odstínům béžové. Tady bych ráda 
zmínila podstatnou zkušenost, s níž 
se u zákaznic setkávám. Nevěsta by 
se měla vždycky rozhodnout pro šaty, 
ve kterých se cítí dobře. To je i záru-
ka, že bude dobře vypadat. Jinými slo-
vy poslouchat sebe samu a nedat moc 
na rady kamarádek. 
 Dnes provozujete dva svatební sa-
lony. Co všechno v nich snoubenci 
a svatebčané najdou? 
Lídrem, nebo chcete-li vlajkovou lodí 
mého podnikání je od roku 1993 salon 
pod Magistrátem města Most.  V ro-
ce 2007 jsem nabídku rozšířila ješ-
tě do Chomutova.  Oba salony jsou si 
konkurencí, Most má jinou nabídku, 
než Chomutov. Po celých 26 let sva-
tebčany nejen oblékáme, ale zároveň 
spolupracujeme s vizážisty, fotogra-
fy, ale i květináři, cukráři atd., zkrát-
ka nabízíme komplexní služby. Pravi-
delně je společně prezentujeme vždy 
první neděli v novém roce při ak-
ci „Svatba nanečisto“ na Benediktu 
v Mostě.  

 Tedy svatba takzvaně na klíč. Slo-
gan vašich služeb zní: „Luxus, který 
si můžete dovolit“. Můžete jej trochu 
rozvést…
V našem regionu je hodně lidí, kteří 
při nákupech dávají přednost levným 
věcem nebo očekávají slevy. I já bych 
určitě uměla nakoupit a dál prodávat 
levně. To ale není moje krédo: Nabízím 
špičku a to za ceny, jež jsou právě tím 
luxusem, který si zákazníci mohou do-
volit.   
 Nabízíte též společenské šaty pro 
ženy i muže. Které celebrity oblékáte?
Celebrity jsou pro mne obecným po-
jmem. Ale mnohokrát jsme obléka-
ly například biatloničku Gabrielu Kou-
kalovou, připravili jsme svatební šaty 
pro Lucii Šlégr, k našim zákaznicím pa-
tří také modelky Inna Puhajková, Nikol 
Švantnerová, Eva Decastelo či gospelo-
vá zpěvačka Leona  Gyöngyösi a další 
dámy. 
 Je o vás známo, že myslíte i na po-
moc potřebným. Jaké projekty v tom-
to směru realizujete?
Letos to bude již VI. ročník slavnostní-
ho večera „Móda a hvězdy“, což mne 
maximálně naplňuje, protože výtěžek 
je určen pro Klokánek Teplice, Dětský 
domov ve Vysoké Peci a Nadační fond 
Veroniky Kašákové. Vloni jsme každé-
mu ze jmenovaných subjektů předa-
ly šek na 100 000 korun, které jsou ur-
čeny na pomoc znevýhodněným dě-
tem. Také již zmíněná Svatba nanečis-
to má charitativní podtext. Vloni jsme 
zaplatili rovnátka sedmnáctileté sleč-
ně z Klokánku, letos jsme předali note-
book pro začínajícího fotografa  z DD 
Vysoká Pec. Pomáhat by měl každý, 
kdo může. 

POZVÁNKA na jedinečnou 
módní show

T E P L I C E   8/6/2019

Žaneta Morštadt
modelka

číslo 04  /  ročník XII  /  březen 2019

Březen je oslavou příchodu jara a také oslavou žen. Jejich mezinárodní svátek je 
sice už za námi, ale i tak se sluší připomenout, co všechno pro své bližní i spo-
lečnost dělají. Jak vnímá tento čas a roli podnikatelky, dcery, matky i babičky 
Petra Vyoralová, majitelka svatebních salonů Delta v Mostě a v Chomutově. 

Pomáhat by měl Pomáhat by měl 
každý, kdo můžekaždý, kdo může
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Oddělení LDN bude mít nové koupelny

„Jedná se o koupelny sloužící pro osob-
ní hygienu imobilních pacientů, kteří 
ji nemohou vykonávat kvůli omezené-
mu přístupu s invalidními vozíky v kou-
pelnách u pokojů,“ vysvětlil vedou-
cí oddělení rozvoje Miroslav Janošík 
a upřesnil, že nově budované koupel-
ny budou plně přizpůsobené potře-
bám těchto pacientů a také pro prá-
ci ošetřujícího personálu. „Původní ne-
vyhovující vany byly vybourány a v ny-
ní dostatečně velkém vzniklém prostoru 

bude vybudováno stanoviště, kam bu-
de možné s pacientem zajet na sprcho-
vacích křeslech nebo lůžcích. Rovněž 
umyvadla budou splňovat všechny ná-
roky pro osoby na vozíku,“ ujistil. Prá-
ce na nové koupelně jedné ze stanic 
byly zahájeny vybouráním stávajícího 
vybavení včetně obkladů a podlahy. 
V prostoru budou osazeny nové roz-
vody vody a odpadů, budou zde insta-
lovány nové obklady a na vyspádova-
nou podlahu přijde nová dlažba. No-

vé bude samozřejmě i vnitřní vybave-
ní sanitární keramikou.
Náklady na jednu novou koupelnu, kte-
rá by měla dle plánu vzniknout do tří 
týdnů od zahájení prací, se pohybují 
přibližně ve výši 300 tisíc korun. Na tu-
to investici nemocnice použije pro-
středky ze sponzorských darů pacientů. 
V blízké budoucnosti je na dvou stani-
cích oddělení LDN umístěných v pavilo-
nech G a E plánováno také vybudování 
WC pro vozíčkáře.  (nk)

Litoměřice | Celkem tři koupelny má v plánu do konce druhého čtvrtletí letošního roku modernizo-
vat litoměřická nemocnice na oddělení lůžek dlouhodobě nemocných. Práce na první z nich, která 
je umístěna v pavilonu F na stanici následné péče, byly zahájeny začátkem března. Následovat bude 
koupelna na sousední stanici A.

 Jak se vám osobně seriál líbil a vy-
stihl problémy, s kterými se potýkáte?
Seriál Most! jsem sledoval rád a bral 
ho s nadsázkou. Jestli vystihl problé-
my, se kterými se v Mostě potýkáme? 
Po pravdě v Mostě neprodáváme své 
domácí mazlíčky, nebouráme do li-
dí popelářským vozem a nepořádáme 
ilegální závody na autodromu. A kaž-
dý, kdo žije v Mostě, to ví. Ale na dru-
hou stranu se seriál některých palči-
vých témat dotkl. 
 Co dělá k jejich zmírnění město sa-
mo?
Chtěli jsme například regulovat cho-
vání nepřizpůsobivých lidí, respektive 
ochránit ty slušné, a proto jsme vyda-
li takzvanou vysedávací vyhlášku, kte-
rou většina lidí přivítala. Byl to efek-
tivní nástroj regulace shlukování ne-
přizpůsobivých, ale bohužel z vyš-
ších míst byla vyhláška vyhodnocena 
v rozporu s právními předpisy a zruše-
na Ústavním soudem. Snažíme se sa-
mozřejmě působit i preventivně, proto 
máme v ulicích asistenty prevence kri-
minality, kteří jsou takovou prodlouže-
nou rukou městské policie. 
 Hnědouhelná pánev vydává po de-
setiletí své bohatství pro to, aby re-
publika mohla svítit a topit. Co dostá-
vá zpátky? 
Dostali jsme určitě méně, než tento regi-
on republice dal. Vždyť bylo zbořeno ce-
lé historické město a mnoho vesnic, li-
dé byli vykořeněni, krajina získala jinou 
podobu. Nedivte se proto pocitu, který 
místní někdy mají, že celá země z toho-
to kraje brala, ale region zůstal na chvos-
tu jejího zájmu. Ale abych nebyl nespra-
vedlivý, je třeba uvést, že například 

v rámci takzvaných ekomiliard, které by-
ly před lety uvolněny vládou na zahla-
zení následků důlní činnosti v postiže-
ných regionech, probíhají stavby u jeze-
ra Most, které se nachází v místech pů-
vodního města a které bude v příštím 
roce zpřístupněno veřejnosti. 
 Železo je třeba kout, dokud je žha-
vé. Které centrální orgány mohou po-
moci a jak, aby se situace zlepšila?
Je třeba spolupráce hned několika mi-
nisterstev. Problémy, s nimiž se potýká 
město Most, mají i některá další měs-
ta, jako například Ústí nebo Kladno. 
Společně s primátory těchto měst jsme 
nadefi novali požadavky, které by moh-
ly situaci v těchto městech pomoci ře-
šit. Patří mezi ně například možnost 
čerpat fi nanční prostředky na výkup 

bytů, pronajímání bytů by mělo pod-
léhat živnostenskému zákonu, zavede-
ní a zpřísnění hygienických standar-
dů v bytech nebo třeba spojení pobí-
rání dávek s určitými povinnostmi vů-
či městu. Jsou to zkrátka věci, na které 
je samospráva krátká, a kde musejí po-
moci centrální orgány. 
 Kde vidíte Most v horizontu příš-
tích deseti, dvaceti let?
Já věřím, že se nám společnými silami 
podaří nastartovat lepší trend a že ten 
bude mít za následek, že mladí lidé ne-
budou z Mostu odcházet. A když, tak 
jen na studia, a pak se do svého rod-
ného města zase vrátí, protože právě 
tady budou chtít založit rodinu a tady 
budou chtít žít svůj život. 
 V seriálu zazněly hlášky, které oka-
mžitě zdomácněly. Jaká utkvěla vám 
a jak se s tvůrci, herci a komparsem 
spolupracovalo? 
Těch hlášek je hned několik, ale Dyc-
ky Most! hraje prim. Proto ji využívá-
me i při propagaci města. Spolupráce 
s Českou televizí byla výborná. Nebý-
valý a nečekaný úspěch seriálu asi za-
skočil jak Českou televizi, tak nás. Vě-
řím ale, že zájem, který byl v posled-
ních týdnech o naše město, přine-
se Mostu jen to pozitivní a že ti, kteří 
o našem městě ještě neslyšeli, si jej 
alespoň najdou na mapě. A hlavně, že 
ti, kteří k nám zavítají, a my je srdečně 
zveme, uvidí, že Most není takový, jak 
jej často prezentují média. Je to měs-
to se spoustou zeleně a širokou nabíd-
kou sportovišť a volnočasových areálů 
a nečekaně pestrou přírodou v bezpro-
středním okolí. 
Připravila: Ladislava Richterová, foto archiv

Nový generální 
ředitel ČEZ 
Teplárenské
Novým předsedou představen-
stva a generálním ředitelem spo-
lečnosti ČEZ Teplárenská, a. s., se 
od 1. března stal Jan Nechvátal. Do
 Skupiny ČEZ přichází ze společnos-
ti ACTHERM, v níž působil jako jed-
natel a zároveň i ředitel odštěpné-
ho závodu Chomutov.   

Ještě před svou pozicí ve společnos-
ti ACTHERM působil Jan Nechvátal 
na vedoucích místech ve společnos-
tech Severočeské teplárny a United 
Energy. Je absolventem strojní fa-
kulty Vysoké školy strojní a elektro-
technické v Plzni, obor konstrukce 
tepelných a jaderných strojů a za-
řízení. Je rozvedený, má jednu dce-
ru. Mezi jeho koníčky patří rybaře-
ní a rekreační jízda na kole.  
Společnost ČEZ Teplárenská, a. s., 
v současné době zásobuje přibliž-
ně 7 500 odběrných míst a kromě 
více než 137 000 domácností jsou 
odběrateli tepla i nemocnice, úřa-
dy, školy a průmyslové podniky. Cel-
ková roční dodávka tepla činí okolo 
7 000 TJ. Zásobuje teplem zákazní-
ky ve 34 městech v Ústeckém, Kar-
lovarském, Středočeském, Pardubic-
kém, Královéhradeckém, Moravsko-
slezském a Jihomoravském kraji, 
kde také exportuje teplo přes hrani-
ce, z Elektrárny Hodonín do sloven-
ského města Holíče. 
Výrobcem většiny distribuovaného 
tepla jsou uhelné elektrárny a tep-
lárny Skupiny ČEZ. V lokalitách mi-
mo páteřní rozvody tepla zajišťuje 
ČEZ Teplárenská jeho dodávky na-
příklad prostřednictvím plynových 
kotelen. 
Více na www.cezteplarenska.cz.

Litoměřice | Rekordní účast 150 
odborníků z České republiky 
i zahraniční zaznamenala v Li-
toměřicích mezinárodní konfe-
rence „Energie v rukou měst“. 

Čtvrtý ročník dvoudenní akce zamě-
řené na udržitelnou energetiku po-
řádalo Sdružení energetických mana-
žerů měst a obcí (SEMMO) a Národní 
síť Zdravých měst ČR (NSZM) ve spo-
lupráci s evropským sdružením měst 
a obcí zaměřených na udržitelnou 
energetiku Energy Cities a městem 
Litoměřice. Přítomna byla řada hos-
tů, mezi nimi i náměstek Minister-
stva průmyslu a obchodu René Nedě-
la nebo náměstek Ministerstva život-
ního prostředí Jan Kříž. Akce byla ur-
čena zejména zástupcům měst, obcí, 
regionů a jejich partnerům, kteří mají 

zájem o prosazování inovativních po-
stupů v oblasti úspor energie, využití 
obnovitelných zdrojů a udržitelné do-
pravy na místní úrovni. 
Za lídra v této oblasti byly oběma zá-
stupci ministerstev jmenovány Lito-
měřice. Skloňován byl hlavně projekt 

stavby domu s malometrážními byty 
v Jiříkových kasárnách, jenž bude prv-
ní aktivní veřejnou budovou v ČR, kte-
rá vyrobí více energie, než sama spo-
třebuje. Představeny však byly také 
inovativní projekty z oblasti udržitel-
né komunální energetiky pocházející 

z jiných měst - například dynamické 
veřejné osvětlení ze Sušice. V té sou-
vislosti upozornil obce a města zástup-
ce Evropské investiční banky Andreas 
Piontek na možnosti získaní metodic-
ké pomoci při přípravě inovativních 
projektů a jejich fi nancování. (od dop.)

Příběh starý 
osmdesát let
Teplice | Vzpomínkové shromáž-
dění k 80. výročí vypálení velké sy-
nagogy se ve čtvrtek 14. března ko-
nalo v prostorách Židovské obce 
v Teplicích.

Mezi hosty přivítal její předseda 
Michael Lichtenstein velvyslance 
Státu Izrael, Jeho Excelenci Danie-
la Merona a představitele a partne-
ry řady společenských organizací. 
Smutný příběh dvoupatrové budo-
vy s trojlodní dispozicí, která by-
la postavena v letech 1881 – 1882 
a patřila k největším v českých ze-
mích, publiku vyprávěli ředitel re-
gionálního muzea Radek Spála 
a historička Lenka Burgerová. 
Teplická synagoga přežila Křišťálovou 
noc, nenávisti nacistických fanatiků 
ale podlehla v noci z 14. na 15. břez-
na 1939. Zcela vyhořela a ruiny muse-
ly být odklizeny. 
Její existenci dnes připomíná pa-
mátník obětem holocaustu umístě-
ný v parku pod bývalou synagogou 
na rohu ulic Lipová a Chelčického. 
Tyto události je třeba připomínat si 
i dnes, kdy se v Evropě opět vzmá-
há antisemitismus. 
ŽO Teplice nyní připravuje trojroz-
měrnou maketu ojedinělé stavby, 
která byla společně s evangelickým 
kostelem apoštola Bartoloměje do-
minantou města. (lar)

Litoměřice hostily mezinárodní konferenci

Na snímku zprava: Místostarosta Litoměřic Karel Krejza, energetický manažer města Jaroslav Klusák, náměstek MPO Re-
né Neděla a náměstek MŽP Jan Kříž.

Věřím, že zájem o město
se projeví pozitivně 
Nedávno skončil kultovní televizní seriál MOST! Stal se fenoménem a jeho sledovanost předčila oče-
kávání tvůrců. Severočeské šedesátitisícové město se dostalo do povědomí veřejnosti se svojí boha-
tou historií, ale i jako místo pro život. Jak může tento nový, populární formou podaný pohled, městu 
prospět? Zeptali jsme se primátora Jana Paparegy…
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Krajská zdravotní uspěla ve výběrovém
řízení na akutní lůžka pro kardiochirurgii

5

800 

25 %

1/10

V návaznosti na výsledek tohoto vý-
běrového řízení lze zahájit kontrak-
tační jednání se zdravotními pojišťov-
nami (uzavírání smluv o poskytování 
a úhradě akutní lůžkové péče v oboru 
kardiochirurgie), přičemž právě zdra-
votní pojišťovny v hlasování při výbě-
rovém řízení vyjádřily ústecké kardio-
chirurgii podporu. 
„Poté, co jsme nyní uspěli ve výběrovém 
řízení na ministerstvu zdravotnictví, bu-
deme pokračovat v jednáních a krocích, 
jejichž fi nálním cílem je získání statu-
tu Centra komplexní kardiovaskulární 
péče. Krajská zdravotní je připravena 
personálně i materiálně na provozová-
ní kardiocentra, byly vytvořeny příznivé 
podmínky pro vznik oddělení kardiochi-
rurgie ve spolupráci s kardiologickou kli-
nikou a oddělením kardioanesteziologie. 
Všechna tato pracoviště tvoří v současné 
době právě kardiocentrum, jehož tým již 
provedl do poloviny března 56 zdařilých 
operací. Byly zahájeny  projektové prá-
ce na novém objektu pro kardiocentrum 

- kardiologickou kliniku  a kardiochirur-
gii včetně operačních sálů, intenzivní pé-
če, intermediární péče, standardních lů-
žek a ambulancí,“ řekl Ing. Jiří Novák, 
předseda představenstva Krajské zdra-
votní, a. s. 
„Podle statistik je každý rok na šest sto-
vek pacientů z Ústeckého kraje vyžadu-
jících kardiochirurgický výkon posíláno 
do pražských center, ale bohužel ne všich-
ni se operace v Praze dožijí,“ připomněl 
Ing. Jiří Novák.
O podpoře vybudování kardiochirurgie 
v ústecké Masarykově nemocnici před-
seda představenstva jednal již v létě 
2016 s místopředsedou vlády a mini-
strem fi nancí Ing. Andrejem Babišem  

a dále pak při jeho další návštěvě v ro-
ce 2018, kdy už  jako předseda vlády ČR 
tento projekt znovu podpořil. Ing. Ji-
ří Novák jednal opakovaně s minist-
rem zdravotnictví Mgr. et Mgr. Ada-
mem Vojtěchem a prof. MUDr. Roma-
nem Prymulou, CSc., Ph.D., náměstkem 
pro zdravotní péči ministra zdravot-
nictví ČR, s prof. MUDr. Věrou Adám-
kovou, CSc., předsedkyní Výboru pro 
zdravotnictví Poslanecké sněmovny 
ČR a další jednání probíhala se zástup-
ci všech zdravotních pojišťoven. 

„Je třeba zdůraznit, že výsledek výběrového 
řízení na Ministerstvu zdravotnictví ČR s do-
poručujícím výrokem umožňuje dále jednat 
o úhradě této péče ze zdravotního pojiště-
ní a o uzavření smluv se zdravotními pojiš-
ťovnami. Vznik kardiochirurgického odděle-
ní 1. ledna 2018 vedle kardiologické kliniky 
v ústecké Masarykově nemocnici a dosavad-
ní výsledky umožňují Krajské zdravotní pl-
nohodnotně usilovat o získání statutu cen-
tra komplexní vysoce specializované kardio-
vaskulární péče,“ dodal Ing. Petr Fiala, ge-
nerální ředitel Krajské zdravotní, a. s.  

„Ischemická choroba srdeční (ICHS) je nej-
častější příčinou úmrtí v České republice. Je-
jí největší výskyt je právě v Ústeckém kraji. 
Z tohoto pohledu se vybudování komplex-
ního kardiovaskulárního centra jeví jako 
logický krok. V České republice je v sou-
časné době 12 komplexních center kardio-
vaskulární péče. Jejich regionální umístě-
ní je však naprosto disproporciální, pět jich 
je v Praze,“ vysvětlil význam kardiochi-
rurgického pracoviště pro Ústecký kraj 
prof. MUDr. Pavel Červinka, Ph.D., FESC., 
FSCAI, přednosta Kardiologické kliniky 
Fakulty zdravotnických studií Univerzity 
J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Krajské 
zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice 
v Ústí nad Labem, o. z., který je zároveň 
vedoucím ústeckého kardiocentra.
„Do budoucna je předpoklad, že se podaří 
upravit provoz tak, aby vznikl prostor pro 
navýšení počtu kardiochirurgických výkonů. 
Do operačního programu zařazujeme i paci-
enty akutní a spektrum operačních zákroků 
se posune směrem od jednodušších k výko-
nům kombinovaným. Již nyní zařazujeme 
do operačního programu kromě elektivních 
i akutní výkony, tyto výkony jsou zatíženy 
vyšším operačním rizikem. V další etapě to 
budou implantace srdečních chlopní, chlo-
penní plastiky, eventuálně kombinované vý-
kony jako bypass s výkonem na mitrální ne-
bo aortální chlopni,“ shrnul MUDr. Miro-
slav Kolesár, primář Kardiochirurgického 
oddělení Krajské zdravotní, a. s. – Masa-
rykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.

Kardiochirurgická operace v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem. Foto: Krajská zdravotní, a. s.

Krajská zdravotní, a. s., uspěla 
v  tendru na  poskytování akutní 
lůžkové péče v oboru kardiochi-
rurgie. Výběrové řízení se usku-
tečnilo na  Ministerstvu zdravot-
nictví ČR 19. února 2019. Pro ve-
dení společnosti, která je největ-
ším poskytovatelem zdravotní 
péče v Ústeckém kraji, jde o dal-
ší krok na cestě k získání statutu 
centra komplexní vysoce specia-
lizované kardiovaskulární péče. 
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Ing. arch. Petr Sedláček: Můj Hadí příběh
Poprvé jsem vstoupil do Ha-
dích lázní v roce 1995. První se-
tkání s termální vodou. Společ-
né koupání rodičů s dětmi. Ješ-
tě dneska cítím to horko, vidím 
oprýskané zdi, zašlé kachlič-
ky a příšernou minišatnu. Jen 
chvilka na vychladnutí v za-
sklené kolonádě měla trochu 
„lázeňskou atmosféru“. Krás-
né sloupy, kazetový strop. Pak 
už jen přes umakartovou vrátni-
ci do parku.

Ne dlouho poté se původní majitel Láz-
ně Teplice, pro neekonomický provoz do-
mu zbavil. 
Společnost Hadco s.r.o. zanechala svůj vý-
věsní štít na schodech v roce 1997. Nový 
cizozemský vlastník se pokusil o záměr 
radikální přestavby v roce 2002. Změna 
to byla natolik radikální, že moje vlastní 
pozdější pokusy jsou proti tomu „dětská 
slavnost“. Dostavba celého ubytovacího 
podlaží, zasklená dvorana, atd. Překvapi-
vě, vzhledem k pozdějšímu, tehdejší ga-
rant památky se záměrem souhlasil a od-
bor památkové péče na okresním úřadě 
vydal kladné stanovisko s několika pod-
mínkami. K realizaci ale nedošlo a objekt 
v roce 2003 naposledy změnil vlastníka. 
Stala se jím společnost Treinvest Jarosla-
va Třešňáka 
Skok v čase. Rok 2009. Mám za sebou ně-
kolik úspěšných studii pro aktuálního 
majitele Hadích lázní. Často chodím ko-
lem. A nechci, aby ten dům dopadl jako 
Městské lázně! Z vlastní iniciativy oslovu-
ji majitele, abychom začali hledat vhodné 
řešení, funkci, postup oprav a rekonstruk-
ce. První studie vzniká na podzim 2009. 
Práce obnáší mnoho průzkumů, rešerší, 
kompletace dokumentace stávajícího sta-
vu, studium historických pramenů, po-
sudků památkářů, projektové dokumen-
tace poslední rekonstrukce atd. Tím, že ži-
ju v místě a můj starší kolega Ing. arch. 
Milan Míšek je chodící encyklopedie ne-
jen v otázkách architektury a urbanismu, 
ale také pamětník práce hydrogeologů 
a pramenních radů, jsem schopen posta-
vit svoje návrhy na „pevných základech“, 
úctě k práci předků a víře, že záchrana 
Hadích lázní má smysl. 
Rok 2014. Mám za sebou další řadu studii 
a projektů pro stávajícího majitele. O Ha-
dích lázních často diskutujeme, dům je 
prázdný, chátrá neužíváním, byť základ-
ní péči klient provádí. Padne rozhodnutí 
vydat se náročnou cestou lázeňské léčeb-
ny s orientací na dětské pacienty. Nejvíc je 
diskutována rentabilita záměru. Původní 
objekt plnil v minulosti funkci doplňko-

vé stavby s ambulantně poskytovanými 
procedurami. K základnímu provoznímu 
schématu složenému na základě mini-
mální kapacity procedurálních léčebných 
cyklů (vodoléčba, masáže, rehabilitace), 
bylo nutno dále zcela respektovat poža-
davky na budovu z hlediska hygienických 
a požárních norem, požadavků na dopra-
vu, zásobování, parkování, zákoník prá-
ce atd. Každému, kdo se trochu orientu-
je ve vývoji těchto zákonných předpisů, 
je jasné, že přestože oheň je stále stejně 
horký a teplý vzduch se pohybuje naho-
ru, nároky na požární zabezpečení nebo 
výměnu vzduchu se mění a zvyšují. 
Vše má dopad do stavby. Vliv na její ob-
jem je tím nejzásadnějším. Pokud chcete 
nabídnout klientům, pacientům nejlep-
ší dostupnou kvalitu péče, musíte počítat 
také s novými postupy a technologiemi, 
získat vysoce kvalifi kovaný personál a vy-
tvořit mu podmínky. A jsme u toho, zda 
má majitel domu právo, tak jak to činily 
generace jeho předchůdců, reagovat ade-
kvátně na vývoj. Vždyť stavba víceméně 
současné podoby lázní z roku 1839 byla 
kompletně novou stavbou po odstranění 
první zděné stavby z důvodu kapacitních 
a funkčních.

Majitel můj návrh akceptuje s přáním po-
někud otupit kontrast mezi novým a his-
torizujícím designem ve prospěch „sta-
rého stylu“, jak sám říká. Postupuji celou 
studii odboru památkové péče Magistrátu 
Teplice. Bez ofi ciální žádosti. Jen k nahléd-
nutí. Tudíž žádné ofi ciální stanovisko. Mi-
mo zápis jen upozornění, že objekt je kul-
turní památka a podobný návrh nemů-
že být myšlen vážně! Nemůže nikdy pro-
jít. Obdobně reaguje i garant z NPÚ. Návrh 
shledává zajímavým, nicméně šanci na je-
ho prosazení nevidí. Po konzultaci navrhu-
ji majiteli zažádat o zahájení procesu se-
jmutí památkové ochrany budovy Hadích 
lázní, neboť v tom paradoxně spatřuji jedi-
nou možnost jejich faktické záchrany! 
V následujících dvou letech jsem pou-
ze svědek marného pokusu o sejmutí pa-
mátkové ochrany budovy. Tu a tam se 
účastním jednání na Ministerstvu kultu-
ry, na krajském úřadě nebo na magistrátu 
města. Vždy mám silný pocit, že jsme zlo-
činci, kteří to snad ani nemohou myslet 
vážně. Po čase je jasno! Snímat se nebu-
de. Všechny orgány vydaly záporné stano-
visko. Stoh papírů s paragrafy a vzájemně 
opisovaná zdůvodnění. Jeden ne nepod-
statný moment, ale závěrečné stanovis-

ko Ministerstva kultury obsahuje. Větu 
o možnosti „posunout, přemístit památ-
ku“? Krajský odbor památkové péče však 
shledává ono doporučení jako nesmyslné, 
neproveditelné a dokonce nezákonné.
Rok 2016. Přesvědčuji majitele, že musí-
me projekt přepracovat. Trvá na zachová-
ní funkce a všech parametrů budoucí lé-
čebny. Konzultuji na oddělení památko-
vé péče v Teplicích. Musím zcela upozadit 
své ego architekta. Udělat něco, s čím pro-
fesně nesouhlasím a co si budu vyčítat, 
ale jsem odhodlán to pro ten dům oběto-
vat. Se smíšenými pocity jdu prezentovat 
záměr opět na OPP města Teplice. Jsem 
ujištěn, že mohu s velkou nadějí podat žá-
dost o stanovisko k záměru. Záměr je bo-
hatě dokumentován vizualizacemi. A vý-
sledek? Vinen v plném rozsahu. Na návr-
hu nezůstala nit suchá. A to paradoxně 
ještě ostřejší odmítnutí ze strany garan-
ta z NPÚ přišlo po lhůtě dané zákonem, 
a tak bylo stanovisko vydáno bez něj. 
Naposledy vstupuji do stejné řeky v ro-
ce 2017. Majitel je stále rozmrzelejší a ne-
šťastný z toho, že se nikam neposunuje-
me. Naposledy jej přesvědčím, že ještě je 
cesta. Vycházím z toho, že jednou z mož-
ností přístupu k rekonstrukci památky 

v případě, že samotná stavba není schop-
na pojmout požadovaný rozsah funk-
ce, je možno uvažovat o relativně samo-
statné dostavbě. To znamená provést zce-
la konzervativní rekonstrukci stávajícího 
domu bez jakýchkoliv bouracích prací, 
při zachování všeho, co památkáři pova-
žují za hodnotné a nedotknutelné a veš-
keré požadavky na soudobý provoz včet-
ně vertikálních komunikací, výtahů atd. 
realizovat v moderní přístavbě. Za pří-
tomnosti zástupců majitele konzultuje-
me všechny varianty s pracovníky NPÚ. 
Závěr konzultace je nadějný s tím, že va-
rianty s dostavbou by měly být dále roz-
pracovány. Majitel zatím na žádost pa-
mátkářů činí různé doplňující průzkumy. 
Nechává zpracovat nový stavebně - histo-
rický průzkum, pokračuje snaha o sejmu-
tí památkové ochrany, znevěrohodnění 
zápisu do seznamu památek, právnická 
bitva odvolání, zamítnutí a odvolání...
Léto 2018. Dál už je to jen smutné bizar-
ní divadlo. Statici památkářů profesorům 
nevěří. Byť vybaveni přilbami a vesta-
mi nejsou majitelem vpuštěni do objek-
tu při místním šetření nařízeném odděle-
ním památkové péče v Teplicích. Odvolá-
ní, hrozby pokutou. 
V lednu 2019 padá část římsy nad kolo-
nádou. Stavební úřad nařizuje zajišťova-
cí práce. Památkáři v nejsilnějším slože-
ní. Stavební úřad, primátor a náměstek, 
majitel a právník, architekt, novináři, zi-
ma… Nechávám se opět unést emoce-
mi. Možná proto, že po všech těch studi-
ích a práci jsem ředitelem NPÚ v Ústí „od-
halen“ jako trojský kůň majitele k tomu, 
aby dům mohl zbourat a postavit jinde. 
Nevím, asi jsem dost naivní. Jedno vím 
ale jistě, že všechny varianty předkláda-
né k posouzení či konzultacím byly rekon-
struovány v místě a s respektem k hod-
notám stavby. V tomto směru mám zce-
la čisté svědomí. Obávám se ale, že proces 
destrukce domu už začal a nejsem si jis-
tý, že jej půjde zachránit. Všichni prohra-
jeme. Nebo ne?

POZNÁMKA REDAKCE 

Ing. arch. Petr Sedláček 

navrhl studii rekonstrukce Vojen-
ských a Nových lázních, několika 
bytových a úředních domů a no-
vého Zimáku v Teplicích. Je rov-
něž autorem realizovaného ná-
vrhu Thermalia v lázeňském do-
mě Beethoven. Za svůj přínos pro 
společnost v oblasti kultury se 
stal Osobností roku 2018 Ústecké-
ho kraje. 
Na fotografi ích jsou některé ze 
studií rekonstrukce Hadích lázní 
Ing. arch. Petra Sedláčka

Kamila Kubíková
modelka

www.skandinavske-hodinky.czwww
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Letošní ročník reprezentačního 
krajského plesu hostilo Měst-
ské divadlo v Chomutově. 
Právě v těchto prostorách si ná-
vštěvníci užili vystoupení hu-
debních hvězd jako je Marie 
Rottrová, Roman Vojtek, Milan 
Peroutka či Petra Vraspírová.

Symbolický šek s výtěžkem z prode-
je vstupného, který letos činil 101 200 
korun, předal hejtman Ústeckého kra-
je Oldřich Bubeníček ředitelce Centra 
sociálních služeb v Jirkově, kde má no-
vě vzniknout zahrada v blízkosti tam-
ního azylového domu.
Poděkování patří i sponzorům letošní-
ho plesu, kterými jsou: EUROVIA, a.s., 
Severočeské doly, a.s., ČEZ, a.s., Off 
road Safari a Aeroclub Memorial air 
show.

V lednu 2019 vyhlásilo Ministerstvo životního prostředí v rám-
ci Operačního programu Životní prostředí poslední výzvu tzv. 
„kotlíkových dotací“ pro kraje. 

Oblíbené turistické lodě DÚK mezi Ús-
tí nad Labem a Litoměřicemi (linka 901) 
a mezi Ústí nad Labem a Hřenskem (lin-
ka 902) letos vyplují hned od začátku se-
zony. Novinky DÚK nabízí zejména na lince 
901. V období od 12. července do 30. srpna 
jsou nové tzv. „Nučnické plavby“ - pravidel-
né plavby každý pátek mezi Ústí nad La-
bem a Nučnicemi. Nabídka mimořádných 
plaveb lodní linky 901 je pro rok 2019 sice 
oproti loňsku ochuzena o Štětský jarmark, 
Roudnické vinobraní a plavbu na FEDO, no-
vě ale přináší podzimní plavbu 16. listopa-
du z Ústí nad Labem na podzimní otevřené 
sklepy v Roudnici nad Labem.
Od 30. března vyjede také většina nostalgic-
kých motoráčků a turistických vlaků DÚK. 

Linky T1-T6 budu v provozu podobně ja-
ko v uplynulých sezonách až do konce říj-
na. Linka T1 pojede nově kromě víkendů 
i ve všední dny a to od června do září. Pod 
linkou T2 z Děčína do Krásné Lípy a Mikulá-
šovic letos nově naleznete nejen už zavede-
ný cyklovlak, ale také turistické spoje, které 
do loňska jezdily pod linkou U27. 
Nejvýznamnější letošní změnou je ale roz-
šíření „rodiny“ turistických vlaků DÚK 
o linky T7 a T8. Vejprtská horská dráha me-
zi Chomutovem, Křimovem a Vejprty (lin-
ka T7) je prvním přírůstkem, který do loň-
ska jezdil pod označením U15. Letos se lin-
ka T7 rozjede 27. dubna a v provozu bude 
do 29. září. Kromě pravidelných víkendo-
vých spojů DÚK s motoráčky řady 810 s cy-

klovozem nebo motoráčkem řady 814 Čes-
kých drah nabídne o prázdninách mimo 
Tarif DÚK i mimořádné nostalgické jízdy 
historických souprav, které ve spoluprá-
ci s Ústeckým krajem připravila společ-
nost LOKO-MOTIV. Historický vlak je zají-
mavý i pro cyklisty - sestává z motoráčku 
s přezdívkou Hurvínek a z přípojného vozu 
na kola ZTR, ve kterém mohou cyklisté pře-
pravit kolo zcela zdarma. 
Do turistických železničních linek je v le-
tošní sezoně pod číslem T8 nově zařaze-
na i svými úchvatnými mosty a tunely vy-
hlášená Moldavská dráha. Ještě loni jez-
dila pod číslem U25 jen mezi Mostem 
a Moldavou. Od podzimní opravy trati se 
ale linka rozšířila i o spoj z Ústí nad La-
bem. Na Moldavu v Krušných horách se 
tedy letos s linkou T8 dostanete buď mo-
toráčkem 810 s vozem pro přepravu kol 

směrem od Mostu nebo soupravou Re-
gioShark (Žralok) od Teplic a od Ústí. Lin-
ka T8 je o víkendech v provozu celoroč-
ně, v období od 17. 6 do 30.8. navíc jezdí 
i v pracovních dnech. Mimo Tarif DÚK se 
na Moldavu v roce 2019 můžete svézt his-
torickými vlaky během mimořádných jízd 
ke Dnům evropského dědictví 7. a 15. září 
na trase Most – Moldava.
Autobusová turistická doprava DÚK má 
pro sezonu 2019 řadu omezení. Většina 
z nich se týká cyklistů. Na Ústecku nebu-
de oproti loňské sezoně s ohledem na pro-
vizorní dopravu DSÚK k dispozici rozšíře-
ná přeprava kol na linkách 451 Krásný Les 
– Ústí n.L. – Suletice, 453 Libouchec – Ús-
tí n.L. – Rýdeč, 455 Ústí n.L. – Český Bukov, 
456 Ústí n.L. – Chvalov a 457 Ústí n.L. – Du-
bice. Kola se nebudou vozit ani na nejob-
líběnější cyklobusové lince minulých let 

mezi vozy s nástavbou na kola, lince 452 
Úštěk – Ústí n.L. – Bahratal. Rozšířená pře-
prava jízdních kol na Ústecku by měla být 
zrušena jen na letní sezonu 2019 a pak 
znovu obnovena. Podobně by to mělo být 
s linkou 660 Lovosice – Třebenice – Most, 
kde se letos kola taktéž přepravovat nebu-
dou. Trvale byla zrušena rozšířená přepra-
va kol na lince 745 Žatec - Lubenec. Turisté 
cestující do saského příhraničí by pak mě-
li počítat s tím, že v letošní letní sezoně ne-
bude k dispozici autobusová linka 583 Vej-
prty – Annaberg-Buchholz. 
Na celodenní výlet s DÚK do vzdáleněj-
ší části regionu je výhodné pořídit si ce-
lodenní síťovou jízdenku DÚK, kterou 
můžete zakoupit pro jednotlivce, rodi-
ny i skupiny. Kompletní jízdní řády linek 
DÚK včetně kalkulátorů jízdného nalezne-
te na www.dopravauk.cz.

Výtěžek z krajského plesu letos
získá jirkovská armáda spásy

Již tradičně jde výtěžek z plesu na podporu sociálních služeb. Ten letošní převza-
la Zuzana Horčíková, ředitelka Centra sociálních služeb v Jirkově. Zařízení fungu-
je pod Armádou spásy ČR.

krusnohorske.cz

Kdo zaváhá, nestaví!

Kompletně zasíťované stavební pozemky 
ihned k prodeji

Cena již od

731 Kč/m2

Poslední vlna kotlíkových dotací!

Novinky DÚK pro letní turistickou sezonu 2019
Pro Dopravu Ústeckého kraje (DÚK) začíná v sobotu 30. března let-
ní turistická sezona. DÚK do ní i letos vstupuje s řadou novinek.

Celková alokace fi nančních prostřed-
ků pro Ústecký kraj je 167 738 589 Kč. 
V současné době zpracovává kraj-
ský úřad žádost o poskytnutí dota-
ce pro Ústecký kraj. Po jejím schvá-
lení vyhlásí vlastní výzvu pro obča-
ny Ústeckého kraje (4. Výzva Ústec-
kého kraje).
Podle schváleného harmonogramu 
projedná podmínky dotačního pro-
gramu Zastupitelstvo Ústeckého kra-
je 24. června 2019, následně bude 
program zveřejněn na úřední desce.
Již nyní je však jisté, že v souladu 
s podmínkami MŽP bude zcela vy-
loučena možnost podpory tope-
ní uhlím, podporovány budou pou-

ze tyto tepelné zdroje: kotel na tu-
há paliva pouze na biomasu (ruční 
i automatické přikládání), plynový 
kondenzační kotel a tepelné čerpa-
dlo. Není již podporován automatic-
ký kotel na tuhá paliva kombinova-
ný uhlí/biomasa.
Kotlíkové dotace administruje Od-
bor strategie, přípravy a realizace 
projektů Krajského úřadu Ústeckého 
kraje, kontakty a průběžné informa-
ce najdete na webu ÚK v sekci Dota-
ce a granty/Kotlíková dotace. 
Příjem žádostí od fyzických osob 
bude zahájen 16. září 2019. Žádost 
o dotaci bude podávána pouze elek-
tronicky. 
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Dveře jsou odjakživa zárukou bezpečí a ochrany soukromí
Pojďme teď nahlédnout do světa jejich současných trendů, materiálů a provedení, a to s odbor-
níkem na slovo vzatým, panem Zbyňkem Dokulilem, jednatelem společnosti DODO for life, která 
působí na našem trhu již od roku 1999 a je předním prodejcem interiérových dveří SAPELI a vcho-
dových dveří LOPRAIS. Pyšní se prestižním oceněním SAPELI 1. nejúspěšnější prodejce vnitřních 
dveří Sapeli od roku 2011.

V současnosti provozuje vlastní síť značkových prodejen, z toho je 5 Sapeli Center a 5 Sapeli Pointů. 
Největší Sapeli Point se nachází na Praze 4 – Pankrác, dále pobočky v Praze 5 na Zličíně, 

v Mladé Boleslavi, největší showroom pak v Plzni vedle OC Olympia Plzeň. 

 Je třeba sdělit u bezpečnostních 
dveří, jaké bude použito kování? 
Ano, je důležité udat, zda bude po-
užito štítové nebo rozetové kování 
a jeho rozteč (72, 90 nebo 92 mm).
 Je možné u prosklených modelů 
požadovat bezpečnostní sklo? 
Ano, je možné zvolit bezpečnost-
ní sklo Conex (použita bezpečnost-
ní folie), nebo je možné zvolit kalení 
kteréhokoliv skla (sklo se po rozbití 
roztříští na drobné oblé pecičky).
 Můžeme si namontovat dve-
ře a zárubně sami a kde seženeme 
montážní návod? 
Ano, můžete, montážní návod je 
součástí balení zárubně.
 Jste schopni vyrobit dveře, které 
nemají typizované rozměry? 
Ano, jsme schopni vyrobit dve-
ře atypických rozměrů. Je potře-
ba pouze přesná dokumentace. Pří-
platky za atypické rozměry vám 
sdělí kterákoliv vzorkovna DODO.
 Jak velký stavební otvor je potřeba 
připravit pro montáž dveří Sapeli? 
Velikosti stavebních otvorů nalezne-
te na našich webových stránkách.
 Je možné, aby vámi dodané dveře 
měly z každé strany jiný dekor? 
Ano, je to možné, avšak je potře-

ba kombinovat pouze stejný mate-
riál tzn. dýha s dýhou, CPL (laminát) 
s CPL a folie s folií.
 Máme dveře v dýze zakoupené 
už před rokem a nyní bychom k nim 
chtěli dokoupit nové. Budou nové 
dveře odpovídat barevností již stá-
vajícím dveřím? 
Je třeba si uvědomit, že dýha je pl-
ně přírodní materiál, který, stejně tak 
jako všechny přírodní materiály, po-
stupně dozrává. Pokud jsou vaše sou-
časné dveře vystavené např. plnému 
slunečnímu svitu, je možné, že dý-
ha na nich dozrála do tmavšího odstí-
nu a nové dveře by pak byly světlejší. 
U přírodních materiálů je těžké zaručit 
jejich stejné vizuální vlastnosti.
 Jaké vlastnosti mají klima dve-
ře a do jakých místností jsou nej-
vhodnější. 
Dveře v klima úpravě jsou osazo-
vány do rozdílných klimatických 
podmínek – odolávají chladu, tep-
lu, vlhkosti a rozdílům mezi jednot-
livými klimatickými přechody v in-
teriéru. Mají speciální konstrukci 
s hliníkovou vrstvou, která zabraňu-
je pronikání vlhkosti. Doporučujeme 
do koupelen nebo vstupů z chodeb 
a schodišť, garáže nebo sklepů.

 Jak omývat leptaná a pískova-
ná skla? 
Doporučujeme umývat pouze čis-
tou teplou vodou a to celoplošně 
i v případě, že sklo není celé špina-
vé. Použijte čistý bavlněný hadřík. 
Nepoužívat prostředky na mytí skel 
na pískované a leptané plochy!
 Je lepší zvolit dýhované nebo la-
minátové dveře? 
Je třeba si uvědomit, jaké materiá-
ly převládají v daném interiéru. Dý-
ha je kvalitní přírodní materiál, kte-
rý vyniká svojí jedinečností v kresbě 
i barevnosti (každé dýhované dveře 
jsou vlastně originál), kdežto CPL je 
středotlaký umělý materiál, který je 
však mechanicky odolnější.
 Jaké sklo je použito v celoskle-
něných dveřích? Je odolné a bez-
pečné? 
Použité sklo je zpracováno proce-
sem kalení, který zajistí potřebnou 
a požadovanou mechanickou tvr-
dost a vysokou odolnost. Nejčas-
těji používané sklo je o síle 8 mm. 
V případě, že by došlo k rozbití takto 
upraveného skla, což se při běžném 
používání nestává, rozbije se na ma-
lé neostré střepy, které nezpůso-
bí zranění.

Vchodové dveře jsou bránou do domu, 
či bytu. Očekáváme od nich především 
stoprocentní ochranu před venkovní 
nepohodou, minimální tepelné ztráty, 
ale maximální bezpečnost, mechanic-
kou odolnost a příjemný vzhled. 
Plastové vchodové dveře existují  v li-
bovolném provedení, stylu, barvě 
a tvaru. Mohou být jednokřídlé i dvou-
křídlé, s otevíráním dovnitř i ven. Rám 
i křídla mají mohutnou uzavřenou oce-
lovou výztuhu s protikorozní úpravou. 
Křídla bývají ze statických důvodů na-
víc zpevněna svařitelnými spojovači 
rohů. Plastové vchodové dveře mohou 
mít konstrukci pravoúhlou, šikmou či 
obloukovou. Rozměry mohou být in-
dividuální, minimálně 420 mm, maxi-
málně 2 480 mm. Jejich hmotnost se 
pohybuje mezi 25 a 35 kg/m2. U vcho-
dových dveří záleží na použitém za-
sklení a také stupni hořlavosti.  Nabí-
zené dveře mají většinou stupeň hořla-
vosti B, tedy nesnadno hořlavé.

Povrchová úprava
Plastové vchodové dveře jsou vlast-
ně vícevrstvou sendvičovou konstruk-
cí. Vnější pohledová část je na povr-
chu chráněna vrstvou akrylátů případ-

ně dekorativní fólií. Povrchová úprava 
zvyšuje odolnost vůči klimatickým vli-
vům včetně UV záření i mechanickému 
poškození. Je barevně stálá. Běžně jsou 
plastové vchodové dveře nabízené 
ve dvou odstínech bílé barvy, v matu či 
lesku. Na přání zákazníka jsou možné 
i odstíny dřevodekorů a dalších aktu-
álních dekorů a barev. Foto: LD Invest

Vítejte u nás

Dýhované dveře českého výrobce SAPE-
LI s tradicí od roku 1870 patří mezi nej-
žádanější interiérové dveře vůbec, pro-
tože v sobě spojují výhody kvalitního 
provedení a pěkného designu za příz-
nivou cenu. Široké portfolio materiálů, 
barev, šířek a v případě vnitřních dve-
ří i skel a zasklívacích lišt, umožňuje 
zákazníkům vybrat dveře podle svých 
představ. Pokud vybíráte vnitřní dveře, 
můžete před návštěvou prodejen DO-
DO prostřednictvím katalogu SAPELI 
na stránkách www.dodo-dvere.cz na-
čerpat inspiraci. Velké oblibě se v po-
slední době těší dveře s výplní, z celo-
dřevěných provedení pak bílé dveře.
Novinkou letošního roku je reverzní 
otevírání dveří SAPELI umožňující zvo-
lit opačný směr otevírání do zárubně, 
což především v menších prostorách 
umožňuje komfortnější a bezpečnější 
používání dveří.  
Stejně tak si mohou zákazní-
ci vybírat z katalogu vcho-
dových dveří LOPRAIS, kte-
ré se vyrábějí ze speciální 
lamely smrk, modřín, dub, 

meranti, provedení EURO 68, s vodou ře-
ditelnými barvami dle vzorníku barev LO-
PRAIS s.r.o., a to ve 12ti odstínech plus 
RAL barvy. Standardem je dvojité pruž-
né těsnění po celém obvodu s hliníkovým 
prahem tvaru L nebo hliníkovým prahem 
s přerušeným tepelným mostem, bez-
pečnostními závěsy, výplně jsou zdvoje-
né s tepelnou mezivrstvou a tříbodovým 

bezpečnostním zámkem. Součás-
tí nabídky jsou také nadstan-

dardní dveře EURO 78 s troji-
tým těsněním, trojitým iso-
sklem, hliníkovým prahem 
s přerušovaným tepelným 

mostem, zadlabovacími závěsy Easy 3D,
tříbodovým zámkem a zařízením k vy-
rovnání proti případnému průhybu dveří.
V bohatém sortimentu produktů kro-
mě interiérových dveří SAPELI a vcho-
dových dveří LOPRAIS najdete i kvalit-
ní kování Cobra a dveřní pouzdra Ec-
lisse. Protože interiérům sluší, když 
jsou vnitřní dveře co nejlépe designo-
vě sladěné s podlahou, jsou součás-
tí nabídky rovněž laminátové podlahy 
Balterio, které věrně imitují vzhled pří-
rodního dřeva. Produktový sortiment 
uzavírají kamenné a cihlové obklady 
fi rmy Stegu.
Spokojení zákazníci oceňují nejen vy-
sokou kvalitu veškerých komponentů 
ve spojení s bohatostí sortimentu, kte-
rý uspokojí i ty nejnáročnější, ale ta-
ké vstřícnost vůči zákazníkům a profe-
sionální poradenství. Součástí poskyto-
vaných služeb je také odborná montáž. 
Kromě toho DODO for life pro své zákaz-
níky neustále připravuje zajímavé akce.
Ať už se jedná o dveře, nebo i jiný 
z produktů, společnost DODO for life 
vždy garantuje kvalitu a poskytuje zá-
ruku na své produkty i služby. Její hlav-
ní prioritou je, zajistit co nejvyšší mož-
nou spokojenost zákazníka a pomo-
ci mu vytvořit co nejútulnější domov, 
což se jí, jak dokazují četné reference, 
již 25 let úspěšně daří. 

Zbyňek Dokulil

Vybíráme z častých dotazů

DODO-DVERE.CZ

Frčí bílá
Úpravy a přestavby bydlení plánuje 
většina z nás jen jednou za čas. Aby 
váš domov vypadal moderně a ele-
gantně i po několika letech po pro-
měně, to chce mít opravdu důmysl-
ný plán. Anebo si vybrat nové dveře 
Sapeli z nabídky DODO for life v bílé 
barvě EKO. Důvodů je hned několik. 
Bílá barva je univerzální. Projasňu-
je interiér. Působí čistě a elegantně. 
Skvěle se hodí ke všem interiérovým 
prvkům. Je to opravdu jednoduché.
Pokud stále váháte, pak vězte, že vý-
hodou těchto dveří není pouze čis-
tě bílá nadčasová barva. Díky své-
mu EKO provedení je ekologicky še-
trná a bez chemických rozpouštědel. 
Barva je na interiérové dveře Sape-
li nanášena moderní technologií 
ve 4 vrstvách. Výsledkem jsou krás-
ně hladké a zářivě bílé dveře chrá-
něné 2 vrstvami UV laku. Navíc ty-
to dveře pořídíte výrazně levněji než 
ručně stříkané bílé dveře.

Bílé vnitřní dveře SAPELI také snadno 
doladíte vhodnými zárubněmi a rá-
mečky v bílé barvě, které jsou společně 
s dveřmi perfektně a vkusně sladěné.
V barvě bílé EKO si můžete vybrat 
z 6 modelových řad – BERGAMO, DO-
MINO, ELEGANT, MERA, SWING a VE-
NECIA, které nabízí rovnou stovku 
různých modelů dveří, ať již proskle-
ných či plných.
Nyní je pořídíte za super akční ce-
nu od 2490 Kč bez DPH a ještě ně-
co navíc. Pokud zvažujete prodlouže-
nou variantu dveří, pak je ta správ-
ná příležitost. Prodloužené linie dve-
ří v rozměru 210 cm, které se již 
brzy stanou standardem domácnos-
tí, si můžete užívat za zvýhodněnou 
akční cenu. Při koupi kompletu dve-
ře a zárubeň o výšce 210 cm pořídíte 
tyto dveře zcela bez příplatku. Akce 
se nevztahuje na cenovou kategorii 
Praktik a na komplety v povrchu SA-
PELIT. Tak neváhejte a vytvořte si do-
mov podle svých představ.

Vcházíme domů…
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Radost z jízdy

Dlouholetý šéfdirigent Severočes-
ké fi lharmonie Teplice se rád k to-
muto orchestru i městu vrací. Věčně 
usměvavý a dobře naložený Char-
les se stal miláčkem publika, které 
ho vítá bouřlivými ovacemi. Kam jej 
vedly další kroky a jak na sever Čech 
vzpomíná?

 Čím jste chtěl být jako malý kluk?
S bratrem a rodiči jsme bydleli na venkově neda-
leko Toronta. Moc rád jsem měl koně, jezdil jsem 
parkur, líbilo se mi to a o budoucnosti jsem ni-
jak neuvažoval.   
 Kdo vás přivedl k hudbě?
Rodiče. Otec byl povoláním lékař, velmi dobře ale 
hrál na klavír, housle a kytaru, doma hudba zně-
la často a i my s bratrem Everhardem jsme dochá-
zeli na hodiny klavíru. Tak u mne láska k hudbě 
začala. Bratr je profesionálním hasičem v Toron-
tu a se svým týmem a přáteli v Kanadě mi fandí.  
 Na které nástroje hrajete?
Na klavír, klarinet a bicí. 
 Vzpomenete si, kdy jste se poprvé chopil diri-
gentské hůlky a kterou skladbu jste řídil?
Samozřejmě. Když jsem se hlásil na mistrovský 
kurz, musel jsem předložit video. Proto jsem se 
svými spolužáky nastudoval Mozartovu 1. Sym-
fonii. Později, už s profesionálním orchestrem, 
jsem dirigoval Bizetovu 1. Symfonii. 
 Jak se máte a co děláte?
Bytostným založením jsem optimista, takže dob-
ře. Zdraví slouží, rodina mi dělá radost. Oba klu-
ci chodí na klavír, Nico k tomu ještě na saxofon 
a pokouší se komponovat. Kira zase experimen-
tuje s moderním zpěvem. A oba trénují basket. 
Jsem spokojený, profesně jsem nyní umělecký ře-
ditel a šéfdirigent Krakovského fi lharmonické-
ho orchestru, občas pořádám mistrovské kurzy, 
spolupracuji s top orchestry. Co víc bych si mo-
hl přát.    
 Kde s rodinou žijete a jak často cestujete?
Bydlíme na Barrandově v Praze, kde se nám vel-
mi líbí. Cestování k mé profesi patří, a na cestách 

jsem  až do července loňského roku strávil sku-
tečně hodně času, protože jsem byl šéfdirigen-
tem Filharmonie Südwestfalen v Německu. Teď 
už je to lepší, jsem víc doma. Také jsem byl tý-
den za maminkou v Itálii, kde momentálně žije. 
 Kromě význačných orchestrů napříč Evro-
pou jste čtrnáct let působil jako šéfdirigent 
Severočeské fi lharmonie v Teplicích. Jak na to 
vzpomínáte?
Velmi, velmi rád. Byl to můj první orchestr, mu-
sel jsem se hodně učit a lidé taky, krásná symbió-

za. Zvýšila se profesionalita tělesa a udělali jsme 
kroky do světa. Vznikala přátelství, která trvají 
dodnes, skvělé vztahy mám s ředitelem Roma-
nem Dietzem. Kamarády, s kterými mne pojí silné 
pouto, mám i mimo fi lharmonii. Například s dnes 
už bývalým primátorem, nyní předsedou Sená-
tu Jaroslavem Kuberou, a tak bych mohl ve výčtu 
jmen pokračovat. Teplice jsou nádherné historic-
ké a kosmopolitní  město, oblíbil jsem si Zámec-
ké náměstí, kde jsem bydlel, a jeho bezprostřední 
okolí. Proto se sem vždycky rád vracím.

 Máte nějaká profesní přání, která byste rád 
realizoval?
Ano, jistěže mám. Rád bych řídil některé operní 
tituly, třeba od Richarda Wágnera. Věřím, že pří-
ležitosti ještě přijdou. 
 Co vzkážete teplickému publiku?
Rád bych všechny pozval na akce, které se Se-
veročeskou fi lharmonií chystáme pro letošní 
rok, především na zahájení Hudebního festivalu 
Ludwiga van Beethovena. Moc se na vás těšíme.

Připravila: L. Richterová, foto: archiv SFT

Charles Olivieri-Munroe: Jsem spokojený
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Sportovní hala a Zimák Teplice 
nabízejí multifunkční sportoviště

Najdete tu multifunkční sportovní ha-
lu a vedle ní krytou ledovou plochu 
s hledištěm, hotel, ubytovnu pro spor-
tovce, restauraci, fi tness, wellness se 
třemi saunami a vedle haly hřiště pro 
beach volejbal a tenis.  
 Jaké výhody má toto spojení?
Především ekonomické – dvojče šetří fi -
nance za vytápění, elektřinu i vodu. Ale 
i organizační – má jedno vedení, mož-
nost záskoků, například technici fungu-
jí v hale a zároveň jako ledaři na Zimá-
ku, podobně je tomu i s úklidem. To má 
své výhody při pořádání velkých spor-
tovních akcí, jakou bude například Ev-
ropský pohár kadetů v judu první dub-
nový víkend. Ve sportovní hale se sou-
těžící rozcvičí, závodit budou na tatami 
na ledové ploše. Využijeme také všech-
ny šatny. Takto se zvýšilo množství 
kombinací a jsme akceschopnější. 
 Jakou kapacitu mají parkoviště?
Paradoxně větší, než měla samotná 
Sportovní hala. K dispozici máme cel-
kem čtyři parkovací plochy včetně no-
vé v Jateční ulici, odkud vede osvětle-
né schodiště k fotbalovému stadionu 
i k nám. Celkem máme k dispozici 198 
míst pro osobní automobily a 4 ke stá-
ní autobusů. 

 Jaké služby poskytuje zázemí? 
Kromě už výše jmenovaných je na Zi-
máku půjčovna bruslí (v nabídce je 55 
párů různých velikostí), dále brusírna 

s novým automatickým strojem a mi-
strem brusičem panem Liscem, ledový 
bar a nad kluzištěm mama i tatabox pro 
rodiče s dětmi, kde se mohou ohřát. 
 Kdo ledovou plochu využívá?
Nejlepší časy za finančně výhodných 
podmínek mají HC Huskies, podpo-
rujeme tak děti a mládež. Zázemí tu 
má také oddíl Krasobruslení TP a pak 
pochopitelně veřejné bruslení, kte-
ré má velkou prioritu – zájemci mo-
hou přijít ve středu, v pátek, sobo-
tu i v neděli. 
 Kdy skončí jarní veřejné bruslení?
Na jaře bude naposledy 28. dubna, 
pak se bude natírat podklad ledo-
vé plochy, v červnu a v červenci bu-
de schnout, v srpnu tu budou již ob-
jednané tréninkové kempy s využitím 
celého komplexu a s veřejným brus-
lením pravděpodobně začneme zase 
v září.   
 Jak jste připraveni na letní sezónu?
Wellness pojede do konce května, 
sportovní hala, fi tness, hotel a restau-
race nonstop, venkovní beach kurty 
otevřeme 1. května. 

Text a foto: Metropol

Z teplických Stínadel se stává jedno velké sportoviště. Vedle fotbalového stadionu 
a sousedních tréninkových travnatých ploch, je tu Sportovní hala a nová krytá le-
dová plocha, pro niž se vžil název ZIMÁK. Co všechno v tomto multifunkčním kom-
plexu lidé najdou? Ptáme se jeho ředitele Ing. Jana Kernera… 

Rozměry ledové plochy Zimáku 
jsou 56 x 26 m a umožňují halu vy-
užít pro zápasy do úrovně I. ligy. 
Hlediště nabízí 464 míst k sezení, 
z nichž je 7 vyhrazeno tělesně po-
stiženým. Zázemí je vybaveno 
10 šatnami pro sportovce s kapa-
citou 22 míst a šatnou pro veřejné 
bruslení s kapacitou 40 míst. Sou-
částí je také ubytovna pro spor-
tovce se 30 lůžky. 
Vedení města Teplic zadalo v roce 
2013 teplické architektonické kan-
celáři MISE zpracování podkladové 
dokumentace. Výběrové řízení na 
zhotovitele projektové dokumen-
tace vyhrála společnost SIAL archi-
tekti a inženýři. Dodavatelem stav-
by se na základě výběrového říze-
ní stala společnost SYNER, s.r.o., 
Liberec. Stavba byla zahájena na 
podzim roku 2017. Město za 
nový zimní stadion zaplatilo 
228 060 444 Kč včetně DPH.

TIP METROPOLU

www.halateplice.cz www.teplice.cz


