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Módní návrhář Luděk Hanák měl na 3. ročníku projektu Czech 
Fashion Week 2019 v Teplicích premiéru. A dlužno říct, že velmi pří-
jemně překvapil jak své kolegy, tak pořadatele i početné publikum.

 Diváci byli zvědaví a po skončení vaší autorské 
přehlídky nešetřili chválou. Blahopřejeme a ptáme 
se: Jak dlouho trvala příprava kolekce pro Teplice? 
Tak to mě moc těší, že jsem divákům fashion weeku 
udělal radost a kolekce se líbila. Byl jsem až trochu pře-
kvapen reakcí po přehlídce, přece jen jsem trochu in-
trovert, tak moc chvály potěší, ale jsem pak trochu ne-
svůj. Příprava nezabrala moc času, jelikož kolekce by-
la už hotova, jen jsem ji poskládal trochu jinak a ne-
chal ji jít z barev do temných odstínů.
 Zaujaly nejen samotné modely, ale i styl a uži-
té materiály. Můžete prozradit, z čeho nejradě-
ji tvoříte?
Tak snažím se, aby to bylo jiné, než mají ostat-
ní. Prostě tu módu takhle cítím. Hlavně žen-
skost s jistou dávkou sex appealu, nechat tro-
chu fantazie publiku…Tvořím vlastně ze vše-
ho, co mě osloví a je jedno jestli je to kraj-
ka, tyl, flitry. Prostě musí tam být něco, co mě 
bude bavit kombinovat, a při nákupu látky se 
sám nechávám unášet možnostmi, jaké sou-
časná nabídka přináší.
 Jaký dojem na vás udělalo ojedinělé pro-
středí kolonády a město jako takové?
V Teplicích jsem nikdy nebyl a musím moc 
poděkovat za pozvání. Kolonáda je geniální 
místo na přehlídku. Když jsem ji viděl popr-
vé, řekl jsem si wau, výborný nápad a musím 
smeknout klobouk, co s tím prostorem všich-

ni dokážou udělat. Teplice jsem si prohlédnout 
moc nestihl, tak třeba bude někdy nějaké příš-

tě, ale co jsem viděl, vypadalo krásně a nezbývá 
mi, než se těšit na jejich návštěvu ať už soukromou 
nebo pracovní.

 Žijete a pracujete v Mohelnici na Moravě. Na kontě 
tam máte na padesát svých přehlídkových kolekcí „TOP 
STYL“. Kde berete pro svoji tvorbu inspiraci?
Inspirací je vždycky žena a její ženskost a pak samo-
zřejmě látka, kterou se nechávám unášet. Za těch 27 
let se u mne nic nezměnilo, pořád je móda mou vášní.
 Čím jste chtěl být jako kluk a proč zvítězila právě móda?
Jako kluk jsem chtěl pracovat v zoo, pak jsem chtěl být 
sportovním komentátorem a nakonec mi vše usnadnila re-
voluce, která klukovi z malého města otevřela obzory. Díky 
mamince, která si otevřela butik a nechala mě tam pomá-
hat, zvítězila móda. Máma byla ta, která dala mému živo-
tu směr, odmala mě a sestru oblékala jinak než ostatní, ši-
la, pletla, háčkovala.  Nakonec mě její vášeň pobláznila taky.
 Ve světě módy nejste neznámý, mezi kolegy z bran-
že máte mnoho přátel, kteří se účastní vašich prestiž-
ních akcí. Máte nějaký vzor ve světě?
Na vzory jsem nikdy moc nebyl, samozřejmě jsem mó-
du sledoval, ale nikdo konkrétní, komu jsem se chtěl 
podobat, nebo mě fascinovala jeho práce, není.
 Jak se podle vašeho názoru oblékají české ženy?
Česká žena je na tom rozhodně lépe, než dřív. Najed-
nou tu módu vnímá jinak, než před třeba 10 lety, uli-
ce už jsou barevnější, originálnější, je vidět osobnosti 
a vzory. Myslím, že už tolik za světem nezaostáváme, 
ale pořád máme rezervy. Mám ale radost, že se už česká 
žena nebojí vnést do svého šatníku fantazii.
 Když vás pořadatelé osloví, přijedete do Teplic 
i napřesrok? 
Pokud budu osloven, tak se do Teplic budu moc těšit, je 
to geniální akce se spoustou skvělých lidí, profíků, kte-
ří vědí, co mají dělat. A atmosféra je úžasná! Takže po-
kud bude nabídka, pak řeknu ANO. 

Připravila: L. Richterová, foto: Z. Synek
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Luděk Hanák 
Navrhování a tvorbě modelů se věnuje od roku 1990, kdy začal tvořit pro no-
vě otevřený Boutique Style v Mohelnici. Od roku 1995 zde pravidelně dvakrát 
ročně pořádá své autorské módní přehlídky „TOP STYL“, na kterých předsta-
vil 49 přehlídkových kolekcí. Jeho hosty na těchto prestižních akcích býva-
jí přední čeští módní návrháři a vítězky a fi nalistky soutěží MISS. Sám o sobě 
říká: „Jak už to v životě bývá, najít si své místo na slunci a mít práci nejen ja-
ko povolání, ale i jako zábavu, se povede málokomu. Měl jsem to štěstí zami-
lovat se, a byla to láska na první pohled. Dělat z žen ještě krásnější a přitažli-
vější bytosti a díky nim si plnit své sny. Co víc si může muž od života přát...“ 

Luděk Hanák:Luděk Hanák:
Inspirací je ženaInspirací je žena
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Nová ambulance, včetně prostorné če-
kárny, vznikla z prostor, které dříve 
sloužily jako sklad a provozní místnos-
ti radiologického pracoviště. Prostorná 
ambulance vznikla ze dvou místnos-
tí vybouráním příčky. V místnosti by-
ly upraveny stěny a podlahy, vybudo-
vány byly také dvě převlékací kabinky 
pro pacienty přístupné z čekárny.  Pro-
stor byl rovněž vymalován, byly osa-
zeny nové dveře, instalováno úsporné 
LED osvětlení a na zem položena pod-
lahová krytina. Zcela nové jsou i para-
pety. Místnost byla vybavena nábyt-
kem vyrobeným na zakázku.

V prostoru čekárny byla po vybourá-
ní původního povrchu nově vybudová-
na podlaha včetně položení podlahové 
krytiny. Dále byly upraveny stěny, osa-
zeny nové parapety a místnost, která je 
po probourání části stěny volně přístup-
ná z tzv. rentgenové chodby, byla vyba-
vena novými pohodlnými židlemi. Pro 
lepší komfort pacientů zdobí stěny če-
kárny fototapeta a prostor je vybaven 
televizí a odkládacími stěnami a police-
mi na tiskoviny.
Nemocnice při budování nové ambulan-
ce a čekárny opět spolupracovala s ar-
chitektkou Naďou Richterovou, která 

obojí navrhla zcela v souladu se součas-
ným pojetím a barevným laděním cent-
rálních chodeb nemocnice. 
Z hlediska dlouhodobé vize nemocnice 
je přesun ambulancí z oblasti centrální-
ho příjmu do jiných částí nemocnice dal-
ším krokem k naplnění záměru vybudo-
vat v pavilonu C pracoviště urgentního 
příjmu. Jde o pracoviště multioborové 
spolupráce řešící akutní stavy a posky-
tující komplexní pohled na pacienta. Po-
byt pacienta na urgentním příjmu ne-
přesahuje dobu 24 hodin, poté je směřo-
ván na další pracoviště nemocnice nebo 
propuštěn do domácího ošetřování.  (nk)

Do nové ambulance již chodí první pacienti 
Traumatologickou ambulanci, indikační poradnu a angiochirurgickou poradnu najdou pacienti 
litoměřické nemocnice od prvního červnového dne v nových prostorách v pavilonu H. Výše zmí-
něné ambulance se sem přestěhovaly z místnosti vedle centrálního příjmu.

Tradičně došlo i na duel osobností a zá-
věrečný fi niš zástupců obou organizací – 
primátora Teplic Hynka Hanzy a ředitele 
elektrárny Ledvice Jiřího Šinágla. Celkem 
se na „Lázeňské“ vyjelo 101 476 korun.
Teplické ulice zaplnily během oslav za-
hájení lázeňské sezony desítky koncer-
tů, rozmanitých stánků a nejrůznějších 
atrakcí pro děti i dospělé. V neděli dora-
zila i oblíbená sportovně charitativní ko-
la Nadace ČEZ, která přilákala mnoho zá-
jemců o pomoc potřebným. „Letos jsme 
do Teplic přivezli speciálně upravené hand-
biky a každý návštěvník měl možnost jed-
nu minutu šlapat rukama pro vybranou or-
ganizaci a vydat co nejvíce vlastní energie, 
kterou jsme následně přeměnili ve fi nanční 

příspěvek. Jsme moc rádi, že se díky společ-
né energii všech podařilo vyšlapat tak vyso-
ké částky, že pomoc druhým stále není pro 
mnohé z nás cizí,“ uvedla ředitelka Nadace 
ČEZ Michaela Ziková. 
Posláním organizace Květina, z.s. je spo-
lupodílet se na začleňování osob do spo-
lečnosti, minimalizovat a předcházet so-
ciálnímu vyloučení, podporovat rodiny 
a spoluvytvářet podmínky pro zdravé 
fungování jejích členů. Služby organiza-
ce jsou určeny lidem, kteří se nacháze-
jí v nepříznivé sociální situaci či osobám 
pečujícím o děti v náhradní rodinné pé-
či. „Za získané prostředky upravíme prosto-
ry nově vznikající sociální služby v Teplicích, 
nízkoprahového denního centra a část po-

užijeme na úhradu nájemného těchto pro-
stor,“ vysvětlila ředitelka organizace Bar-
bora Bočková při předání šeku na část-
ku 52 056 korun, které vyšlapali účastní-
ci „Lázeňské“.
Činnost organizace Podkrušnohorské do-
movy sociálních služeb Dubí – Teplice, 
p.o. směřuje především k tomu, aby klien-
ti žijící v domově byli nezávislí, co nejdé-
le soběstační, aby byl jejich způsob života 
důstojný a neztráceli dosavadní společen-
ské kontakty. „Děkujeme všem, kteří minu-
tou šlapání pomohli a získali jsme tak krás-
ných 49 420 korun, které použijeme na vol-
nočasové aktivity našich seniorů, jako jsou 
různé výlety a kulturní představení,“ dodá-
vá ředitel Jaroslav Zeman.  (od dop.)

Zemřel Štěpán Popovič
Bývalý generální ředitel a před-
seda představenstva AGC Flat 
Glass Czech a.s. a AGC Automotive 
Czech a.s., jeden z nejvýraznějších 
polistopadových manažerů ze se-
veru Čech a jeden z nejvýznam-
nějších činovníků českého fotba-
lu od devadesátých let. Absolvent 
Vysoké školy strojní v Liberci řídil 
na přelomu 70. a 80. let závod Les-
ní brána v Dubí, následně prošel 
ředitelskými posty fi rem Sklotas, 
Sklo Union a Obas. 
V roce 1989 se stal šéfem teplického Sklo Unionu a řídil jeho privatiza-
ci do belgické společnosti Glaverbel. Podílel se i na vybudování ruské 
větve společnosti AGC a na prodeji Glaverbelu japonskému sklářské-
mu gigantu AGC. 
Štěpán Popovič byl rovněž spjatý s teplickým fotbalem od roku 1995, 
kdy se sklárna stala majitelem klubu. Jedenáct let byl předsedou před-
stavenstva FK Teplice a je spojen s největšími úspěchy teplického fot-
balu v jeho historii – 2. a 3. místa v české nejvyšší soutěži i u slavných 
pohárových zápasů s Dortmundem, Feyenoordem nebo Celticem.  
Manažerské kvality Štěpána Popoviče byly mnohokrát potvrze-
ny úspěšnými projekty, na nichž pracoval v Česku i oblastech, kte-
ré měl pro Glaverbel a posléze AGC na starosti. Opakovaně se stal 
Manažerem roku ČR a 28. října 2016 obdržel státní vyznamená-
ní – medaili Za zásluhy. „Pracovali jsme spolu 30 let. Budu na něj 
vzpomínat hlavně v tom, že po revoluci stabilizoval firmu a za-
sloužil se o příchod zahraničního kapitálu. To bylo zcela zásadní 
pro rozvoj sklárny v Teplicích a za to mu patří  obrovský dík, stej-
ně jako za záchranu teplického fotbalu v první lize, když tehdy do-
kázal přesvědčit vedení firmy v Bruselu, aby tu fotbal podporova-
lo“, řekl Ing. Pavel Šedlbauer, někdejší vysoký manažer teplických 
a belgických skláren, nynější předseda představenstva FK Teplice.
Od roku 1993 byl Štěpán Popovič rovněž spjat s teplickými lázně-
mi, byl předsedou dozorčí rady a následně členem správní rady 
Lázní Teplice v Čechách a.s. a zasadil se o výrazný rozvoj teplic-
kého lázeňství. 

Dr. Ing. Štěpán Popovič, CSc. zemřel ve čtvrtek 13. 6. 2019 ve věku 73 let. 

Čest jeho památce.

Přes sto tisíc korun pro neziskovky
Teplice | Návštěvníci slavnostního Zahájení lázeňské sezony v Teplicích opět pomáhali potřebným. 
Nadace ČEZ letos místo Oranžového kola přivezla handbiky, na kterých se během neděle vystřída-
ly stovky lidí s dobrým srdcem. Minutou šlapání za pomoci rukou přispěli dvěma organizacím z Tep-
licka – Květina, z.s. (Lahošť) a Podkrušnohorské domovy sociálních služeb Dubí – Teplice, p.o.

Duel osobností, zprava primátor Teplic Hynek Hanza a ředitel elektrárny Ledvice Jiří Šinágl

Co když se ale na silnicích přihodí udá-
lost třeba v noci a nesnese odklad? 
Na tuto i jiné otázky odpovídal To-
máš Račák, provozní náměstek ředite-
le Krajské správy a údržby silnic Stře-
dočeského kraje.
 O běžných činnostech a zimních 
pohotovostech silničářů již bylo na-
psáno mnoho. Je ale zajištěna ne-
přetržitá služba i v létě a jak fungu-
je v praxi?

Samozřejmě ano. Od začátku dubna 
do konce listopadu je k dispozici kraj-
ský dispečink letní pohotovosti a stejné 
telefonní číslo platí pro celý Středočes-
ký kraj. Dispečer má nepřetržitě k dis-
pozici dvacet čtyři výjezdových skupin 
na domácí pohotovosti, které se skládají 
z pracovníků smluvních dodavatelských 
fi rem na jednotlivých cestmistrovstvích.
 Výjezdové skupiny tedy zasahují 
na přímý pokyn krajského dispečera. 
K jakým událostem vyjíždějí nejčastěji?
Převážně se jedná o technické zása-
hy u dopravních nehod, například při 
likvidaci provozních látek vyteklých 

na vozovku, odstranění skla a drob-
ných zbytků karoserie. Výjezdy se ale 
týkají například chybějících nebo po-
škozených důležitých dopravních zna-
ček, likvidace bahna a kamení po pří-
valových deštích, likvidace stromů 
na vozovce a mnoho dalšího.

 Zcela určitě je třeba někdy uzavřít 
silnici. Jak to probíhá v praxi a jak se 
o uzavírkách dozví veřejnost nebo 
třeba záchranná služba?
K uzavírkám dochází poměrně často, 
převážně se jedná o podemleté, zapla-
vené nebo silně znečištěné silnice. Vždy 
se snažíme nasadit maximálně možný 
počet pracovníků i techniky na rych-
lé zprůjezdnění silnice. Ne vždy je to 
ale možné. Pokud uzavírka není přímo 
na žádost operačního střediska hasičů, 
tak jeho prostřednictvím o uzavírce in-
formujeme všechny dotčené složky, te-
dy Policii České republiky a záchrannou 
službu. Tyto informace se téměř oka-
mžitě objevují například na interneto-
vých stránkách www.dopravniinfo.cz 
a v rámci dopravního zpravodajství je 
vysílají některé rozhlasové stanice.
 Jak velké jsou zásahové skupiny 
a stačí jejich složení a počet na likvi-
daci jednotlivých událostí?

Zásahové skupiny mají zpravidla 
dva pracovníky, což je stejně jako 
počet skupin dostačující pro běžnou 
službu. Pochopitelně dochází k situ-
acím, kdy je nutné nasadit další pra-
covníky. Například při zaplavených 
silnicích. 
 Existuje také nějaká méně obvyklá 
činnost, kterou pracovníci na poho-
tovosti také zajišťují?
Jistě. V letních měsících při vysokých 
a přetrvávajících teplotách dochá-
zí k takzvanému tání silnic. Většinou 
se jedná o silnice třetí třídy posta-
vené penetrační technologií. Emul-
ze zde často vystupují na povrch a le-
pí se na kola vozidel, přičemž do-
chází k poškození silnice. V těchto 
případech je nutný letní pohoz kame-
niva. V praxi to vypadá tak, že v par-
ných třeba červencových dnech jez-
dí po silnicích sypač, jak ho známe ze 
zimní údržby.

Silničáři mají i v létě nepřetržitou pohotovost
Opravy a rekonstrukce komunikací, mostů i dalších součás-
tí silnic II. a III. třídy ve Středočeském kraji pokračují na plný 
plyn. Samozřejmostí je i běžná údržba, do které spadá napří-
klad kosení travních porostů, údržba odvodnění, výměna či zří-
zení dopravních značek a mnoho dalších činností. To se děje 
zpravidla v běžné pracovní době, v prodloužených nebo víken-
dových směnách. 

SÚS
KRAJSKÁ SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC

Středočeského kraje
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Ústecké kardiocentrum – kardiologická klinika 
– 16 let kardiologie v MNUL – republiková prvenství

Kardiologická klinika poskytuje kom-
plexní kardiovaskulární péči nemoc-
ným z celého Ústeckého kraje. Kardio-
vaskulární onemocnění způsobují více 
než 50 % všech úmrtí v České republi-
ce a Ústecký kraj patří v rámci celé re-
publiky k regionům s nejvyšším výsky-
tem a úmrtností na toto onemocnění. 
Z tohoto pohledu hraje klinika jako je-
diný poskytovatel této specializované 
péče, klíčovou roli v péči o  nemocné 
v tomto regionu. 

Pracoviště tvoří koronární jednotka se 
14 lůžky, standardní oddělení s 39 lůž-
ky (z toho 14 telemetricky monitorová-
no), pracoviště neinvazivní kardiologie 
vybavené nejmodernějšími UZ přístroji 
fi rmy Phillips, přístroji pro ambulantní 
monitoraci TK i EKG, sklopným stolem 
pro testy na nakloněné rovině i moder-

ním zátěžovým ergometrem. Další vý-
znamnou součástí kliniky je pracoviš-
tě invazivní kardiologie se dvěma kate-
trizačními sály, kde se provádí diagnos-
tické i léčebné výkony pro ICHS (léčba 
akutního infarktu myokardu) i vrozené 
či získané srdeční vady. Nedílnou sou-
částí kliniky jsou oddělení kardiosti-
mulace a elektrofyziologických vyšet-
řování, kde probíhá léčba nemocných 
s poruchami srdečního rytmu. V roce 
2018 se podařilo uvést do plného pro-
vozu ambulantní stacionář pro nemoc-
né po některých výkonech. Toto zname-
ná vyšší komfort pro nemocné (odchází 
domů tentýž den po vyšetření).
Tým kliniky ročně ošetří více než čty-
ři tisíce pacientů. Klinika zahájila jako 
jedna z prvních v České republice ka-
tetrizační léčbu nedomykavosti mit-
rální chlopně, vybrána byla samotným 
výrobcem tohoto zařízení k provádění 
těchto výkonů. Je jedním ze čtyř takto 
specializovaných pracovišť v ČR. V ro-
ce 2016 pracoviště jako první ve střed-
ní a východní Evropě provedlo perku-
tánní simultánní zákrok na dvou ch-
lopních. Lékaři kliniky provedli perku-
tánní implantace chlopně do aortální 
pozice (TAVI) s protekcí možné embo-
lizační mozkové příhody pomocí spe-
ciálního nového zařízení – Claret CE 
ProTM. Šlo o první použití tohoto za-
řízení v ČR. Pro TAVI (katetrizační im-
plantace aortální chlopně), což je nová 
metoda, která umožňuje léčbu nemoc-

ných se závažným postižením aortál-
ní chlopně u nemocných s velmi vyso-
kým rizikem kardiochirurgické léčby, 
se stal profesor Červinka proktorem, 
tedy osobou pověřenou dozorem.
„Krajská zdravotní má několik pracovišť 
špičkové úrovně a kardiologická klinika, 
která je jedinou v širokém regionu, k nim 
bezesporu již mnoho let patří. Každé čty-
ři roky úspěšně obhajuje statut centra vy-
soce specializované kardiovaskulární pé-
če, pro jehož splnění jsou vypsána velmi 
náročná kritéria. Jsem velmi rád, že se kli-
nika dlouhodobě řadí k nejlepším praco-
vištích v oboru v rámci celé České repub-
liky. Dalším důkazem toho je tato úspěš-
ná unikátní operace,“ uvedl MUDr. Jo-
sef Liehne, ředitel zdravotní péče 
Krajské zdravotní, a. s. - Masaryko-
vy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.,
kde kardiologická klinika sídlí.

Kardiologická klinika každoročně pořádá nadregionální odbornou konferenci, 
která v roce 2018 proběhla poprvé pod názvem „Den kardiocentra“. Odborným ga-
rantem akce je přednosta kliniky prof. MUDr. Pavel Červinka, Ph.D., FESC, FSCAI

Centrum vysoce specializované kardiovaskulární péče patří mezi 6 akreditovaných center vysoce spe-
cializované péče s tímto zaměřením v České republice. Jeho hlavní součástí je Kardiologická klinika 
Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a. s. – Ma-
sarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z. Vedle ní bylo založeno v roce 2018 kardiochirurgické oddě-
lení a kardioanesteziologické oddělení, která společně s cévní chirurgií a angiologií tvoří nově vzniklé 
Kardiocentrum. Vedoucím Kardiocentra je přednosta kardiologické kliniky prof. MUDr. Pavel Červinka, 
Ph.D., FESC, FSCAI. Vrchní sestrou kardiologické kliniky je Květoslava Hlavatá.

Kardiozákrok TAVI + MitraClip, tedy výměnu dvou srdečních chlopní najednou, pro-
vedl tým kardiokliniky v ústecké Masarykově nemocnici jako první ve střední a vý-
chodní Evropě

MUDr. Josef Liehne, 
ředitel zdravotní péče Krajské zdra-
votní, a. s. – Masarykovy nemocnice 
v Ústí nad Labem, o. z.

2

 
Radost z jízdy
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Centropol Energy je opět mezi 100 nejvýznamnějšími fi rmami v ČR

Centropol si dlouhodobě drží pozici jednoho z nej-
významnějších dodavatelů elektřiny a plynu v ČR. 
Převážnou část odběratelů, zhruba 80 procent, 
tvoří domácnosti. Zbylých 20 procent jsou obce, fi -
remní sféra, především malé a střední fi rmy, státní 

Praha | Stejně jako v předchozích le-
tech se mezi stovku nejvýznamněj-
ších firem v České republice dostal 
i dodavatel elektřiny a plynu, spo-
lečnost Centropol. Její obrat v roce 
2018 dosáhl více než 7,4 miliardy ko-
run. Výsledky žebříčku, který Sdruže-
ní CZECH TOP 100 sestavuje již 25 let, 
byly slavnostně vyhlášeny 12. června 
ve Španělském sále Pražského hradu. 

Žebříčky CZECH TOP 100
Sdružení CZECH TOP 100 vzniklo v roce 1994 
s cílem pravidelně sestavovat a zveřejňovat 
seznam nejvýznamnějších společností v ČR 
a na základě porovnávání vybraných ekono-
mických ukazatelů je seřazovat do ucelené-
ho žebříčku. V současné době vyhlašuje žeb-
říčky – 100 obdivovaných fi rem ČR, 100 nej-
význam nějších fi rem ČR, TOP 10 systémo-
vých integrátorů či soutěž o Nejlepší výroč-
ní zprávy a fi remní časopisy. Slavnostní vy-
hlášení výsledků 100 nejvýznamnějších fi rem 
ČR je spojeno se společenskou událostí.

Ing. Aleš Graf, předseda představenstva a majitel společnosti s manželkou Lenkou ve Španělském sále.

a veřejná správa. Mezi významné zákazníky Cen-
tropolu patří ministerstva, kraje a krajská města, 
lázeňské domy, nemocnice či ZOO. Na českém trhu 
s energiemi Centropol působí od roku 2002.
„Umístění ve stovce největších fi rem vnímám jako oce-
nění a zároveň další výzvu. Přestože je energetický trh 
jedním z těch nejkonkurenčnějších, daří se nám držet 
naši pozici. Nejdeme cestou zvyšování cen energií, ale 
promyšlenou a fl exibilní obchodní politikou, zákazní-
ky získáváme novými produktovými řadami a ceníky 
a přímou komunikací s nimi,“ uvedl Aleš Graf, před-
seda představenstva a majitel společnosti.
Žebříček 100 nejvýznam nějších fi rem ČR sestavu-
je Sdružení CZECH TOP 100 podle tržeb, které fi r-
my dosáhly v předchozím roce. Souběžně jsou pu-
blikovány žebříčky podle dalších ukazatelů, napří-
klad podle zisku, produktivity práce, počtu zaměst-
nanců či podle nárůstových ukazatelů.  (od dop.)

O společnosti Centropol
CENTROPOL ENERGY a.s., je jedním z nej-
významnějších dodavatelů elektřiny a ply-
nu v České republice. Obsluhuje na 300 000 
odběrných míst z řad domácností, fi rem a in-
stitucí. Firma se dlouhodobě umísťuje v prv-
ní stovce nejvýznamnějších českých fi rem 
v žebříčku, který vyhlašuje Sdružení CZECH 
TOP 100. Majitelem a jediným akcionářem fi r-
my je český podnikatel Aleš Graf.

www.vinarstviusvatehomartina.cz

Naše motto je: 

„Poctivost ve vinohradě, 
čistota ve sklepě, kvalita hroznů, 

moderní technologie a především 
náš spokojený zákazník“ 

U SVATÉHO MARTINA
Vinařství 

Teplice se postupem času vyprofi lova-
ly jako kulturní centrum Ústeckého kra-
je. Každý den se něco děje, jak se na lá-
zeňské město sluší. Půl roku je ve funk-
ci náměstka primátora Jiří Štábl, který 
má  kulturu a sport v gesci.

 Když se ohlédnete za kulturně nabitým jarem, 
které akce vás nejvíc zaujaly?
Před nástupem do pozice náměstka primátora 
jsem žil a pracoval v Praze. Potvrdilo se, že Tepli-
ce jsou kulturou doslova našlapané. Nestihl jsem 
absolvovat zdaleka všechno, ale velký dojem 
na mne udělaly Hudební festival L. v. Beethove-
na, prostory městské galerie v Zahradním domě 
a vernisáž výstavy obrazů Pavla Roučky, velkole-
pé zahájení 865. lázeňské sezóny i fakt, že jsme 
se operativně s ředitelem DK Přemyslem Šobou 
dohodli na instalaci velkoplošné obrazovky, kde 
mohli zájemci sledovat právě probíhající zápasy 
Mistrovství světa v hokeji. Stejně tak mne potěši-
la výstava fotografi í Roberta Vana v Bartholome-
us Gallery Café, a tak bych mohl ve výčtu pokra-
čovat. Tyhle tradice je třeba udržovat a přilákat 
do našeho města další návštěvníky.
 Co nového je ve městě v oblasti sportu?  
V prvním pololetí byly uvedeny do provozu dva 
velké investiční celky, které již slouží veřejnosti. Zi-
mák, kde trénuje hokejový potěr a také oddíl kra-

sobruslení, a v září zahájí ostrý provoz a následně 
kompletně zrekonstruované aquacentrum s dět-
ským světem. Je zpracován a zastupiteli schválen 
dlouhodobý plán rozvoje sportu v Teplicích. Z něj 
pro mne osobně vyplývá několik úkolů. Řešíme 
s Českou unií sportu lepší pravidla pro jeho fi nan-
cování, protože stále ještě existují odvětví, kde pe-
níze chybí. V rámci udržitelné mobility jsme zača-
li jednat se starosty okolních obcí o nových cyklo-
stezkách a s odborníky konzultujeme architekto-
nickou podobu nového městského koupaliště. 
 A jaké jsou plány pro II. pololetí? 
Za pár dní, konkrétně 13. července, to bude 4. roč-
ník hudebního festivalu Teplice Free Live na náměs-
tí Svobody, pokračuje pestrá nabídka kulturních ak-
cí v rámci programu Teplice živě, v září bude na Zá-
meckém náměstí Pivní rynek a s podzimem plánu-
jeme důstojné připomenutí 30. výročí sametové 
revoluce. Všechny vyjmenované akce město fi nanč-
ně podporuje s cílem dopřát jeho obyvatelům i hos-
tům kulturní a společenské vyžití po celé léto. V mi-
nulých dnech jsem jednal s vedením lázní o společ-
ném postupu při zviditelnění města, čeká nás re-
konstrukce infocentra a vzájemná participace se 
společností Visit Teplice při jeho propagaci v rám-
ci ČR i blízkého zahraničí. Proto bych byl rád, kdyby 
Teplice měly vizuální identitu v podobě loga, a k to-
muto úkolu se také hlásím. Čeká nás hodně práce, 
ale od toho tu jsme. Připravila: L. Richterová

Jiří Štábl: Teplice jsou kulturním centrem Ústeckého kraje

Popisek pod foto: Jiří Štábl se snaží nevynechat žádnou příležitost komunikace s občany všech věkových 
kategorií.  Snímek byl pořízen 20. června při startu Cyklo-běhu Za Českou republiku bez drog.
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////////////////////////////////////////////////////////////////////////  Děkujeme všem partnerům a sponzorům za spolupráci, které si velmi vážíme!  ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////

STATUTÁRNÍ 
MĚSTO 

TEPLICE

Projektu poskytli záštitu a osobně se show zúčastnili také předseda Sená-
tu Parlamentu České republiky Jaroslav Kubera a primátor Statutárního města 
Teplice Hynek Hanza. Ten také za oba teplické politiky a patrioty projekt struč-
ně zhodnotil: „Díky moc za organizaci této skvělé akce, která již po třetí oboha-
tila kulturní program v našem městě a významně rozšířila povědomí a propa-
gaci Teplic.Věřím v pokračování této akce, aby se stala pro Teplice tradiční“. 

Fotografi e, videa a rozhovory z akce lze zhlédnout na FB Czech Fashion Week. 

Hodinu po hodině se na padesát metrů 
dlouhém přehlídkovém mole střídaly 
nové kolekce 11 renomovaných mód-
ních tvůrců. Předvedlo je třicet sedm 
předních českých modelek a nadše-
ní diváci nešetřili chválou. Nechybě-
la extravagance z dílny Olgy Rusako-
vé a Osmanyho Laffi ty, krásné úplety 
Jaroslavy Procházkové, plavky Liliany 

Augustinové, luxusní spodní prádlo Ji-
řiny Matoušové, pestré šaty a doplň-
ky Gabriely Giotto, svatební róby Pe-
try Vyoralové, společenské šaty Luďka 
Hanáka, Jiřího Moravce, Galala Giani-
ho či sourozenců Nikol a Jakuba Pone-
rových. 
Pochvalu za zdařilou akci zaslouží po-
řadatelé, partneři projektu, šedesá-

tičlenné zázemí neúnavně pracují-
cích kadeřníků, vizážistů a pomocníků 
a především publikum, které pomohlo 
vytvořit skvělou atmosféru. A byla to 
pecka! Velký svátek módy v Teplicích, 
kterým se na počátku 19. století pře-
zdívalo Malá Paříž, zakončil ohňostroj 
a after party.

Foto: Jaroslav Hauer, Zdeněk Synek, 
Petr Zapletal a Milan Žovín

Do Teplic se vrátil 
duch Malé Paříže
Prosklená kolonáda u Domu kultury v Teplicích ožila v sobotu 8. června tře-
tím ročníkem Czech Fashion Weeku. Do lázeňského města se sjeli tuzemští 
i zahraniční módní návrháři a přední české modelky, aby tu pro stovky obdi-
vovatelů módy uspořádali celodenní velkolepou módní show.

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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lan Žovín

Gabriela Giotto Woman to love 
Gabriela Giotto Woman to love a Natálie Kočendováa Natálie Kočendová

Jiří Moravec Jiří Moravec 
Shiny NightShiny Night

Nicol a Jakub Ponerovi Nicol a Jakub Ponerovi 
PONER a Natálie BíláPONER a Natálie Bílá

Lilian  Augustinová 
Lilian  Augustinová 
Třpytivá zahradaTřpytivá zahrada

Luděk Hanák Glow 
Luděk Hanák Glow 

a  Adéla Rezková
a  Adéla Rezková

Olga Rusakova Tisíc a jedna noc Olga Rusakova Tisíc a jedna noc 

a  Lucie Janošováa  Lucie Janošová

Jaroslava  Procházková Jaroslava  Procházková 

Purity  of  FreedomPurity  of  Freedom

Jiřina Matoušová Moonlight 
Jiřina Matoušová Moonlight a Žaneta Morštadt

a Žaneta Morštadt

Osmany Laffi  ta Jaro, léto 2019 Osmany Laffi  ta Jaro, léto 2019 

a Dina Casamaa Dina Casama

Galal Giani Diamond collection 
Galal Giani Diamond collection 

a Tereza Hudákováa Tereza Hudáková
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 Jaké byly začátky a jak reagovaly 
zákaznice na nové trendy, které jste 
přinesla na český trh?
Začínala jsem v roce 2012, kdy jsme 
představili kolekce zdobených barev-
ných plavek na veletrhu v Brně. V ro-
ce 2013 jsme otevřeli první butik v Pra-
ze a navázali spolupráci s Českou Miss. 
První reakce se velmi lišily, už jen proto, 
že jsme celoroční plavkový butik oteví-
rali v lednu, a také proto, že nám chví-
li trvalo přesvědčit zákaznice o tom, že 
i zdobené plavky jsou ke koupání.
 Značka Fashion Island se velmi 
rychle zavedla a stala se vyhledáva-
nou. Jak se vám podařil tak rychlý 
vzestup? 
Bylo to určitě díky kvalitě námi nabíze-
ných plavek, originalitě modelů i díky 
individuálnímu přístupu ke spokoje-
ným zákaznicím, které nás doporučo-

valy dál. Také jsme od samého počátku 
spolupracovali s Českou Miss a plavky 
prezentovali na módních přehlídkách 
vlastních i v rámci vybraných akcí.
 Co všechno nyní nabízíte?
Pod značkou Fashion Island nabízíme 
plavky z celého světa. V posledních le-
tech přibyla i má autorská kolekce se 
zdobenými plavkami a tunikami. Zdo-
bíme především pozlacenými kompo-
nenty a krystaly Swarovski.
 Myslíte už na další sezónu a pro-
zradíte nám, na co se můžeme těšit?
Nabízíme několik kolekcí do roka, proto-
že již dávno u nás neplatí, že k moři se 
jezdí jen v létě. A také proto, že máme 
i limitované luxusní kolekce, jen po ně-
kolika kusech, aby se dámy cítily oprav-
du výjimečně. Do budoucna chystám 
rozšíření mé autorské kolekce o plážové 
tašky a klobouky. (od dop.) Foto: archiv

Liliana Augustinová
Vystudovala ekonomii v Praze na ČZU a původně se zabývala daněmi 
a účetnictvím. Módní inspirace sbírala v průběhu let nejen na světových plá-
žích, ale i na světových dnech módy. Své první obchodní partnery získala 
na Fashion Weeku v Miami, kde podepsala kontrakty na exkluzivní zastou-
pení luxusních plavek pro střední Evropu, od výrobců z Kolumbie a Peru.

Léto láká k vodě. Máte připravené plavky?
Móda obecně, nejen plavky,  není o věku, ale o vnitřním pocitu ka-
ždé z nás, myslí si módní návrhářka a majitelka značky Fashion Is-
land Liliana Augustinová.

 V květnu jste měl 71. narozeniny. Jaká byla 
oslava?
Narozeniny neslavím. Oslavou je pro mne kaž-
dý den, kdy se ráno probudím, nic mne nebolí, 
ani tělo, ani duše a mohu pracovat. Ostatně my-
slím, že jsem zrovna ten den přednášel na foto 
workshopu.

 Co je pro vás nejdůležitější na světě?
Svoboda. Svoboda tvořit z vnitřního já, svoboda 
moci se rozhodovat… 

 Kde čerpáte pro svoji tvorbu inspiraci?
Nejdřív musí přijít myšlenka. Dám příklad: Ne-
dávno jsem ve fi lmu viděl Ginu Lollobrigidu, jak 
vjíždí do města na mezku. Zaujalo mne to a chys-
tám se požádat agenturu, aby mi podobnou ženu 
pomohli najít. To oni umějí. 

 Váš život byl jako kolotoč. V roce 1967 jste 
emigroval do Ameriky, pracoval jako pomoc-
ná síla v kuchyni, kadeřník, vizážista a prosla-
vil se jako umělecký a reklamní fotograf slav-
ných osobností především z módního prostředí 
v renomovaných celosvětových časopisech Cos-
mopolitan, Harpeŕ s Bazaar, Elle. Jak na Ameri-
ku vzpomínáte?

Byla to doba plná zvratů, ale krásná práce. Jme-
nované magazíny tenkrát patřily soukromým 
vlastníkům, s kterými se dalo jednat. Dnes už 
jsou většinou majetkem agentur, kde se musíte 
dohadovat třeba s dvanácti lidmi. Je to zdlouha-
vé a nebavilo mě to. Jednu vlastnost jsem si ale 
za oceánem osvojil: Chodit všude na čas. To zase 
neplatí v Čechách.

 Jak žijete teď?
Od roku 1995 bydlím trvale v Praze. Živím se ja-
ko fotograf na volné noze.  Nikdo na mě není fi -
nančně závislý, a tak si mohu práci vybírat. Pra-
cuji pro různé klienty, tam se musím přizpůsobit 
jejich požadavkům, jinak fotím má oblíbená té-
mata: Holky, kluky, zátiší a krajinky.

 Dostal jste někdy neobvyklou zakázku?
Čas od času se nějaká objeví. Jedna dáma třeba 
chtěla, abych vyfotil kombajny. Povídám jí, že ne-
vím, jak kombajn vypadá, že nemám ani řidičák. 
Nemohla to strávit, nakonec pochopila a nic z to-
ho nebylo. 

 Splnil se vám životní sen?
Ano. Chtěl jsem být fotograf a to se mi splnilo. 
Další sny a přání nemám. 

ZVEME VÁS

Na vernisáž výstavy 
„Objevené bohatství“ 
z grafi ckých děl Walthera Klemma 
a Carla Thiemanna ze sbírek Gale-
rie umění Karlovy Vary. 
Zahájena bude ve středu 26. červ-
na  v 18 hodin v Galerii Zahradní 
dům Teplice. Potrvá do 31. 8. 2019.

Robert Vano: Nejdůležitější je pro mne svoboda
O světoznámém fotografovi Robertu Vanovi  už toho bylo řečeno a napsáno hodně. Ve čtvrtek 13. června se na skok vrátil 
do Bartholomeus Gallery Café v Teplicích, kde je právě k vidění výstava 400 jeho fotografi í, o něž je mezi veřejností velký zájem. 
Byl hostem pořadu „Pod kopulí“, který moderoval Karel Voříšek.

Výstava Roberta Vana v Teplicích končí 
v červenci. Pak se přestěhuje do zámku 
v Holešově. Pokud budete blízko na do-
volené, nenechte si ujít.

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

A právě oblast mezinárodní spolupráce byla letoš-
ním tématem již 5. ročníku Podnikatelského fó-
ra Ústeckého kraje, které tradičně pořádal Ústecký 
kraj spolu s Hospodářskou a sociální radou Ústec-
kého kraje ve dnech 17. a 18. června v prostorách 
Hradu Litoměřice. Záštitu nad konáním této akce 
převzal ministr zahraničních věcí Tomáš Petříček.

 Co letošní Podnikatelské 
fórum nabídlo účastníkům? 
Odpovídá hejtman ÚK Old-
řich Bubeníček:
Kvalitní a věcnou diskuzi 
s velkým spektrem zajíma-
vých lidí, kteří mohou ovliv-
nit budoucnost našeho regio-
nu, nebo se jimi můžeme in-
spirovat. Jsem velmi rád, že i letos přijaly naše po-
zvání desítky hostů včetně zástupců ministerstev 
a dalších státních institucí. V našem kraji je nut-
né rozvíjet podmínky pro podnikání. Některé tra-
diční obory postupně projdou přeměnou a my ve-
dle nich potřebujeme rozvíjet i nové směry. Vždy 

mne velmi mrzí, když slýchám o Ústeckém kra-
ji přirovnání s měsíční krajinou bez budoucnos-
ti. Jsem patriotem našeho regionu a dobře vím, že 
se mnohé věci již podařily. Máme tu obrovský po-
tenciál, který musíme využít. Jednou z možnos-
tí, jak k tomu přispět je propojovat lidi, kteří mají 
nápady, ale také odhodlání něco konkrétního udě-
lat. A to se myslím na Podnikatelském fóru už ně-
kolik let daří.

 Jak konkrétně Ústec-
ký kraj mezinárodní spo-
lupráci podporuje? Ptáme 
se 1. náměstka hejtmana 
Martina Kliky: 
Ústecký kraj působí na tom-
to poli hned ve dvou rovi-
nách, jako partner při jednání 
se zahraničními investory, kteří mají zájem do na-
šeho přinést své podniky. A také jako administrátor 
mezinárodních projektů z Evropských fondů. Zde 
jsme aktuálně nejúspěšnějším českým regionem při 
získávání i následné realizaci v této oblasti. Je pro 

nás v tomto směru důležité sdílení informací, a to 
nejen směrem od nás, ale také ven. „Best practi-
ces“ v praxi, neboli osvědčené postupy fungují. Jde 
zde také o motivaci učit se například i cizí jazyk 
pro lepší porozumění praktických dovedností, ale 
i o rozvíjení mezinárodní sítě včetně té na diploma-
tické úrovni v regionech. V současné době máme 
v realizaci pět projektů, jedním z nich je například 
SIE, kde jde ve zkratce o podporu internacionaliza-
ce regionálních menších fi rem a o omezení „brain 
drain“, tedy takzvaného odlivu mozků. Zde jsou 
možné zahraniční stáže mladých lidí a funguje zde 
velká spolupráce s ústeckou univerzitou UJEP. Bě-
ží také projekt PURE COSMOS, který se zabývá bu-
dováním vztahů veřejné správy a fi rem a také záro-
veň o budování kontaktního místa pro podnikatele, 
tedy model One Stop Shop. Projektů je mnohem ví-
ce, již devět jich bylo ukončeno a další tři jsou nyní 
ve stádiu udržitelnosti.

 Program 5. Podnikatelské-
ho fóra specifi kovala před-
sedkyně HSR ÚK Gabriela 
Nekolová:
Letošní ročník nabídl velmi 
zajímavé téma mezinárodní 
spolupráce, která může mít 
mnoho kladů, nicméně i zá-
porů a je třeba o obou těch-

to aspektech hovořit. První den se Fórum věnova-
lo spolupráci regionů, které prochází restruktura-
lizaci. V Ústeckém, Moravskoslezském a Karlovar-
ském kraji ji zaštiťuje program RE:START, který se 
stal součástí evropské Platformy pro uhelné regio-
ny. Co můžeme pro naše kraje s podobnými problé-
my prosadit v EU v rámci využití evropských fondů, 
o tom jsme na fóru jednali s německými, slovenský-
mi a polskými kolegy. Některé z okolních zemí jsou 
v této oblasti mnohem dále, jiné teprve na začátku. 
Nicméně cíl nás všech je jasný – zlepšit prostředí 
v uhelných regionech, ať už v oblasti podpory pod-
nikání, vědy a výzkumu, životního prostředí, rozvo-
ji lidských zdrojů či infrastruktury atd. Spolupráce 
a inspirace s kolegy z jiných států je vždy přínosná. 
Druhý den byl zaměřen na příklady již existujících 
mezinárodních projektů, v nichž fi gurují subjekty 
z Ústeckého kraje.  Otázkou pro panelovou deba-
tu bylo téma lákání zahraničních investic. Co regio-
nu přináší, jaké typy investic mají potenciál přispět 
k rozvoji regionu a stojíme o ně? A na toto téma na-
vázala série přednášek o podpoře pro místní fi rmy, 
které chtějí expandovat na zahraniční trhy. Závěr 
patřil velmi aktuálnímu a náročnému tématu, a si-
ce otázce zahraniční pracování síly. Firmy se bez ní 
neobejdou, ale přiliv zahraničních pracovníků s se-
bou přináší i řadu problémů, naopak vysoce kvalifi -
kované zahraniční experty se nám zatím nedaří do-
statečně přilákat. (od dop.)

Tématem 5. Podnikatelského fóra Ústeckého kraje byla mezinárodní spolupráce
Ústecký kraj už svou polohou na hranici s Německem a blízkostí dvou mezinárodních letišť 
vybízí k přeshraniční a mezinárodní spolupráci. Díky šikovným lidem je pak partnerem i pro 
vzdálenější země a kontinenty. Historie, tradice, příroda i industrializace pak láká turisty, jak 
tuzemské, tak zahraniční. To je jen stručný výčet, proč je Ústecký kraj zajímavým místem pro 
život, návštěvu i spolupráci, která nezná hranice. 
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V roce 2003 došlo v tehdejší ústecké Masarykově nemocnici k zá-
sadní změně ve  struktuře interních oddělení. Vyčleněno bylo sa-
mostatné kardiologické oddělení v  čele s  primářem, současným 
přednostou, profesorem MUDr.  Pavlem Červinkou, Ph.D., FESC., 
FSCAI. Úkolem nově vzniklého lékařského pracoviště bylo poskyt-
nout obyvatelům celého Ústeckého kraje odpovídající diagnostic-
kou a léčebnou péči podle nejnovějších poznatků současné medi-
cíny na poli kardiologie.

Mapa s vyznačením center komplexní kardiovaskulární péče ukazuje dispropor-
ci s ohledem na severozápad České republiky. Zdroj: Věstník Ministerstva zdravot-
nictví ČR, ročník 2016, částka č. 4, str. 9 - 10

V roce 2007 byl oddělení udělen Mini-
sterstvem zdravotnictví České republi-
ky statut kardiologické kliniky. Násled-
ně se ústecká kardiologie stala součás-
tí společných klinických pracovišť Fa-
kulty zdravotnických studií Univerzity 
J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Krajské 
zdravotní, a. s. Přednosta Kardiologické 
kliniky Fakulty zdravotnických studií 
Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad La-

bem a Krajské zdravotní, a. s. – Masary-
kovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.,  
prof. MUDr. Pavel Červinka, Ph.D., FESC, 
FSCAI, vidí v získání statutu centra vy-
soce specializované komplexní kardio-
vaskulární péče jasnou prioritu.
 Proč je nutné, aby v Ústeckém kra-
ji vzniklo komplexní kardiovaskulár-
ní centrum?
Ischemická choroba srdeční  (ICHS) je 
nejčastější příčinou úmrtí v České re-
publice. Největší výskyt ICHS v rám-
ci celé republiky je právě v Ústeckém 

kraji. Z tohoto pohledu se vybudování 
Komplexního kardiovaskulárního cent-
ra jeví jako logický krok. V České repub-
lice je v současné době 12 komplexních 
center kardiovaskulární péče. Jejich re-
gionální umístění je však disproporční, 
neboť 5 jich je v hlavním městě. 
Naše pracoviště v současné době pro-
vádí operační zákroky na srdci šetrnou 
metodou přes tepny, třeba v třísle nebo 
na zápěstí. Chyběla nám však kardiochi-
rurgie, která je nezbytná k ošetření ně-
kterých pacientů s ischemickou srdeč-
ní nemocí nebo s vrozenými či získa-
nými vadami srdce. Nemocní indikova-
ní ke kardiochirurgickým zákrokům tak 
museli za těmito výkony jezdit do Prahy. 
 Kolik pacientů ročně ošetříte a od-
kud se rekrutují? 
Tým kardiologické kliniky ročně ošet-
ří více než 4 tisíce pacientů. Pocháze-
jí nejen z Ústeckého, ale i z Liberec-
kého a Karlovarského kraje, kde také 
centrum chybí.  K tomu, abychom je 
uspokojili a poskytli jim odpovídající 

diagnostickou a léčebnou péči podle 
nejnovějších poznatků současné me-
dicíny na poli kardiologie je centrum 
nezbytné. Část nemocných, číslo se 
pohybuje mezi 340 až 420 ročně, by-
la odesílána na pražská pracoviště nej-
častěji k revaskularizaci myokardu, te-
dy našití bypassu. Bohužel, okolo 5 až 
10 akutních nemocných však každo-
ročně umíralo ještě před transportem.  
 Jak je o nemocné postaráno do po-
stavení nového pavilonu, v němž se 
s CKKP počítá?
Pacienti před operací jsou hospitali-
zováni na standardním kardiologic-
kém oddělení. Bezprostředně po ope-
raci o ně pečují kardioanesteziologo-
vé na jednotce intenzivní pooperační 
péče. Po stabilizaci stavu jsou nemoc-
ní přeloženi na koronární jednotku ne-
bo na stanici intermediální péče, vy-
tvořené z části kardiologického oddě-
lení, které letos začalo fungovat. Tady 
se o ně stará erudovaný střední zdra-
votnický personál.

Prof. MUDr. Pavel Červinka, Ph.D., FESC, FSCAI ve své pracovně

Prof. MUDr. Pavel Červinka, Ph.D., 
FESC, FSCAI

VZDĚLÁNÍ 
  1978 – 1982 – Gymnázium Josefa Jung-

manna, Litoměřice 
  1982 – 1988 – Univerzita Karlova, Lékař-

ská fakulta v Hradci Králové 
�  1991 – Atestace z vnitřního lékařství I. 

stupně 
  1995 – Nadstavbová atestace z kardio-

logie 
�  1998 – Licence pro provádění intervenč-

ních diagnostických i léčebných výkonů 
v kardiologii 

�  2004 – Ph.D. titul s tématem: „Remodela-
ce cév po implantaci beta-radioaktivních 
stentů s vysokou aktivitou. IVUS studie“ 
  2005 – Fellow Evropské kardiologické 

společnosti (ESC) 
  2005 – Fellow společnosti pro koronární 

angiografi i a intervence (FSCAI) 
  2005 – Docent vnitřního lékařství 
  2006 – 2009 a 2013 až dosud – Zvolen 

do předsednictva České asociace inter-
venční kardiologie České kardiologické 
společnosti 
 2013 – Profesor vnitřního lékařství 
�  2015 – Zvolen do panelu pro kardiovas-

kulární choroby Agentury pro zdravotnic-
ký výzkum ČR 
  2016 – Zvolen členem Akreditační komise 

pro kardiologii při MZ ČR 

PRACOVNÍ ZKUŠENOSTI 
  1988 – 1990 – Sekundární lékař, nemoc-

nice v Opočně 
  1990 – 5/2003 – Intervenční kardiolog, II. 

Interní klinika, FN Hradec Králové 
  6 – 12/2005 – Post-doktorandské studi-

um, Cardiovascular center, University of 
Florida, Shands, Jacksonville, FL, USA 
  6/2003–6/2013 – Přednosta Kardiolo-

gické kliniky Fakulty zdravotnických studií 
Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem 
a Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy ne-
mocnice v Ústí nad Labem, o. z. 
  6/2013–9/2014 – Přednosta I. Interní kar-

dioangiologické kliniky, FN Hr. Králové 
  10/2014 – Přednosta Kardiologické klini-

ky Fakulty zdravotnických studií Univerzi-
ty J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Kraj-
ské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemoc-
nice v Ústí nad Labem, o. z. 
  2018 – vedoucí Kardiocentra Masarykovy 

nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.

Ústecký kraj spravuje ve svých 
muzeích velké množství sbírko-
vých a archeologických před-
mětů, které vyžadují odbornou 
péči pro dlouhodobé uchování. 

K tomu jsou však zapotřebí moder-
ní přístroje. V archeologickém depo-
zitáři Regionálního muzea v Teplicích 
na detašovaném pracovišti v Teplicích 
– Sobědruhách se mohou nyní pracov-
níci pyšnit například moderním rent-
genem či mobilními spektrometry. Ja-
kožto zřizovatel se na tom částkou 12 
milionů podílel Ústecký kraj.
Prohlédnout si prostory specializované 
laboratoře na konzervaci kovů a arche-
ologizovaného skla, nové rentgenolo-
gické pracoviště laboratoře, specializo-
vané muzejní pracoviště a konzervátor-
ské dílny si přišla za doprovodu ředitele 
Regionálního muzea v Teplicích Radka 
Spály radní pro kulturu a památkovou 
péči Jitka Sachetová, předseda Výboru 
pro kulturu a památkovou péči Jaroslav 

Dubský a ředitel Archeologického ústa-
vu AV ČR v Praze Jan Mařík.
„Pracovníci archeologického depozitá-
ře mají momentálně k dispozici speciál-
ní rentgen, který je nejnovější u nás. Dá-
le pak dva mobilní spektrometry, které se 

používají na určování vzorků jednotli-
vých předmětů. Laboratoř je také vybave-
na digestoří. Pro lepší práci bylo poříze-
no i několik mobilních odsávaček nečis-
tot z restauratérských stolů,“ uvedl ředi-
tel muzea Radek Spála.

„Od nového pana ředitele očekávám pl-
nění cílů, které si ICUK stanovil a hlav-
ně propojení fi rem, univerzity i kraje. 
Věřím, že právě pod jeho vedením dojde 
ve velkém k provázání podnikatelského 
sektoru i v rámci inovací či technologic-
kého pokroku. Panu řediteli velmi gra-
tuluji a jsem přesvědčen, že se zlepší ko-
munikace nejen s krajem, ale také nám 
bude ICUK partnerem i v naplnění vě-
cí směrem k programu RE:START,“ uve-
dl náměstek hejtmana Martin Klika, 
který se výběrového řízení zúčastnil. 
Inovační centrum Ústeckého kraje 
přispívá k pozitivní proměně regionu 
a vyšší konkurenceschopnosti pod-
porou inovací a podnikavosti, včetně 
sociálních inovací. Funguje od podzi-

mu roku 2015. „Samotná výzva by-
la tak zajímavá, že jsem neváhal ani 
vteřinu a přihlásil se do výběrového 
řízení. Pokračovat po úspěšném star-
tu, za který bych chtěl tímto poděko-
vat panu doktorovi Sivičíkovi, nebu-
de jednoduché, nicméně do inovač-
ního centra přináším pragmatický 
a realistický pohled, což může při-
nést našemu kraji jistý posun v otáz-
ce jednotlivých projektů a konečných 
dopadů,“ uvedl Martin Mata s tím, 
že prioritně bude chtít navázat a po-
kračovat ve vřelých vztazích ke všem 
partnerům. Také by rád rozšířil za-
měření inovačního centra o službu 
pro naše města v otázce tzv. Chyt-
rých měst.

„Během dvou dnů musely záchranářské 
posádky splnit deset úkolů, které vycháze-
jí z našich reálných výjezdů,“ přiblížil prů-
běh cvičení tiskový mluvčí Zdravotnic-
ké záchranné služby Ústeckého kraje 
Prokop Voleník. Celkem 21 posádek pl-
nilo úkoly, které byly medicínsky a čas-
to i fyzicky náročné. Letos už potřetí by-
lo cvičení mezinárodní, zúčastnilo se 
pět německých posádek (v rámci projek-
tu „Přeshraniční spolupráce a vzdělává-

ní v oblasti zdravotnických záchranných 
služeb“). Mezi soutěžícími byla také jed-
na posádka z řad studentů a budoucích 
absolventů oboru záchranář. 
Cvičení slouží nejen k prověření posá-
dek zdravotnické záchranné služby, ale 
má také vzdělávací charakter. Nejlepší 
výkon v rámci plnění soutěžních úkolu 
podala posádka z Kadaně, na druhém 
místě se umístila posádka z Litoměřic 
a třetí byla posádka z Rumburku.

Inovační centrum má nového 
ředitele, nastoupil už v červnu
Od 1. června je v čele Inovačního centra Ústeckého kraje, jehož 
je kraj právě jedním ze zakladatelů, Ing. Martin Mata, MBA. Nový 
ředitel vystřídal ve funkci Ing. Tomáše Sivíčka, PhD.

Martin Mata se stal od 1. června novým ředitelem Inovačního centra Ústecké-
ho kraje.

Konzervátoři archeologického depozitáře 
v Teplicích pracují s moderními přístroji

Konzervátorka Kamila Kováčová Zítová z oddělení muzejních služeb ukazuje, jak 
funguje moderní rentgen.

Cvičení Rallye Ostrov prověřilo
profesionalitu záchranářů

Záchranáři při cvičení.

Oběšený muž, poporodní život ohrožující krvácení, zraněné dítě po střetu automobilu s divočákem 
nebo tonoucí chlapec. Tyto a další úkoly čekaly na záchranáře v rámci šestého ročníku metodického 
cvičení Rallye Ostrov.

Ústecké kardiocentrum – kardiologická
klinika – 16 let kardiologie v MNUL
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Akci tradičně uspořádal Výbor pro národnostní 
menšiny Zastupitelstva Ústeckého kraje a bylo 
na co se dívat. Program odstartovalo Duo Meno-
rah za židovskou komunitu, dále vystoupil rom-
ský soubor Romano Jasnica, ukrajinské trio Dže-
relo, Skejušan pozvali Slováci, hudební a taneční 
skupina Csalloköz z Maďarska a několik ukázek 
národních tradic předvedly vietnamské sbory. 
Součástí pestrého odpoledne, kterého se zúčast-
nili zástupci některých velvyslanectví, bylo i vy-
hodnocení projektu Nejlepší středoškolský stu-
dent národnostních menšin Ústeckého kraje 
za školní rok 2018/2019. Certifi kát a drobné dár-
ky si odnesli Yuliana Glukhova (ruská menšina), 

Josef Kanči (romská menšina), Robert Poskočil (ži-
dovská obec), Andriy Tesak (ukrajinská menšina) 
a Lan Chi Nguyenová (vietnamská menšina). 
Barevný region ještě umocnilo krásné počasí, a tak 
mohl být spokojen i předseda Výboru pro národ-
nostní menšiny Zastupitelstva Ústeckého kraje Pa-
vel Vodseďálek. Pochválil všechny členy patnácti-
členného výboru nejen za přípravu zdařilé akce, 
která nemá v rámci České republiky obdobu, ale 
i za celoroční společnou činnost, jež si klade za cíl 
sjednocovat většinovou a menšinovou společnost. 
Podrobně to dokumentuje letošní vydání Magazínu 
pro národnostní menšiny Ústeckého kraje, který si 
návštěvníci mohli odnést. Foto: Daniel Šeiner

Pestrobarevný jubilejní ročník festivalu se vydařil
Pestrá přehlídka národních krojů, kulturních vystoupení a skvělá nálada prováze-
ly 5. ročník Barevného regionu – festivalu národnostních menšin spojeného s mezi-
národní gastronomií.  Konal se v pátek 24. května odpoledne na Lidickém náměstí 
v Ústí nad Labem a sledovaly ho stovky lidí. 

Teplická Stínadla hostila v po-
sledním květnovém týdnu tři 
velké projekty, které byly věno-
vány především dětem.
 
V úterý 28. května se za celodenního 
vytrvalého deště konal 2. ročník chari-
tativního běhu Run and Help pro rodi-
ny tří handicapovaných dětí -  Radka, 
Rozárky a Kamila. Přes nepřízeň po-
časí se na stadionu FK Teplice vystří-
dalo na 600 lidí, kteří bez měření ča-
su uběhli 350 metrů kolem hřiště. By-
li mezi nimi fotbalisté, hokejisté Vervy 
Litvínov, házenkářky od Černých andě-
lů Most, další sportovci, zástupci fi rem 
i politici. Díky všem účastníkům se 
k velké radosti organizátora akce Vilé-
ma Kunze, manažera FK Teplice, poda-
řilo vybrat rekordních 45 tisíc korun. 
V pátek 31. května dopoledne obsadily 

tréninkové plochy FK Teplice děti z ma-
teřských a prvního stupně základních 
škol.  Program k oslavě dětského svát-
ku se konal v režii fotbalistů. Děti se 

výborně bavily s Divadlem v Pytli Pet-
ra Stolaře, vyzkoušely si tah na bran-
ku a využily řady atrakcí. Rovněž mě-
ly možnost prohlédnout si s průvodci 
útroby stadionu, kam se běžný smrtel-
ník jen tak nedostane. 
A do třetice se v sobotu 1. června se 
na teplická Stínadla tradičně sjeli za-
městnanci všech závodů AGC Czech se 

svými ratolestmi, aby užili společný 
den. V pečlivě propracovaném scéná-
ři nechyběly vzájemné duely fotbalistů 
se skláři, kterých se zúčastnily i dva tý-
my z ruského Boru, spousta dětských 
atrakcí, které posílili hasiči AGC o stří-
kání hadicí na terč či střelbou ze vzdu-
chovky. Malí účastníci si za své výkony 
odnesli drobné upomínkové předmě-

ty, pro všechny bylo na ochozech sta-
dionu připraveno občerstvení. Panova-
la skvělá nálada, kterou ještě umocnilo 
počasí. Radost se dívat. Velkolepý den 
zorganizovali už pojedenadvacáté Li-
bor Sehnal, personální ředitel AGC Flat 
Glass Czech, a jeho kolegové Petr Be-
neš a Jiří Havránek. 
Dlouhodobé propojení společnosti 
AGC s FK Teplice znamená víc, než fot-
bal. Naplňuje zásady společenské od-
povědnosti. I za tu tepličtí skláři v zá-
věru května opět získali cenu Nejlep-
ší zaměstnavatel roku 2018 Ústeckého 
kraje a postoupili do celostátního kola.

Skláři a společenská odpovědnost


