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Tomáš Jun  
o Velikonocích

Blíží se Velikonoce. Co jim předchází a co pro křesťany znamenají, 
i obecně o práci faráře, jsme hovořili s Mgr. Tomášem Junem, který 
přišel z Prahy do Ústí nad Labem oživit zdejší skomírající sbor Čes-
kobratrské církve evangelické.

Mgr. Tomáš Jun
Narozen 7. června 1986. Vystudoval Evangelickou teologickou fakultu Univer-
zity Karlovy v Praze. Od října 2018 je ordinovaným farářem sboru ČCE v Ústí nad 
Labem. Tomáš Jun je ženatý, s manželkou Martinou mají již tři syny. Ačkoliv měl 
po ukončení studia 17 nabídek z jiných sborů v ČR, podobně jako jeho kolego-
vé, protože farářů je málo, vybral si i s rodinou Ústecký kraj, kde to podle jeho 
názoru nejvíc hoří, lidé si málo věří a je tu hodně beznaděje, proto je duchov-
ní práce zapotřebí. Za uplynulý rok se mu podařilo obnovit činnost a přivést 
do sboru mladé zájemce. V anketě Osobnost roku Ústeckého kraje 2019 za to 
získal od veřejnosti nejvíc hlasů. 

 Proč jste se rozhodl nastoupit fa-
rářskou službu právě v Ústí nad La-
bem?
Cítil jsem to jako poslání. Zdejší sbor 
nebyl obsazen řadu let a mohl by za-
niknout. Úplně by tak zmizel potenci-

ál liberální, otevřené církve v téměř 
stotisícovém městě. A to by 
byla škoda.
 Co na vás, manželku a dva 
malé syny v krajské metro-
poli čekalo? 

Polní podmínky. Fara 
ve Dvořákově ulici by-
la hodně vybydlená, po-
třebovala celkovou rekon-
strukci. Postupně se nám 
podařilo řadu věcí, napří-

klad výměnu oken, rozvody 
či celou novou kuchyni, vyře-

šit a teď už obstojně bydlíme.  
Další práce v domě i venku 
na zahradě ještě čekají, všech-

no zkrátka nejde najednou. Ústec-
ký sbor vlastní kostel s příslušenstvím 
v Trmicích, tam je situace podobná. 
 Jak se vám za půldruhého roku po-
dařilo oživit zdejší sbor?
Do Ústí nad Labem jsem začal jezdit 
už v létě 2018, o prázdninách do kos-
tela na bohoslužby chodilo 4 až 6 li-
dí, spíš byli zvědaví na nového fará-
ře. Na podzim se jejich počet zvýšil 
na 20 a na naši Vánoční hru v prosin-
ci už přišlo zhruba 60 lidí. Byli mezi 
nimi navrátivší se členové, starší, ale 
i úplně mladí lidé. V roce 2019 jsem 
provedl pět církevních svatebních ob-
řadů, sedm křtů dětí i dospělých a rád 
bych některé z nich viděl ve staršov-
stvu, které zdejší sbor potřebuje. Za-
tím ho stále řídí správní komise. 

 Kdo a co vám nejvíc pomáhá?
Na otázku co, odpovím, že mou vel-
kou posilou je víra. Na otázku kdo, 
pak jednoznačně manželka Martina. 
Je dobře, že jsme na sever přišli jako 
rodina, sám bych to nezvládl. Teď už 
tu máme přátele.
 Kde se scházíte?
Po většinu roku v modlitebně na fa-
ře. Kostel sv. apoštola Petra a Pavla 
v Ústí nad Labem užíváme společně 
s Církví československou husitskou 
jen od května do října. Jeho vytápě-
ní v zimním období by bylo příliš ná-
kladné. Pořádáme v něm ale i kon-
certy a další akce. V rámci projektu 
Otevřený kostel si může veřejnost je-
ho krásné sakrální prostory prohléd-
nout každé úterý od 17 do 18 hodin. 
Mnozí z návštěvníků bývají příjemně 
udivení.
 Jakou činnost kromě pravidelných 
bohoslužeb ústečtí evangelíci vyvíjejí?
Zatím se rozeběhly sousedské a filmo-
vé večery na faře, každý měsíc přivítá-
me jednoho hosta. Třiadvacátého dub-
na to bude například památkář Matěj 
Páral, člen architektonického studia 
3+1. V neděli chodíme hrát pravidel-
ně florbal, o sobotách vaříme pro bez-
domovce a teď můžeme v prostorách 
suterénu fary nabídnout úplně novou 
místnost pro děti. Osobně pak půso-
bím každou středu jako nemocniční 
kaplan na Emergency v Masarykově 
nemocnici. 
 Spolupracujete i s ostatními křes-
ťanskými denominacemi?
Ano, s jejich představiteli se schází-
me jednou za měsíc, nejbližší kontak-
ty mám s husitskou farářkou  Henrie-
tou Tresťanskou, s kterou jsme již ved-

li ekumenické bohoslužby jako třeba 
půlnoční. Na florbale se potkáváme 
s členy dalších církví a účastnili jsme 
se florbalového turnaje, který pořáda-
la katolická církev.
 Pojďme k Velikonocům. Co pro křes-
ťany znamenají?
Pro křesťanské církve jsou to nevětší svát-
ky v roce. Připomínáme si pašijový tý-
den, vjezd Ježíše do Jeruzaléma, jeho smrt 
i vzkříšení. Pro nás to znamená nový začá-
tek, odpuštění hříchů, svobodu a zbavení 
se závislosti na pomíjivých věcech.
 Právě je doba postní. Většinová spo-
lečnost na ni v souvislosti s koronavi-
rem zareagovala vyprázdněním regá-
lů v obchodech. Jak ji prožíváte vy?
Půst je pro mne příprava na Velikono-
ce ve smyslu vnitřní supervize, kdy si 
vyhradím čas k soustředění se na sebe 
sama. Život je cesta a já se ptám, jest-
li jdu po té správné, směrem k druhým 
lidem. Jestli si myslíte, že 40 dní nejím, 
tak to není pravda. 
 Co přesně znamená Velký pátek 
a Velikonoční neděle? 
V pátek Ježíš umírá na kříži, roztrhne 
se chrámová opona a my můžeme krát-
ce vidět za ni.. Velikonoční neděle nám 
ukazuje, že Ježíšovou smrtí nic nekon-
čí, ale začíná očekávání na jeho pří-
chod. Velikonoce považuji za největší 
událost v dějinách.

Bližší podrobnosti o ústeckých  
evangelících lze získat na  

https://evangelicivusti.cz/  
a FB https://www.facebook.com/

evangelicivusti/
 

Připravila: L. Richterová,  

foto: Daniel Šeiner a archiv

Ke službě faráře patří i svátost křtu. Tento se uskutečnil v kostele apoštolů Petra 
a Pavla v Ústí nad Labem.

Modlitebna na faře ve Dvořákově ulici v Ústí nad Labem.
Tomáš Jun se syny Tobiasem a Jonata-
nem při práci na faře, kde vyrostla útul-
ná místnost pro děti.
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Dárek energetiků seniorům

NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH

SLEDUJ FK TEPLICE

Sponzorský dar v hodnotě té-
měř 62 tisíc korun převzalo 
v lednu od jednatele firmy  
Gerhard Horejsek a spol. s.r.o. 
Gerharda Horejska vedení ne-
mocnice a vedení interního od-
dělení Nemocnice Litoměři-
ce, a.s. Jde o mobilní elektric-
kou odsávačku Medela Basic 35 
včetně příslušenství, které tvo-
ří vozík, polykarbonátová 2,5 lit-
rová lahev a držák na lahev. 

„Nabídku firmy Gerhard Horejsek 
na sponzorský dar dle našeho výběru 
jsme velmi uvítali. Vybrali jsme si elek-
trickou odsávačku, kterou umístíme 
na stanici D našeho oddělení,“ sezná-
mila vrchní sestra interny Eva Bendo-
vá a upřesnila, že tento přístroj slou-

ží k odsávání sekretů z dýchacích cest 
a jejich následnému uvolnění. Velkou 
předností tohoto zařízení je jeho snad-
né ovládání, přemisťování díky pojízd-
né konstrukci a tichý a výkonný pro-
voz. 

„Naše nemocnice si váží jakékoli formy 
pomoci k jejímu rozvoji a sponzorské da-
ry velmi vítá,“ zmínil ve svém poděko-
vání Radek Lončák, předseda předsta-
venstva. „Rádi jsme pomohli,“ reagoval 
Gerhard Horejsek. (nk)

Interní oddělení dostalo  
darem mobilní odsávačku

Louny | Bývá zvykem, že pokud 
je někdo oslavencem, dostá-
vá méně či více hodnotné da-
ry. V případě Skupiny ČEZ tomu 
ovšem je často naopak. 

Většinou je to ona, kdo dary ja-
ko připomínku kulaté existence ně-
kterého ze svých výrobních pro-
vozů rozdává. Nejinak tomu bylo 
i ve středu 11. března, kdy se v ro-
li dárce ocitla Elektrárna Počerady, 
a. s., a u příležitosti 50 let od uve-
dení do provozu obdarovala senio-
ry z lounského domova U pramene, 
kde žije 145 klientů. 
„Přemýšleli jsme, čím bychom jim 
mohli udělat radost. Napadla nás řa-
da užitečných věcí, ovšem chtěli jsme 
něco, co by posloužilo větší skupině 
obdarovaných. Nakonec vyhrála pade-
sátipalcová televize od renomované-
ho zahraničního výrobce. Je dost vel-
ká na to, aby se pro seniory mohla stát 
takovým domácím kinem. Zvláště ny-
ní, kdy jsou všude vzhledem ke koro-
naviru zakázány návštěvy a u riziko-
vých skupin, do níž starší lidé vzhle-
dem ke snížené imunitě patří, se na-
víc doporučuje omezit pohyb venku 
na minimum,“ uvedl za vedení Elek-
trárny Počerady její technický ředi-
tel Miroslav Kryl, který dar předá-
val. (od dop.)

Ocenění  
za zápis 
do UNESCO
Za loňský zápis Hornické krajiny Kruš-
nohoří/Erzgebirge do světového kultur-
ního dědictví UNESCO převzal starosta 
Krupky, náměstek hejtmana pro regio-
nální rozvoj a cestovní ruch Zdeněk Ma-
touš certifikát Osobnost roku 2019 Ús-
teckého kraje v kategorii kultura. Oce-
nění je určeno pro tým Městského úřa-
du Krupka a dalších nadšenců, kteří 
v průběhu uplynulých deseti let společ-
ně s německými kolegy v Sasku připra-
vovali podmínky pro jeho získání. Po-
dařilo se. Poděkování za podporu patří 
i Ústeckému kraji. Město a celý region si 
od tohoto výjimečného rozhodnutí sli-
bují zvýšený zájem turistů. Proto Krup-
ka zásadně nesouhlasí se státem objed-
naným průzkumem pro možné budoucí 
dobývání nerostů v ČR na svém území.

Mistrovské oslavy
Mostecké házenkářky v předstihu slaví česko-slovenský titul. V Čechách ani 
na Slovensku není v letošní sezoně lepší ženský házenkářský tým než Černí 
andělé. Hráčky DHK Baník Most si v sobotu 22. února pojistily vítězství v MOL 
lize, nejvyšší česko-slovenské ženské házenkářské soutěži a vybojovaly tak 
svůj letošní první titul. Blahopřejeme!
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Krajská zdravotní představila v mostecké nemocnici
nové pracoviště magnetické rezonance

Slavnostní přestřižení pásky. Zprava primář Radiodiagnostického oddělení Nemocnice 
Most, o. z., MUDr. Ivan Čech, předseda představenstva Krajské zdravotní, a. s., Ing. Jiří No-
vák, generální ředitel společnosti Ing. Petr Fiala, náměstek hejtmana Ústeckého RSDr. Sta-
nislav Rybák, ředitel zdravotní péče Nemocnice Most, o. z., a náměstek pro řízení zdravot-
ní péče Krajské zdravotní, a. s., MUDr. Aleš Chodacki. Foto: Krajská zdravotní, a. s.

Primář radiodiagnostického oddělení MUDr. Ivan Čech a vedoucí radiologický asistent 
Ing. Eva Svitáková na novém pracovišti magnetické rezonance.  Foto: Krajská zdravotní, a. s.

Krajská zdravotní, a. s., (KZ) pokračuje v plánované revitalizaci Nemocnice Most, o. z. V pavilonu A vybudovala nové pracoviště magnetické rezonance, které představila ve čtvr-
tek 20. února 2020 za účasti zástupců vedení společnosti, nemocnice a dalších hostů. Akce se zúčastnili RSDr. Stanislav Rybák, náměstek hejtmana Ústeckého kraje, Ing. Jiří No-
vák, předseda představenstva KZ, Ing. Petr Fiala, generální ředitel KZ, MUDr. Aleš Chodacki, náměstek pro řízení zdravotní péče KZ, MUDr. Petr Najman, ředitel zdravotní péče 
Nemocnice Most, o. z.,  MUDr. Ivan Čech, primář radiodiagnostického oddělení se svými kolegy a zástupce dodavatele zdravotnického zařízení, společnosti Philips.

„Pro Krajskou zdravotní a její vedení je to 
slavnostní chvíle, pro obyvatele Mostec-
ka jde o zásadní přínos. Při mém nástupu 
do čela představenstva před šesti lety jsem 
plánoval mnohé, aby se podařilo mostec-
kou nemocnici dostat zpět na místo, které 
zaujímala na začátku, v 80. letech. Hodně 
se nám povedlo realizovat. Největšími rea-
lizovanými investičními akcemi byla rekon-
strukce pavilonů A, B a C včetně zateplení 
budov, a poté i pavilonu plicního oddělení. 
A těch menších byla celá řada. Rádi bychom 
pokračovali s dalšími projekty, které má-
me pro nemocnici v Mostě připraveny, jako 
je například rekonstrukce ortopedie. Dnes 
vám můžeme představit přístroj magnetic-
ké rezonance 1,5 T nové generace, první, kte-
rý ve střední a východní Evropě společnost 

Philips instalovala,“ zdůraznil Ing. Jiří No-
vák, předseda představenstva KZ.
„Dokončili jsme jednu z významných inves-
tičních akcí, která zároveň završuje dlouho-
dobý projekt, jehož smyslem je mít pro paci-
enty k dispozici magnetickou rezonanci v ka-
ždé nemocnici Krajské zdravotní. Děje se tak 
i díky významné finanční podpoře Ústecké-
ho kraje, který je jediným akcionářem společ-
nosti. Dále chci ocenit spolupráci mezi radio-
diagnostickými pracovišti Krajské zdravotní 
zastřešené osobou zde přítomného přednos-
ty radiologické kliniky v ústecké Masarykově 
nemocnici MUDr. Filipa Cihláře, Ph.D. Podě-
kování patří i ústeckému emeritnímu primá-
ři MUDr. Milouši Dernerovi, který donedáv-
na působil v roli koordinátora v oboru radio-
logie,“ řekl Ing. Petr Fiala, generální ředitel 
KZ, který poté předvedl prezentaci realizo-
vaných, probíhajících a plánovaných inves-
tičních akcí v areálu Nemocnice Most, o. z. 

Krajská zdravotní, a. s., v Nemocni-
ci Most, o. z., připravuje pro své pa-
cienty zcela nové pracoviště mag-
netické rezonance (MR). Umístě-
no je v 1. NP budovy A, pod schody 
dosavadní výdejny lékárny. Vybu-
dování nového pracoviště magne-
tické rezonance v areálu Krajské 
zdravotní, a. s. – Nemocnice Most, 
o. z., zapadá do koncepce rozvo-
je nemocnic KZ a zajištění dostup-
nosti zdravotních služeb pro oby-
vatele Ústeckého kraje rovněž 
v tomto segmentu vysoce speciali-
zované péče. 
Podobně v uplynulých měsících 
probíhaly práce směřující ke zpro-
voznění pracoviště magnetické re-
zonance v Nemocnici Děčín, o. z. 
Po dokončení projektu tak v roce 
2020 bude pracoviště magnetické 
rezonance dostupné v každé z pěti 
nemocnic KZ. 
Pracoviště MR jsou v rámci KZ 
v provozu v Masarykově nemocni-
ci v Ústí nad Labem, o. z., kde jsou 
MR dvě (1,5 T a 3 T), Nemocnici 
Teplice, o. z., a Nemocnici Chomu-
tov, o. z. (1,5 T). Pracoviště MR v Ne-
mocnici Most, o. z., bude pátým 
v Ústeckém kraji. 
Celkové náklady na vybudová-
ní a zprovoznění pracoviště mag-
netické rezonance v mostecké ne-
mocnici dosáhly téměř 47 milionů 
korun. Z toho za projektovou do-
kumentaci a stavební část 12,3 mi-
lionu Kč včetně DPH a za poříze-
ní magnetické rezonance a souvi-
sející technologie 34,4 milionu Kč 
včetně DPH.

„Děkuji za podporu vedení společnosti 
a přeji všem kolegům, kteří na úseku no-
vé magnetické rezonance budou praco-
vat, úspěšný start a bezproblémový pro-
voz. Je nesporné, že toto důležité pracovi-
ště významně obohatí portfolio zdravot-
ní péče mostecké nemocnice. Doufáme, že 
představenstvo Krajské zdravotní nám bu-
de i nadále nakloněno a dál bude úspěšně 
pokračovat revitalizace areálu nemocnice 
i jednotlivých oddělení,“ uvedl MUDr. Petr 
Najman, ředitel zdravotní péče Krajské 
zdravotní, a. s. – Nemocnice Most, o. z.
„Společně s mými spolupracovníky z od-
dělení se těšíme na práci s magnetickou 
rezonancí. Velmi si ceníme, že se vede-
ní Krajské zdravotní rozhodlo v přípa-
dě této vysoce specializované zdravot-
nické techniky investovat do špičkové-
ho, nejmodernějšího přístroje. Věřím, že 
toto ocení i samotní pacienti,“ řekl 

MUDr. Ivan Čech, primář Radiodia-
gnostického oddělení Krajské zdravot-
ní, a. s. – Nemocnice Most, o. z., který 
přítomné novým pracovištěm magne-
tické rezonance provedl.
Magnetická rezonance Ingenia Ambi-
tion v mostecké nemocnici je prvním 
ve střední a východní Evropě instalova-
ným přístrojem nové generace společ-
nosti Philips. Díky nové technologii pl-
ně utěsněný magnet snižuje množství 
kapalného hélia potřebného k jeho chla-
zení na pouhých sedm litrů. Toto množ-
ství z přístroje nikdy neunikne, což zna-
mená, že je na dodávkách hélia zcela ne-
závislý. Plně utěsněný systém navíc ne-
vyžaduje ventilační potrubí a je o 900 kg 
lehčí než jeho předchůdce, což výrazně 
snižuje nároky na umístění a náklady 
na stavební úpravy, které s sebou nese 
instalace konvenčních magnetů.

V těžkých chvílích, které 
nám připravil nový typ ko-
ronaviru, spoléháme na ve-
dení aktivovaného ústřed-
ního krizového štábu v če-
le s mezinárodně uznávaným 
odborníkem, epidemiologem Roma-
nem Prymulou. Jeho návrhy, opat-
ření i odpovědi na televizí přená-
šených tiskových konferencích jsou 
jasné, podané tak, aby jim porozu-
měl každý. Stejně tak spoléháme 
na vás, vaši odpovědnost, souná-
ležitost a ohleduplnost. Hřeje nás 
pocit obrovské vlny solidarity lidí, 

kteří obětavě pomáhají po-
třebným, hlavně seniorům, 
ve velkém šijí roušky a po-
vzbuzují všechny škarohlí-

dy. Děkujeme jim za to, pro-
tože dobrých skutků není ni-

kdy dost. Poděkování si zaslouží 
všichni zdravotníci, hygienici, poli-
cisté, hasiči, vojáci, ale i další dob-
rovolníci, kteří se hlásí do služby 
v první linii. Děkujeme i partnerům 
a podporovatelům našich kultur-
ních a společenských projektů a tě-
šíme se na spolupráci s nimi, až rizi-
ko nákazy odezní.    

Profesor Prymula říká, že když bude-
me všichni dělat to, co máme, dosta-
neme se z nejhoršího zhruba za mě-
síc. Věříme tomu a prosíme o to i vás. 
Buďme k sobě ohleduplní, ať společně 
celosvětovou pandemii ve zdraví pře-
konáme.

S přáním dobrých dnů 
Jiří Morštadt,

ředitel vydavatelství

Vážení a milí čtenáři, partneři a příznivci Metropolu,
v těchto dnech i my v redakci pracujeme především online z domovů, abychom co nejdůsledněji plnili na-
řízení vlády České republiky. Naštěstí máme k dispozici technologie, které nám umožňují propojit svět. 
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První letošní zasedání Bezpeč-
nostní rady Ústeckého kra-
je hostila 28. února Zdravotnic-
ká záchranná služba Ústecké-
ho kraje p.o. Po jejím skončení 
následoval Kulatý stůl s před-
staviteli složek Integrované-
ho záchranného systému. Zú-
častnili se ho předseda BR ÚK 
hejtman Oldřich Bubeníček, 
MUDr. Ilja Deyl, ředitel ZZS ÚK, 
plk. Mgr. Jaromír Kníže, ředitel 
KŘ PČR, plk. Mgr. Martin Laní-
ček, náměstek KŘ pro IZS a OPŘ 
a plk. gšt. Ing. Petr Gajdoš, ředi-
tel Krajského vojenského veli-
telství v Ústí nad Labem. Všich-
ni stručně zhodnotili činnost 
v uplynulém roce. 

 MUDr. Ilja Deyl, ředitel ZZS Ústecké-
ho kraje: Zdravotnická záchranná služ-
ba uskutečnila vloni na 89 tisíc výjez-
dů, letecká záchranná služba vzlét-
la k záchraně životů 435 krát. V te-
rénu společně zasahovaly především 
u dopravních nehod, pozemní „rych-
lá“ pak vyjížděla zejména k selháním 
kardiovaskulárního aparátu a cévním 
mozkovým příhodám. Ilja Deyl si cení 
skutečnosti, že v Masarykově nemoc-
nici v Ústí nad Labem je několik vy-
soce specializovaných zdravotnických 
pracovišť, například kardiochirurgie, 
traumatologie a iktový program patří 
ke špičkovým v republice, takže paci-
enty bezodkladně předávají do odbor-
ných rukou. ZZS Ústeckého kraje dis-
ponuje 21 základnami, z nich je na zá-
kladě tísňového volání připraveno 
vyjet 13 vozidel rychlé pomoci a 32 vo-
zidel rychlé pomoci s osádkou bez lé-

kaře. Technické vybavení ZZS i vozový 
park jsou v dobrém technickém stavu, 
personál se pravidelně školí a spolu-
práce s ostatními složkami IZS funguje 
velmi dobře, o čemž jsme se přesvěd-
čili letos 18. ledna při požáru domova 
pro postižené klienty Kavkaz ve Vejpr-
tech, kde společně zasahovaly. 
 plk. Mgr. Jaromír Kníže, ředitel Poli-
cie ČR v Ústeckém kraji považuje uply-
nulý rok za úspěšný. Nápad trestné čin-
nosti v kraji byl 17 099 případů, objas-
něnost trestných činů činí 64 %, což 
je v rámci celé České republiky jeden 
z nejlepších výsledků. Bezpečnostní si-
tuace se zásadně nemění, mírný nárůst 
se vloni projevil ve vyloučených lokali-
tách v okresech Chomutov, Most a Ústí 
nad Labem. Starost mu dělá počet po-
třebných policistů, což je problém celo-

státní. Prioritou je proto nábor nových 
sil, programy se záštitou hejtmana Ús-
teckého kraje měly úspěch především 
na Mostecku, Chomutovsku, Ústecku 
a Děčínsku, kde nastoupila jedna třeti-
na ze 100 uchazečů. Zvýšil se také ná-
borový příspěvek Policejního ředitelství, 
a to ze 75 000 na 110 000 korun. V le-
tošním roce otevře PČR v Ústeckém kra-
ji nové oddělení v Litoměřicích a dálnič-
ní oddělení PČR v Postoloprtech. V prů-
běhu prvního pololetí dojde k další mo-
dernizaci objektů, a to v Ústí nad Labem 
a v Děčíně. Policisté v Ústeckém kra-
ji mají k dispozici 695 vozidel a dalších 
106 nových ještě přibude. Velmi dob-
rá je spolupráce s ostatními složkami 
IZS v kraji a také přeshraniční s kolegy 
v sousedním Německu. Pravidelná se-
tkání se konají dvakrát ročně v Lipsku. 

 plk. Mgr. Martin Laníček, náměstek kraj-
ského ředitele HZS pro IZS a OPŘ uvedl, že 
loňský rok se vyvíjel podobně jako ten 
předchozí. Hasiči měli na 10 300 výjez-
dů, zasahovali u 2 124 požárů a 1 369 
dopravních nehod, likvidovali úniky ne-
bezpečných látek a pomáhali při záchra-
ně životů lidí i zvířat. Příkladem může 
být vysvobození koně spadlého do stud-
ny. Vlivem změny klimatu přibyly požá-
ry na loukách a polích. Největší finanční 
škody představovaly požáry v průmyslo-
vých objektech. S touto skutečností mu-
sejí počítat i pro letošní rok. V preventiv-
ní činnosti se i nadále zaměří na osvětu 
a přednášky především v rámci projek-
tu „Hasiči do škol“. V Ústeckém kraji má 
Hasičský záchranný sbor celkem 22 sta-
nic, nově přibyla v průmyslové zóně Tri-
angle u Bítozevsi. 

 plk. gšt. Ing. Petr Gajdoš, ředitel Krajské-
ho vojenského velitelství v Ústí nad Labem: 
Vojáci v Ústí nad Labem nemuseli během 
loňského roku v rámci plnění standard-
ních úkolů řešit žádnou mimořádnou si-
tuaci. Věnovali se proto prevenci, napří-
klad v oblasti přípravy občanů k obraně 
státu. V rámci toho školí pedagogy zá-
kladních a středních škol a připravují ak-
ce pro děti. Spolupráci se složkami IZS, 
ale i vedením Ústeckého kraje, měst a ob-
cí v regionu hodnotí jako perfektní. Vyni-
kající spolupráce je i s kolegy z brigády 
rychlého nasazení v Žatci a pluku radiač-
ní, chemické a biologické ochrany v Liber-
ci. V rámci Integrovaného záchranného 
systému jsou příslušníci AČR kdykoli při-
praveni pomoci při záchraně lidských ži-
votů i materiálních statků, jako například 
při povodních v Ústeckém kraji.

Kulatý stůl na téma: Integrovaný
záchranný systém v Ústeckém kraji

Složky IZS Ústeckého kraje u kulatého stolu reprezentovali: Zleva MUDr. Ilja Deyl, ředitel Zdravotnické záchranné služby, plk. Mgr. Jaromír Kníže, krajský ředitel Po-
licie ČR, plk. Mgr. Martin Laníček, náměstek krajského ředitele HZS a plk. gšt. Ing. Petr Gajdoš, ředitel Krajského vojenského velitelství AČR. Foto: Prokop Voleník

Hasiči se pochlubili lezeckou techni-
kou i řezacím zařízením COBRA. Poli-
cejní kynologové předvedli, jak probí-
há výcvik služebních psů. Složky IZS 
ukázaly záchranu zraněné osoby po-
mocí vrtulníku.K vidění byla vysta-
vená záchranářská, policejní, hasič-
ská i armádní technika. Návštěvníci se 
tak mohli seznámit s vozidly i přístro-

ji, s nimiž jednotlivé složky pracují ka-
ždý den. Připravena byla také soutěž 
v parkování na přesnost nebo doprav-
ní simulátory BESIP. Dále si návštěvní-
ci zkusili, jak se má správně poskyto-
vat první pomoc, a informovali se, jak 
se správně volá na tísňovou linku. Ge-
nerálním partnerem akce byla společ-
nost NET4GAS.

Oldřich Bubeníček, 
hejtman a předseda Bezpečnostní ra-
dy Ústeckého kraje: „Práce všech složek 
Integrovaného záchranného systému si 

dlouhodobě vážím. 
Jejich členové jdou 
vždy tam, odkud 
ostatní utíkají, bez 
ohledu na nebezpečí 
a s nasazením vlast-
ního života. Prokáza-

li to mnohokrát v minulosti, například 
při povodních, požárech, dopravních ne-
hodách a dalších katastrofách. Nyní jsou 
v první linii v boji s celosvětovou epide-
mií nového coronaviru Covid-19, která se 
nevyhnula ani České republice, potažmo 
Ústeckému kraji. Za to bych jim jménem 
vedení kraje i svým rád poděkoval“. 
Vedení Ústeckého kraje pravidelně ma-
teriálně všechny složky IZS podporu-
je. Jak v roce 2019, tak i v roce 2020 či-
ní účelové dotace a dary pro potřeby 
technického vybavení a výcviku profe-
sionálních i dobrovolných hasičů, zá-
chranářů a policistů částku zhruba 30 
milionů Kč.. Za období let 2009 až 2020 
dosáhla částka, určená pro složky Inte-
grovaného záchranného systému v Ús-
teckém kraji, téměř 250 milionů korun.

Na záchraně cestujících spolupracují 
čeští i němečtí záchranáři a zraněné roz-
váží do nemocnic v obou státech. Přesně 
takto vypadal scénář společného cvičení 
českých i německých složek IZS v Schö-
ne. Celkem se do něj vloni v srpnu za-
pojilo dvanáct set záchranářů a dalších 
spolupracujících organizací.

„Šlo opravdu o velké cvičení, které vy-
zkoušelo záchranné systémy na obou 
stranách hranice. Práce na jeho přípra-
vě probíhaly několik měsíců. V Ústec-
kém kraji pořádáme zhruba čtrnáct cvi-
čení za rok, zamřených na různé situa-
ce. Zároveň také připravujeme dispečink 
krajské veřejné dopravy, který nás v re-

álném čase upozorní na nenadálé situ-
ace v provozu,“ sdělil hejtman Ústec-
kého kraje Oldřich Bubeníček. Z Ústec-
kého kraje se cvičení zúčastnil Odbor 
kancelář hejtmana – oddělení krizové-
ho řízení krajského úřadu, Zdravotnic-
ká záchranná služba, Letecká záchran-
ná služba, Hasičský záchranný sbor 
a Krajské ředitelství Policie Ústecké-
ho kraje. U nabouraného vlaku vyrost-
lo provizorní záchranářské městeč-
ko, kam přijížděly desítky sanitek pro 

zraněné. Cestující převáželi záchraná-
ři na lodích přes řeku Labe. Kromě ha-
sičů nebo záchranářů se do cvičení za-
pojila také německá armáda a Technis-
ches Hilfwerk, tedy dobrovolnická or-
ganizace sdružující téměř 80 tisíc lidí, 
která pomáhá záchrannému systému 
při podobných mimořádných událos-
tech. Zapojeny byly kromě sanitek či 
vrtulníků i autobusy hasičů a johani-
tů, kteří v Německu zastávají roli zdra-
votních záchranářů.

Společné cvičení českých a německých záchranářů

Den záchranářů 
na Střeleckém ostrově v Litoměřicích
Každoročně v červnu se představují záchranáři z Ústeckého kraje veřejnosti. Už jedenáctý ročník  na-
vštívily i vloni tisíce lidí. Připraven byl bohatý doprovodný program pro děti i dospělé, nechyběly dy-
namické ukázky, jako je vyproštění osob z havarovaného vozidla, vyzvednutí nevybuchlé munice z vo-
dy policejními potápěči nebo vznícení oleje pod dozorem hasičů.

Zhruba tři stovky cestujících byly zraněny při nárazu vlaku do půd-
ního sesuvu nedaleko německých hranic. Sesuv způsobily dlouhotr-
vající deště a silný vítr. 

Horská služba 
má nového 
náčelníka
Hejtman Ústeckého kraje Oldřich 
Bubeníček přijal ve své pracovně 
nového náčelníka Horské služby 
pro oblast Krušné hory Miroslava 
Račka. Horská služba ČR je jednou 
ze složek Integrovaného záchran-
ného systému. Spadá do ges-
ce Ministerstva pro místní rozvoj, 
pod kterým vykonává svou činnost 
od roku 2005.
Náčelník Miroslav Račko vystří-
dal ve funkci Miroslava Güttnera. 
U Horské služby České republiky 
pracuje od roku 2009, kdy zde za-
čal jako řadový zaměstnanec. Cí-
lem schůzky bylo především vzá-
jemné seznámení a potvrzení po-
třebnosti koordinace krizového ří-
zení horské služby se složkami IZS 
Ústeckého kraje.Oblast působení 
zahrnuje zhruba 150 kilometrů dél-
ky Krušných hor od Kraslicka v zá-
padních Čechách až po Děčínský 
Sněžník. Průměrná šířka pásu Kruš-
ných hor je 40 kilometrů. Horská 
služba Krušné hory má 12 stálých 
zaměstnanců a 55 dobrovolníků.

Podpora  
dobrovolných  
hasičů
Vedení Ústeckého kraje dlouho-
době věnuje pozornost i materiál-
nímu vybavení dobrovolných hasi-
čů. Potvrzují to slova starosty Kraj-
ského sdružení hasičů Čech, Mora-
vy a Slezska Jiřího Hence: „Velmi si 
vážíme podpory kraje, který systema-
ticky obnovuje vybavení sborů mo-
derní technikou. Za finanční podpo-
ry kraje se koná také řada soutěží 
pro děti, mládež, ale i dospělé“. V loň-
ském roce měl Ústecký kraj v rám-
ci dotačního programu na podpo-
ru dobrovolných hasičů a ostatních 
složek IZS připraveno 17 milionů ko-
run. V rozpočtu na věcné dary pro 
jednotky Sborů dobrovolných hasi-
čů obcí vyčleněno 6,3 milionů korun 
především na motorové stříkačky 
Tohatsu VE 1500 a dýchací přístroje 
Dräger PSS 4000. 
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MUDr. Lenka Šimůnková: Jak si počínat
Hygienici v celé České republice jsou 
v těchto dnech v pohotovosti v souvis-
losti s pandemií nového typu korona-
viru  Covid-19. Co všechno obnáší je-
jich práce a jak si mají lidé počínat? 
Na to jsme se zeptali ředitelky Krajské 
hygienické stanice v Ústí nad Labem 
MUDr. Lenky Šimůnkové.

 Nyní prožíváte hektické dny. Co všechno 
musíte řešit?
Od  7.  března  pracujeme  v  pohotovostním 
nonstop  režimu.  Řešíme  řadu  telefonátů,  li-
dé  se  pochopitelně  ptají  na  všechno  možné 
a potřebují hlavně uklidnit. V Ústeckém kra-
ji  jezdí  tři  speciální  sanity  Zdravotnické  zá-
chranné  služby,  určené  k  domácím  odběrům 
vzorků, adresy vytipovaných osob zjišťujeme 
a dodáváme my. Vláda vyhlásila nouzový stav, 
nařídila plošnou domácí karanténu celé Čes-
ké  republiky,  uvidíme,  do  jaké míry  zákonná 
opatření zafungují. 

 K čemu se dá nový virus přirovnat?
Vzpomínám si na epidemii  takzvané Mexické 
chřipky v roce 2009. Říkalo se jí také nová ne-
bo  prasečí.  Ze  samotných  názvů  vyplývá,  že 
začala  u  zvířat,  přeskočila  na  lidi  a  šířila  se 

velmi rychle s obavami, že přeroste v pande-
mii.   O rok později,  tedy 2010, oběhl svět vi-
rus chřipky A (H1N1) a způsobil zvýšenou ne-
mocnost  hlavně  u  osob  oslabených  některý-
mi chronickými nemocemi, například cukrov-
kou. Chování  tohoto nového typu koronaviru 
virologové zkoumají.  Pátrání  v  rodinách uká-
zalo,  že mírný  průběh má  onemocnění  u  dě-
tí a mladé generace, hůře  jsou na tom osoby 
starší  70  let.  Virus  se  šíří  kapénkami  podob-
ně jako  SARS nebo MERS, proto je třeba dodr-
žovat přísná protiepidemická pravidla, aby se 
nemoc dál nešířila. 

 Co byste, na základě vašich třicetiletých 
zkušeností v oboru, veřejnosti obecně dopo-
ručila vy? 
Především  dodržovat  základní  hygienická 
pravidla,  to  znamená  používat  jednorázové 
papírové  kapesníky,  při  kýchání  pečlivě  za-
krývat nos  i ústa, pořádně  si mýt  ruce a  za-
vírat víko při splachování WC. Strava by měla 
být v tomto období bohatá na vitamíny a mi-
nerály,  tělo  potřebuje  hlavně  vitamin  C  a D, 
selen  a  zinek,  zdravým  jedincům  doporuču-
ji otužování. Pokud se někdo necítí dobře, ať 
bezkontaktně  osloví  svého  praktického  léka-
ře, který určí, co dál.  (lar)
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Centrální 
dispečink 
Ústecký kraj | Denně mohou na-
stat různé mimořádnosti v pro-
vozu spojů DÚK od těch drob-
ných, jako jsou minutová zpož-
dění, přes poruchy vozů, až 
po nejetí spoje. 

Pro tyto a další případy vznikl na kon-
ci loňského roku Centrální dispečink 
Dopravy Ústeckého kraje, který má 
za úkol zajištění návazností, řeše-
ní mimořádností, objednávání spo-
jů a informování cestujících o pro-
blémech v provozu. V rámci systé-
mu Dopravy Ústeckého kraje aktuál-
ně existuje tisíce návazností a dohled 
nad nimi bude mít právě nově vznik-
lý dispečink. Od prosince 2019 jezdí 
na kolejích také více železničních do-
pravců, celkem sedm, což je také dal-
ší důvod, proč je potřeba dopravu jak 
železniční, tak autobusovou koordi-
novat centrálně.
„Našim cílem je cestování neustále zlep-
šovat a jedním z klíčů je také včasné in-
formování cestujících o nastalých mi-
mořádnostech na jejich cestě. K tomu 
bude sloužit krajský dispečink, který 
zlepší čekání garantovaných přípojů 
a bude řešit nenadálé mimořádnosti,“ 
říká krajský náměstek pro dopravu Ja-
roslav Komínek. 

O aktuální poloze spoje  
se cestující mohou informovat na  

https://provoz.dopravauk.cz/sprinter/ 
nebo se podívat na tabuli odjezdů  

https://tabule.dopravauk.cz/  
Kontakt na Centrální dispečink  

Dopravy Ústeckého kraje  
+420 475 657 657.

Vlaštovička už 
sedí na vejcích, 
jaro přišlo
Počerady | Opravdu veliké pře-
kvapení čekalo v pondělí  
2. března na ornitologa Vác-
lava Berana během jeho prv-
ní letošní návštěvy Elektrárny 
Počerady. 

Původně lezl k sokolí budce na ocho-
zu jednoho z komínů pouze kvůli vý-
měně fotopasti, místo ticha promí-
seného lehkým šumem větru ho však 
uvítal rozzlobený křik sokolí samice. 
A to nebylo vše, dáma je kroužko-
vaná a navíc již seděla na třech vej-
cích. „Nevím, kdo z nás dvou byl více 
překvapen, jestli ona nebo já. Každo-
pádně se mi ji podařilo zkontrolovat 
a vyfotit. Je kroužkovaná a pochá-
zí odněkud z Německa“, říká Václav 
Beran, jinak také zoolog a kurátor 
sbírky Muzea města Ústí nad Labem 
a výzkumný pracovník ALKA Wildli-
fe, o. p. s. Jakmile bude mít k dispo-
zici z nové fotopasti nějaké snímky 
letošního samce, tak pochopitelně 
právě podle kroužků pozná, zda je 
stejný či nikoliv.                     (od.dop.)
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Teplicko musí mít v Senátu silný hlas

Oldřich Bubeníček s vnučkou Nelou na Ptačích schodech v Teplicích. Foto: Vojtěch Hájek

Hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bu-
beníček kandiduje v doplňovacích vol-
bách do Senátu PČR za obvod Teplicko. 
Volby byly z důvodu vyhlášení nouzo-
vého stavu v souvislosti s pandemií no-
vého typu koronaviru odloženy. 
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 Proč jste se rozhodl kandidovat v senátních 
volbách?
Osm let v pozici hejtmana Ústeckého kraje a sta-
rostování v Bílině mne obrovsky obohatilo. V na-
šem regionu jsem se setkal s řadou obyčejných, 
přesto báječných lidí, jejichž mnohé dobré úmys-
ly často narážejí na špatné, nebo cíleně kompliko-
vané zákony. Viděl jsem také, jak několik dobrých 
projektů skončilo v ministerských koších. Rozho-
dl jsem se, že v podzimních krajských volbách už 
pozici hejtmana obhajovat nebudu. Proto bych 
chtěl zúročit nabyté zkušenosti ve vyšších pa-
trech politiky, kde jsem mnohdy jednal a vím, 
že to není jednoduché. Mohu nabídnout pomoc 
při schůzkách na ministerstvech a dalších stát-
ních orgánech. Jsem přesvědčen o tom, že Teplic-
ko musí mít v Senátu PČR i nadále silný hlas. Této 
práci bych se věnoval naplno. 

 Kraj ovlivňuje život jeho obyvatel v mnohých 
oblastech. Na jaké úspěchy můžete být pyšný?
Občané se nejvíc zajímají o to, co se jich bezpro-
středně dotýká, a to je zdraví, doprava a škol-
ství. Jsem rád, že ve zdravotnictví se po počáteč-
ních problémech podařilo díky současnému ve-
dení stabilizovat Krajskou zdravotní, a.s. Od roku 
2014 hospodaří v kladných číslech, což je, mys-
lím, ve srovnání s ostatními krajskými nemocni-
cemi unikát. Zachránili jsme statut Komplexní-
ho onkologického centra v Ústí nad Labem, obča-
nům slouží vedle 11 klinik nové kardiocentrum, 
takže pacienti již nemusejí dojíždět do fakultních 
nemocnic v Praze. Všech pět nemocnic v Děčí-
ně, Chomutově, Mostě, Teplicích a v Ústí nad La-
bem postupně prochází modernizací staveb i pří-
strojového vybavení. Letos k nim přibude šestá – 
nemocnice v Litoměřicích. Konkrétně v Teplicích 

jsou před zprovozněním nové operační sály. V ob-
lasti dopravy jsme uzavřeli nové smlouvy se že-
lezničními dopravci, v autobusové dopravě zřídi-
li Dopravní společnost Ústeckého kraje a zaved-
li jednotnou jízdenku, která se u cestujících těší 
velké oblibě. Máme za sebou i desítky rekonstru-
ovaných a dobře vybavených středních škol, do-
movů pro seniory a dalších zařízení, které jsou 
v majetku kraje.

 Jak je Ústecký kraj vnímám v ČR a v za-
hraničí?
Náš region navštívilo hodně významných li-
dí, přesně 40 velvyslanců různých zemí z Evro-
py, Asie i Ameriky. Nejenom oni, ale řada dalších 
hostů a turistů z ostatních krajů republiky, jejichž 
počet neustále stoupá, vnímá krásy Ústeckého 
kraje - přírodu, historické památky, ke kterým pa-
tří i počátky české státnosti. Chlubit se můžeme 
i nejstaršími lázněmi ve střední a východní Ev-
ropě v Teplicích, jimž se ne náhodou přezdívalo 
Malá Paříž, a tak bych mohl ve výčtu pokračovat. 

 Jací lidé tu žijí a co byste jim přál?
Při častých návštěvách měst a obcí v regionu, při-
rozeně včetně těch v teplickém okrese, jsem na-
byl přesvědčení, že máme řadu skvělých lidí, kte-
ří posouvají jeho rozvoj a prestiž každý rok o kus 
výš. Svědčí o tom Ceny hejtmana, které každoroč-
ně udělujeme, stejně tak i čtenářská anketa Osob-
nost roku Ústeckého kraje, která za devět let fun-
gování vygenerovala na 250 laureátů. V oblasti 
kultury a sportu kraj podporuje zejména mladou 
generaci, aby tu zůstala i po studiu na VŠ a zalo-
žila zde rodiny, protože to je naše budoucnost. 
Každému jednomu člověku přeji zdraví, prosperi-
tu a radost ze života. 

Na závěr bych se rád svým spoluobčanům v okre-
se Teplice omluvil za to, že jsem kvůli novému ty-
pu coronaviru na rozdíl od svých soupeřů neměl 
čas na setkávání s voliči, ani vylepování billboar-
dů. Na srdci mi leží a vždycky bude ležet přede-
vším zdraví lidí v našem regionu.

KOPECKÝ AUTO s.r.o., 
Přístavní 837/85
400 07 Ústí nad Labem
tel. 475 201 527

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

OBJEVUJTE.
WWW.KOPECKY.CZ

BMW X1 JIŽ OD 8 999 KČ BEZ DPH MĚSÍČNĚ.

 Radost z jízdy
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Zveme na procházku
Pohádkovým lesem

Současná doba v souvislosti s novým typem 
coronaviru hromadným výletům nepřeje.  
Přesto pobyt a pohyb na čerstvém vzduchu po-
třebujeme, děti zejména. A tak vám tentokrát 
nabízíme rodinnou procházku Pohádkovým le-
sem v odpočinkové zóně Bezovka v Bílině. 

TIPY NA VÝLET
Pohádkový les vznikl už v roce 1974, 
kdy Jaroslav Sekyra začal vyrábět zná-
mé hrdiny z televizních večerníčků 
a animovaných filmů českých i zahra-

ničních. Postavičky se časem rozpad-
ly a nebyly příliš lákavé. Nyní o loka-
litu pečuje zájmový spolek Pohádkový 
les, který se stará o celkovou revitali-
zaci, údržbu a ochranu figurek, bludi-
ště, opičí dráhy a dalších prvků, kte-
ré k ní neodmyslitelně patří. Pohádko-
vý les znovu ožívá novými figurkami, 
které stále přibývají. Procházka jed-
ním směrem s malými dětmi trvá bez 
zastavení zhruba 30 minut. Kromě po-
staviček na ní potkáte i rozličné tělo-
cvičné prvky, například kladiny, kůly, 
kličkovanou, prolézačku ve tvaru hro-
cha, k odpočinku lákají dva svačinové 
altánky a nespočet laviček. 

(Zdroj: Kudy z nudy)

V pátek 25. 9. se 
bude konat vyhláše-
ní Championa výstavy 
a předání ocenění vítě-
zům soutěže, v sobotu se 
uskuteční odborný semi-
nář Víno a zdraví a po celý den 

bude probíhat dopro-
vodný program Víno 
a pokrmy. O hudeb-
ní produkci se po oba 

dny postará cimbálo-
vá muzika Slovácko mlad-
ší s Jožkou Šmukařem. 

Vážení vystavovatelé a návštěvníci,
termín konání 18. ročníku prestižní výstavy Vinařské Litoměřice 
byl z důvodu pandemie koronaviru v ČR přesunut na 25. a 26. zá-
ří 2020. Tradičně se uskuteční v Domě kultury a přilehlých prosto-
rách gotického hradu. 

Naučná stezka Bezručovo údolí
Pokud se potřebujete v těchto dnech pořádně vydýchat a nemá-
te na starosti dětskou drobotinu, můžete se vydat na po naučné 
stezce Bezručovým údolím.  Trasa je dlouhá 6 km, začíná nad Ha-
merským rybníkem v Chomutově a končí na rozcestí Třetí mlýn. 

Přímo na začátku naučné stez-
ky a sousední cyklostezky je k dis-
pozici parkoviště, kde můžete ne-
chat auto. Pak už stačí jen následo-
vat modrou značku, která vás dove-
de až k rozcestí Třetí mlýn. Cestu 
vám zpestří nejen informační pane-
ly věnující se především místní pří-
rodě, ale taky dřevěné lávky přes ře-
ku a kolem skal. Bezručovo údolí si 
ovšem oblíbili nejen pěší výletníci, 

ale také cyklisti a fanoušci in-line 
bruslení. Po druhém břehu Chomu-
tovky totiž vede cyklotrasa. Cyklo-
trasa č. 3079 vede stále podél Cho-
mutovky až do Hory Sv. Šebestiána, 
cyklotrasa č. 3088 se stáčí k vodní 
nádrži Křimov a dál ke stejnojmen-
né obci. A pokud zvolíte cyklotra-
su č. 3078, dojedete k přehradě Ka-
menička a k přírodní rezervaci Buky 
nad Kameničkou.   (od dop.)


