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Celý svět zasáhla pandemie koronaviru, a to s většinou lidí zamávalo nejen fyzicky,
ale i psychicky. Jak se chovat v této době a jak dál, až epidemie skončí? Na to jsme
se zeptali odborného asistenta UJEP v Ústí nad Labem a psychologa Zdravotnické
záchranné služby Ústeckého kraje PhDr. Otakara Fleischmanna, Ph.D.

Otakar Fleischmann:

I zlé může přinést něco dobrého
 Co podle vašeho názoru lidem obecně
nejvíc vadí?
Nelze zobecňovat, ale podle mého názoru
většině lidí vadí poměrně výrazná omezení, restrikce limitující jejich život. Omezení
jsou vnímána jako překážky, které jim brání
v dosažení jejich cílů, oddalují možnost jejich dosažení, omezují uspokojování některých potřeb, realizaci zájmů, koníčků. Opatření mnohdy omezují či vylučují možnost
setkávat se s rodinnými příslušníky, blízkými, s přáteli atd. Lidé jsou tedy frustrováni, deprivováni. Avšak nejsou to pouze
omezení, která někteří lidé vnímají a prožívají negativně. Objevuje se tu další zatěžující faktor. Tím je obava, strach například
o své zdraví, o zdraví svých blízkých, o práci, strach z narušení partnerského vztahu,
strach z toho, že někoho nakazí, z budoucnosti atd. Většině lidí tak ve své podstatě
vadí vše, co narušuje jejich komfortní zónu.
Mezi lidmi dnes nevidíme velké rozdíly
v tom, co jim vadí, ale lidé se liší zejména
v tom, do jaké míry určitá omezení prožívají
negativně, jak moc jim vadí, jak jsou schopni je přijmout, adaptovat se na ně a jak
na ně nahlížejí. Pojímají omezení jako něco, co omezuje jejich osobní svobodu a připravuje je o jejich práva, nebo je chápou jako dočasná omezení, která chrání je a jejich
blízké? Čím více jedinec určitá opatření prožívá negativně, tím více celou situaci prožívá jako nadměrnou zátěž - jako negativní stres, tzv. distres. A zejména dlouhodobý,
chronický stres se promítá do oblasti psychické, do oblasti chování a oblasti tělesné.
 Jaké příznaky na sobě mohou zdraví jedinci pozorovat?
Jako příklady příznaků v oblasti psychické, kam je možné zařadit i oblast prožívání, můžeme uvést poruchy spánku, například ztížené usínání, časté buzení se, noční
můry, poruchy pozornosti, poruchy paměti, vtíravé negativní myšlenky, strachy, úzkostné stavy, prožitky vzteku, smutku, a to
často bez aktuální zjevné příčiny, beznaděj, bezmoc. Vzhledem k tomu, že nadměrná zátěž vede mimo jiné ke zvyšujícímu se

vnitřnímu napětí, naše tenze roste, dochází také k nárůstu naší afektivní dráždivosti,
jsme tedy lidově řečeno „podráždění“. V důsledku toho jako kdyby ubývalo pozitivních
podnětů, ale naopak přibývá podnětů, které
vnímáme jako negativní a prožíváme je negativně. A tím opět roste napětí a afektivní
dráždivost. V chování se toto obvykle projevuje tendencí k sebelítosti, častým pláčem,
zvýšenou tendencí reagovat agresí, objevují se konflikty v mezilidských vztazích, tendence k nehodovosti a nezřídka zvýšená
tendence ke konzumaci alkoholu.
Dlouhodobá nadměrná zátěž se však umí
promítnout i do naší oblasti tělesné. Nezřídka se objevují bolesti hlavy, břicha, tlak
na hrudi, průjmy, zácpy, bolesti svalů, kloubů, ekzémy, třes rukou, celková tělesná slabost… A pokud jedinec zátěž a její příčiny
neřeší, pak uvědomování si příznaků a jejich negativní prožívání může celou situaci ještě zhoršit.
 V návaznosti na přijatá vládní opatření
máme pobývat doma. Na to nejsme zvyklí
a může to v rodinách vést k tzv. ponorkové nemoci. Co byste poradil?
Máte pravdu, že opatření z důvodu pandemie, zejména opatření karanténní, vedou
v některých rodinách k „ponorkové nemoci“. V podstatě jsou určitá opatření významným narušením stereotypu našeho minulého života. Avšak v případě, že jsou lidé nuceni trávit většinu času po mnoho dnů společně bez možnosti kontakt alespoň na určitou
dobu přerušit, vytváří se nová situace, která
je charakteristická nedostatkem podnětů,
stereotypní činností a vědomím si nutnosti pobývat společně v omezeném prostoru
bez možnosti odejít. Toto na jedince vytváří opět zvýšený tlak se všemi důsledky. Tenze roste, afektivní dráždivost rovněž, napětí eskaluje, averze roste, jedinci na sobě začínají vnímat spíše negativní rysy (pozitivních ubývá), množí se mezilidské konflikty,
roste tendence k agresi v podobě verbálních
či dokonce fyzických útoků. A v důsledku
„ponorkové nemoci“ někteří dospějí k učinění rozhodnutí, které bylo předtím pouze

zvažováno - například rozchod s partnerem
či partnerkou.
Ptáme-li se, jak na „ponorkovou nemoc“,
pak je možné vyjít z příčin ponorkové nemoci a tyto eliminovat. Jedním z kroků, který považuji za důležitý, je změna náhledu
na celou situaci. Jak často si člověk stěžoval - nemám čas na děti, nemám čas na rodinu, své blízké, nemám čas na domácnost,
na knihy, které si chci přečíst, na věci, které chci dělat… A najednou je nám dáno toho, čeho byl nedostatek - je nám dán čas.
A je na nás, jak ho využijeme. Je možné začít tím, že si vytvoříme příjemné prostředí. Můžeme uklidit, nově uspořádat domácnost, můžeme se pobavit o tom, co udělat,
aby se doma lépe žilo. Dále je vhodné vytvořit si program, a to program nejen společných aktivit, ale také aktivit individuálních, bez účasti ostatních členů rodiny. Náplň dne by neměla postrádat určitý režim.
Je tedy dobré si rozvrhnout čas na konkrétní
činnosti. Nejsou na škodu i určité rituály, například společné stolování, učení se s dětmi,
hry atd. Chaos je rizikem. Je rovněž vhodné zajistit klid na práci sobě i ostatním. Není sobecké vyhradit si na určitou dobu čas
a prostor pro sebe a využít ho pro rozvoj sebe sama, pro četbu, své koníčky, pro aktivity, na které jsme dříve neměli čas. Vzhledem
k tomu, že pro naše zdraví tělesné i duševní je důležitý pohyb, vymezme si čas na pohybové aktivity, které je možné realizovat
i v omezených podmínkách. Nedělejme si
výčitky, že zanedbáváme ostatní, že s nimi
po určitou dobu nekomunikujeme. Vždyť
i jim tímto dáváme jejich prostor. V této
souvislosti je dobré nenutit se do konverzace například tím, že se vytahují staré problémy jen proto, aby se o něčem mluvilo. Proto
bych v této nestandardní situaci doporučil
nevytahovat staré problémy, dát si v tomto případě jakési „prázdniny“. K překonání
„ponorky“ je také dobré umět se vžít do pocitů druhých a dát najevo pocity své. Nálady se střídají, lidé prožívají radost, ale také
strach, rozmrzelost, smutek. A je nutné si
uvědomit, že tyto pocity jsou normální. Je

proto vhodné umět tyto změny nálad a jejich projevů přijmout.
 Může být „lékem“ solidarita a dobrovolnické aktivity v pomoci ostatním?
Pokud bychom chápali solidaritu a dobrovolnické aktivity v pomoci ostatním pouze
jako „lék“, pak lék na co, proti čemu? Proti
pocitu frustrace, deprivace, beznaději, strachu atd.? Nešlo by ve své podstatě o určitou
formu úniku z frustrační situace? Osobně se
přikláním k tomu, že zmíněné aktivity jsou
projevem citlivost vůči problémům jiných,
jejich ohrožení, omezení, jde o projev toho,
že pomoc slabším, ohroženým a potřebným
je přirozená. Jde o projev svědomí lidí, je aktivováno jejich „lepší já“, je efektivně realizována potřeba seberealizace a sebeuplatnění, což se často projevuje až v krizových
situacích. A já těmto lidem z celého srdce
děkuji za jejich „lepší já“, za jejich pomoc,
za to co dělají, za to, že „lepšímu já“ uměli
dát prostor a osvobodit ho.
 Až pandemie skončí, jaké ponaučení si
z ní máme vzít?
Jaké poučení si máme vzít z pandemie?
Snad že neuvěřitelné se může stát uvěřitelným, že neskutečné se může stát skuteč-

ným, že lidstvo není schopno vždy ovládat
a řídit vše dle svých přání, která jsou nezřídka sobecká. Pandemie je krize. A krize není
pouze katastrofa, je to hlavně výzva. Výzva
ke změně. Máme šanci se učit novému, učit
se dělat věci jinak a lépe. Máme šanci uvědomit si své hodnoty a případně nově uspořádat jejich žebříček, šanci naučit se vážit si
věcí, které jsme dříve považovali za samozřejmost, vážit si vztahů a lidí, kteří jsou
nám blízcí, máme možnost naučit se objevovat nejen vnější svět (a být rozladěni tím,
že dočasně neuspokojuje některé naše potřeby), ale máme šanci objevovat také svůj
svět vnitřní, své silné a slabé stránky, své
touhy a přání. Máme šanci kultivovat sebe
sama v pozitivním směru. A věřím, že vše
dobré, co se u lidí projevilo v době pandemie, nebude zapomenuto a ztraceno, až se
svět vrátí k životu po pandemii. Pokud by
však byl život po pandemii stejný jako život
před pandemií, pak by to byl signál, že jsme
se z pandemie nenaučili nic. Ale vždyť my se
umíme učit…jen chtít a pochopit, že i špatné může přinést něco dobrého. Tak nám
všem držím palce.
Připravila: L. Richterová, foto: Prokop Voleník

Nejlepší fyzikářkou roku je Jana Doubková
Co pochopí Emil, zvládneme i my; to je heslo žáků Jany Doubkové ze Základní školy
Antonína Sochora v Duchcově na Teplicku.

nebo vyvozují. Kromě plyšového Emila jim fyzikální zákony pomáhají pochopit i nejrůznější pokusy
a názorné pomůcky. „Když dětem zahraju divadlo,
udělám si ze sebe legraci, nebo si samy vyzkoušejí,
jak to, co se právě učíme, mohou využít v běžném životě, zapamatují si to mnohem lépe, než když budou
jen počítat příklady. Fyzika přece skýtá tolik možností, jak ji učit zábavně,“ usmívá se Jana Doubková.
Kromě toho ji ovšem žáci v nominaci na Zlatého
Ámose neopomněli pochválit za trpělivost, vstřícnost a ochotu vždy jim pomoci. To ostatně potvrzuje i v současné nelehké koronavirové době, kdy
chodí hlídat děti sestřiček v nemocnici. Po večerech pak kontroluje, jak se žáci popasovali s učivem zadaným on-line. I proto ji zaměstnanci ČEZ
zvolili fyzikářkou roku. Mgr. Jana Doubková byla
letos v únoru oceněna jako Osobnost roku 2019
(od dop.)
Ústeckého kraje.

Fyzikální principy a rovnice si tak s nimi ve třídě procvičuje i zvídavé plyšové kuře. Oblíbená třídní učitelka navíc neváhá hodiny zpestřit pokusy a názornými pomůckami, které si často vyrábí sama. I proto ji její svěřenci přihlásili do učitelského klání Zlatý
Ámos. Zaměstnance Skupiny ČEZ, která je dlouholetým partnerem soutěže, zaujala natolik, že jí přiřkli
titul ČEZ Ámos a šek na 200 tisíc korun na technické
vybavení k tomu.
Severočeská rodačka vystudovala pedagogiku matematiky a fyziky a v Duchcově učí již 20 let. Řídí
se krédem škola hrou, což znamená, že místo drcení vzorečků a rovnic v jejích hodinách žáci neustále něco pozorují, zjišťují, zkoušejí, sestrojují

Filharmonici
stále doufají
Těžkou situací nyní má Severočeská
filharmonie Teplice. Filharmonici cvičí doma a doufají, že Hudební festival L. v. Beethovena se v nějaké formě bude v červnu konat. Ředitel SČF
Mgr. Roman Dietz nám k tomu v minulých dnech řekl: „Příprava festivalu
je nyní již ve finální fázi a dokončujeme poslední maličkosti, přestože v současné době díky okolnostem bohužel

Josef Šebek: Na nemoci se nevydělává
 Proč jste se rozhodl pomáhat švadlenkám?
V této těžké době bychom si měli pomáhat, a tak mě to prostě jeden večer
napadlo. Když jsem viděl jak se rouško
- švadlenky do toho pustily, nemohl
jsem je v tom nechat.
 Jste vyučený opravář šicích strojů?
Ano, jsem vyučen opravářem šicích
strojů.
 Jestli jsem správně pochopila, chodíte do zaměstnání. Kdy tedy stroje
opravujte?
Ano, pochopila jste správně. Mám své
zaměstnání, dělám dvanáctky (ranní,

noční, volno, volno) a stroje opravuji vždy před noční a potom v osobním
volnu. Protože je toho opravdu hod-

ně, s papírováním a rozvážením strojů mi pomáhá moje dcera Olga Šebková. Jsem jí za to vděčný. 
Kolik "mašin" jste dosud opravil?
Na tuhle otázku nemohu přesně odpovědět, ale tipuji, že radou po telefonu jsem jich mohl znovu rozeběhnout
zhruba 450 a manuálně 350. Mám radost nejen z množství, ale i z toho, jak
jsou vždy švadlenky spokojené a nadšené, že si samy opravily stroj, když je navádím po telefonu. Nedělám to pro peníze, ale pro nás, pro naše zdraví a razím heslo "Na nemoci se nevydělává".
(lar) Foto: Olga Šebková


Ortopedie je dvanáctou klinikou v Masarykově nemocnici
nevíme, jestli se bude moci festival konat v plném rozsahu, nebo se v nejhorším scénáři nebude konat vůbec. Zatím
pracujeme tak, aby mohl festival kdykoliv začít, jakmile nám to situace dovolí. Máme připravenou celou dramaturgii, jsou zajištěni umělci, tiskové materiály jsou dokončené a z naší strany
nic nebrání uskutečnění všech 19 koncertů v devíti městech Ústeckého kraje. Za vstupenky na jednotlivé koncerty,
zakoupené v pokladně Domu kultury,
nebo prostřednictvím internetu, bude
možno vrátit celou částku v místě, kde
byly pořízeny. U abonentních vstupenek
bohužel tuto možnost nemáme, neboť
se vydávají v naší administrativě a technicky je to nerealizovatelné. Nezbývá
nám nic jiného, než poskytnout následnou adekvátní slevu našim abonentům
za neuskutečněné koncerty při nákupu
nové abonentky na sezonu 2020/2021.
Prozatím neznáme ani předpokládaný
počet zrušených koncertů, proto se touto problematikou budeme podrobně zabývat, až se situace dostane do normálu. Naši abonenti budou včas informo(red.)
váni“.

Krajskou zdravotní, a. s. - Masarykovu nemocnici v Ústí nad Labem a Univerzitu Jana Evangelisty Purkyně spojuje od 1. dubna 2020 již dvanáct klinik. K současným jedenácti klinickým pracovištím přibyla Ortopedická klinika.
„Hlavním úkolem pracoviště je endoprotetický program. Provádíme primární kloubní náhrady kyčelního, kolenního, ramenního
a hlezenního kloubu, a to v indikacích spektra degenerativních onemocnění, nádorových onemocnění a traumat. Revizními výkony řešíme kompletní spektrum endoprotetických komplikací jak našeho pracoviště, tak formou superkonziliární spolupráce
s jinými pracovišti Ústeckého kraje. Druhým
nosným programem Ortopedické kliniky je
spondylochirurgie. Kromě ošetření traumat,

zánětů a nádorů páteře se pracoviště zabývá dynamickými systémy a mobilními náhradami
meziobratlových disků. V roce 2019 jsme odoperovali 219
spondylochirurgických pacientů. Z hlediska spondylochirurgie zajišťujeme dále nepřetržitou konziliární službu pro všechna pracoviště Ústeckého kraje,“
vysvětluje přednosta kliniky MUDr. Tomáš Novotný, Ph.D.
Ortopedická klinika Masarykovy nemoc-

Litoměřice | Litoměřická radnice je připravena finančně
podpořit jak živnostníky podnikající v nebytových prostorách nacházejících se v majetku města, tak i osoby samostatně výdělečně činné, jež platí za své provozovny nájem
soukromníkům. Rozhodli o tom radní
města. „Cítíme, že OSVČ jsou skupinou
lidí, na kterou ztěžka dopadají současné restrikce související s epidemií. Snažíme se pomoci v rámci
našich finančních možností, protože ani my nevíme, jak výrazně se sníží příjmy města,“ uvedl místostarosta Karel Krejza.
Rada města prozatím vyčlenila pro tyto účely tři miliony
korun. Kolik živnostníků jednoduše sestavená kritéria splní
a o příspěvek se přihlásí, není v tuto chvíli zřejmé. „Žádosti
musí být podány do konce dubna, zpracovávat je budeme prů-

nice v Ústí nad Labem, o. z., je
spolu s Ortopedickou klinikou
Nemocnice Na Bulovce a s Fyziologickým ústavem Akademie věd ČR zapojena do řešení dvou grantových projektů, které se zabývají ultrastrukturou pojivových tkání u Pes Equinovarus
a u Dupuytrenovy kontraktury. Výsledky
tohoto výzkumu jsou s vynikajícím ohlasem přijímány na nejdůležitějších světových ortopedických sympoziích. (od dop.)

běžně,“ upřesnila Marcela Škrancová, vedoucí litoměřického
živnostenského úřadu, který má příjem a vyřizování žádostí na starosti. Finance budou poskytnuty neprodleně po vyřízení žádosti a podpisu smlouvy formou bezhotovostního převodu. Podrobnější informace,
včetně příslušných formulářů, najdete na webových stránkách města. Zároveň s tím bude odložena a následně odpuštěna platba firmám využívajících služeb pultu centrální ochrany provozovaného městskou policií. „O uvolnění dalších 300 tisíc korun pro potřeby projektu „Liťák si pomáhá“ podporovaného
Okresní hospodářskou komorou budou jednat zastupitelé zřejmě na svém dubnovém jednání,“ doplnil informace místosta(od dop.)
rosta Lukas Wünsch.

Liťák si pomáhá

Lázně zavřely
Méně radostná je situace v akciové
společnosti Lázně Teplice v Čechách.
Její statutární ředitel Radek Popovič,
MBA Metropolu sdělil: „Byli jsme donuceni ukončit naši činnost, neboť platí
vládní usnesení, že nesmíme přijímat klienty. Lázeňští hosté jsou jediným zdro-

jem příjmu a nemůžeme tudíž lázně provozovat. Některé domy jsou již uzavřené a k úplnému uzavření všech domů
došlo do Velikonoc. Pokud k nám nebudou moci jezdit zahraniční hosté a počty
pojištěnců se nezvýší, bude rozjezd velice omezený. Právě nyní se radíme, jak
se v budoucnu odrazit ode dna, ale i pokud to půjde, tak určitě ne se stejným počtem lázeňských domů a zaměstnanců“.

Poptávka vzrostla
o polovinu
Děčín | Do nemocnic v zemích nejvíce postižených koronavirem COVID-19 jako jsou Itálie, Španělsko
nebo Francie, ale třeba i do Izraele - všude tam v současné době putují speciální zařízení na skladování kapalného kyslíku vyráběná v děčínském Chart Feroxu. Speciální a nyní celosvětově nedostatková zařízení
zachraňují kriticky nemocné zajištěním základních životních funkcí. Produkci zařízení s názvem Perma-Cyl
v Děčíně během několika týdnů zvýšili o 50 procent.

Chuť pomáhat
nepolevuje
Ústecký kraj | Za necelý měsíc, od
15. března do 7. dubna se ústeckému koordinačnímu centru přihlásilo
celkem 217 dobrovolníků, kteří jsou
ochotni poskytnout pomoc lidem
v nouzi v době pandemie koronaviru.
Koordinační centrum také spolupracuje s jinými dobrovolnickými centry
v kraji i dalšími partnery, díky nimž lze
lépe uspokojit vzrůstající počet požadavků na pomoc. Koordinační centrum
pomáhá lidem napříč celým regionem
i o víkendech a svátcích. Přestože postupně roste počet dobrovolníků, koordinační centrum uvítá pomoc i od dalších zájemců, kteří chtějí podpořit
dobrovolnickou činnost, ať již formou
osobní účasti, či potravinové pomoci.
Kontakty na Krajské koordinační centrum dobrovolnické pomoci,telefon:
+420 732 893 232, e-mail:
dcul.dobrovolnici@seznam.cz

Boj s koronavirem ukázal na ohromnou vlnu solidarity

inzerce

Již téměř šest tisíc roušek dodali dobrovolníci v uplynulých týdnech do litoměřické nemocnice. Jde o bavlněné roušky
různých střihů a vzorů, které jsou určeny
nejen pro zaměstnance, ale také pro pacienty nemocnice, kteří přicházejí do nemocnice a svou roušku nemají, případně
jsou zde hospitalizováni.

02

„Je potěšující vidět, jak rychle veřejnost zareagovala na aktuální situaci a chce nemocnici pomoci,“ ocenil Radek Lončák, předseda představenstva nemocnice a dodal, že těch, kteří chtějí
nemocnici v tomto nelehkém období podpořit,
je mnohem více. Kromě šitých roušek od nich
nemocnice dostává například ochranné štíty, respirátory, ochranné rukavice nebo roušky jednorázové. „Podporuje nás celá řada subjektů, kteří nám tímto vyjadřují, jak moc si cení
naší práce a jsou si vědomi její náročnosti a také
velkého tlaku, kterému je nyní nemocnice vystavena. Kromě městského úřadu v Litoměřicích to jsou
také a firmy z Litoměřic a okolí a obce ze spádové oblasti. Dostáváme od nich ochranné pomůc-

ky, dezinfekci, ale také třeba jablka nebo občerstvení pro naše zaměstnance,“ vyjmenoval několik příkladů předseda představenstva s tím, že
milé podpory právě ve formě ochranných pomůcek a občerstvení pro personál se nemocnici nedávno dostalo také od místní vietnamské

komunity, od litoměřických provozovatelů občerstvovacích služeb nebo od profesionálních
vojáků ze Žatce. Ti mezi sebou zrealizovali peněžní sbírku, kdy z výtěžku nakoupili potraviny a nápoje pro ty, kteří pracují v tzv. první linii, tedy na oddělení, kde jsou hospitalizováni

pacienti s podezřením na nákazu nebo prokázaným onemocněním COVID-19 a kde je třeba
pracovat ve zvláštním režimu za dodržení přísných bezpečnostních opatření. „Vlna solidarity
je obrovská a my za ni všem velmi a upřímně dě(nk)
kujeme,“ uzavřel Radek Lončák. 

Krajská zdravotní je mezi prvními
v zavádění opatření proti koronaviru

Krajské zdravotní, a. s. (KZ), se daří držet pozitivní trend vývoje, jak
dokládá výsledek hospodaření společnosti za rok 2019. Akciová
společnost, která pro Ústecký kraj spravuje nemocnice v Děčíně,
Ústí nad Labem, Teplicích, Mostě a Chomutově, mohla díky svému
rozvoji a investiční podpoře Ústeckého kraje v posledních šesti letech zajistit postupnou rozsáhlou obnovu nemocnic včetně zdravotnické techniky, ale opakovaně také mzdové nárůsty pro všechny zaměstnance společnosti.

Krajská zdravotní, a. s. (KZ), v uplynulých týdnech při zavádění opatření v boji proti pandemii nového
koronaviru SARS-CoV-2 ve svých
nemocnicích postupně přišla
v souladu se schváleným pandemickým plánem s řadou opatření,
a to mnohdy dříve, než jejich zavedení začaly vyžadovat orgány
ochrany veřejného zdraví respektive Ministerstvo zdravotnictví ČR.
„Ukazuje se, že naši zdravotníci jsou schopni velmi pružně reagovat na rychle se měnící epidemiologickou situaci a že se snaží být
v maximální možné míře připraveni na očekávaný nápor pacientů, kteří budou vyžadovat v souvislosti s nákazou novým koronavirem hospitalizaci. Za to jim patří poděkování. Děkuji také za kontinuální velké pracovní nasazení a výsledky, které vynaložené
úsilí dosud přineslo. Děkuji i za jejich příspěvek k tomu, že jsme řadu opatření realizovali jako jedni z prvních v České republice.
Jsem přesvědčen, že toto všechno napomohlo ke zvýšení prestiže značky KZ u našich
spoluobčanů - pacientů,“ zdůraznil Ing. Jiří
Novák, předseda představenstva KZ.
Jako největší poskytovatel lůžkové zdravotní péče v České republice KZ reagovala na situaci hned po potvrzení nemoci COVID-19 u prvních nemocných v neděli 1. března. Následující den 2. března
ve své ústecké nemocnici vyčlenila jednu stanici infekčního oddělení pro izolaci pacientů s podezřením na nákazu koronavirem a pacienty pozitivní, s probí-

Krajská zdravotní za rok 2019
vykázala kladné hospodaření

S opatřeními proti šíření koronaviru v nemocnicích Krajské zdravotní, a. s., se osobně seznámil i hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček v teplické nemocnici (druhý zprava).

hajícím onemocněním, jejichž stav vyžaduje pobyt v nemocnici.
KZ začala se zvyšujícím počtem pacientů s onemocněním COVID-19 ve svých
pěti nemocnicích od poloviny března
postupně omezovat plánovanou odkladnou operativu a ordinační hodiny
odborných ambulancí a poraden.
Postupně od čtvrtka 19. března zavedla
v každé ze svých nemocnic třídění do nich
přicházejících pacientů a místa pro odběr vzorků od osob s indikovaným podezřením z nákazy na laboratorní testy. Do
pondělí 13. dubna 2020 v nich zdravotníci
provedli celkem na 4300 stěrů.

Generální ředitel Krajské zdravotní, a. s., Ing. Petr Fiala (vpravo) a náměstek pro řízení
zdravotní péče Krajské zdravotní, a. s., MUDr. Aleš Chodacki při prohlídce odběrového
místa v areálu Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.

Neustále se zvyšující požadavky
na počet laboratorních vyšetření
a na zkrácení času od odebrání vzorku po jeho vyhodnocení přivedly
největšího poskytovatele zdravotní péče v Ústeckém kraji velmi rychle k vlastnímu provádění testů. Státní zdravotní ústav schválil žádost
KZ o povolení provádět testy a od
1. dubna v ní funguje v pořadí 76. laboratoř v České republice, oficiálně
vyhodnocující testy na nákazu SARS-CoV-2. Realizaci vyšetřování zajišťují společnými silami oddělení klinické mikrobiologie a oddělení klinické
biochemie ústecké nemocnice.
Pandemický plán společnosti počítá
v případě potřeby s postupným navyšováním akutních lůžek pro pacienty s onemocněním COVID 19 v každé
z nemocnic KZ. Proto v nich vznikla
tzv. kovidcentra, určená pro pacienty,
kteří do nemocnic přicházejí na nějaký zákrok či operaci, ale při třídění
vykáží některé příznaky COVID-19. KZ
proto v každé z pěti svých nemocnic,
tedy v Děčíně, Ústí nad Labem, Teplicích, Mostě a Chomutově, připravila lůžka pro pacienty s onemocněním
COVID-19 nebo podezřením na něj.
Na začátku dubna jich v rámci KZ měla celkem 236, přičemž 195 z nich byla lůžka akutní péče a 41 lůžka intenzivní péče. Na zajištění dalších lůžkových kapacit pro tento účel KZ intenzivně pracuje.

Vyplývá to z výroční zprávy včetně
účetní závěrky za rok 2019, kterou
projednalo představenstvo Krajské zdravotní, a. s., na svém jednání 27. března 2020, a také ze zprávy o hospodaření společnosti k 31.
12. 2019, kterou již dříve představenstvo na svém jednání projednalo. I pro rok 2020 bylo vedením společnosti v rámci projednání a schválení finančního a investičního plánu
stanoveno vyrovnané hospodaření. Už nyní je ale zřejmé, že hospodaření za letošní rok výrazně ovlivní
aktuální pandemie koronaviru.
„Výsledkem hospodaření společnosti za rok 2019 je zisk ve výši 4 434 975,58 Kč, přičemž celkové
náklady činí 7 995 117 145,33 Kč, celkové výnosy činí 7 999 552 120,91 Kč.
Plánovaný výsledek hospodaření –
zisk ve výši 314 435,00 Kč - byl zlepšen o 4 120 540,58 Kč. Výsledek hospodaření společnosti je opět kladný,
což se nám daří již několik let a což
považuji za veliké pozitivum a příslib do dalších let. Všem zaměstnancům společnosti děkujeme,“ řekl
Ing. Jiří Novák, předseda představenstva KZ.
Cíle společnosti se podle Ing. Jiřího Nováka nijak nemění a jejich
naplňování je nadále pro představenstvo a management Krajské zdravotní, a. s., prioritou: „Udržet pozitivní trend hospodaření, investovat do areálů nemocnic, oprav
budov, do modernizace přístrojového vybavení – to jsou pro nás zásadní úkoly také pro letošní rok.
Objem aktuálně plánovaných investičních aktivit při obnově zdravotnické techniky a stavební činnosti do všech pěti nemocnic v roce 2020 činí více než 1,1, miliardy Kč.
„Za nesmírně důležité považuje vedení Krajské zdravotní, a. s., odmě-

Ing. Jiří Novák,
předseda představenstva KZ, a.s.

ňování zaměstnanců. Rozhodnutí představenstva zajišťuje nárůst
zaručené tarifní části mzdy pro každého zaměstnance společnosti o 1 500 Kč měsíčně s platností
od 1. 4. 2020, přičemž osobní náklady rostly i v roce 2019,“ připomněl
Ing. Jiří Novák.
Plán pro letošní rok přitom už nyní
výrazně ovlivňuje panující pandemie koronaviru. „Problém se samozřejmě týká všech nemocnic, které
platí zaměstnance a přitom omezují plánovanou péči, jež tvoří velkou
část příjmů proplácenou zdravotními pojišťovnami. Důležitou roli hraje
i významně zvýšený nákup ochranných pomůcek, které teď stojí třeba
i násobky původní hodnoty. To vše
bude nutné řešit ve spolupráci se
zdravotními pojišťovnami a ministerstvem zdravotnictví a nepochybně
to ovlivní i finanční plány,“ upozornil
Ing. Petr Fiala, generální ředitel KZ.
Výroční zprávu KZ za rok 2019
včetně účetní závěrky projednala dne 30. března 2020 rovněž dozorčí rada KZ a doporučila ji Radě Ústeckého kraje v působnosti valné hromady Krajské zdravotní,
a. s., ke schválení. Ta oba předložené dokumenty dne 1. dubna 2020
schválila.

OBLÉKÁ PILOTA F3

TOMA BECKHAUSERA
NAŠE PRODEJNY NAJDETE V TĚCHTO OBCHODNÍCH CENTRECH

inzerce
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STRUČNĚ Z REGIONU

Úctyhodná dáma
Paní Jančová (85) z Teplic je onkologická pacientka v domácí léčbě.
Od rána do večera šije roušky, pro
které si jezdí sestry z místní nemocnice. Klobouk dolů, palec nahoru!

Nedáme se, společně to zvládneme
Od 12. března platí v Česku v souvislosti s pandemií nového typu koronaviru nouzový stav, který vyhlásila vláda. Schůze obou komor Parlamentu ČR jej prodloužila do 30. dubna. Něco podobného nikdo z nás nezažil, všichni se učíme za pochodu. Na druhou stranu se Češi, Moravané, Slezané i příslušníci u nás žijících národnostních menšin podobně jako v dějinách proti nepříteli semkli, projevili vynalézavost, obrovskou solidaritu a čistá srdce. Svědčí o tom zveřejněné příspěvky, které jsou jen zlomkem dění v kraji v minulých dnech.

Litoměřická nemocnice přijala maximum opatření Šije celé Česko
V maximální možné míře je litoměřická nemocnice připravena
na péči o pacienty s podezřením i s prokázaným onemocněním COVID-19.

Dobrovolná
karanténa
Aby neohrozili své klienty, vzali si
dobrovolnou dvoutýdenní karanténu zaměstnanci Domova U Trati v Litoměřicích a také personál Domova
pro seniory v Krásném Březně. Udělali to na úkor svého osobního života. Klientům věnují veškerou péči.
Patří jim za to uznání a poděkování.

Ochranné štíty

Koncem března zahájila Fakulta strojního inženýrství UJEP výrobu ochranných obličejových štítů pro zdravotníky, složky IZS a další zájemce. Nečekaná poptávka aktivizovala nejen jejich
výrobu, ale také technologie, za jejichž použití vznikají. „V současné době evidujeme poptávku po ochranných
štítech v počtu bezmála 1 000 ks. Obrátili
se na nás z mnoha oddělení Krajské zdravotní, a. s., např. z operačních sálů, infekce, dětské chirurgie, porodnického oddělení, anestezie, JIP. Ale také stomatologové,
dětští praktičtí lékaři, pražské fakultní nemocnice či dokonce klinika z Bratislavy.
Největší objednávku, 500 ks, evidujeme
přímo z krizového štábu Ústeckého kraje, kam bylo 6. 4. předáno prvních 50 ks
ochranných štítů,“ uvádí PR pracovnice fakulty Ing. Lucie Melničáková. Dodávky pro krizový štáb budou i nadále pravidelně pokračovat tak, aby krajský úřad dokázal uspokojit i jím evidovanou poptávku. Štíty jsou veřejnosti
předávány zdarma.

Přestože v běžném režimu nemá nemocnice infekční oddělení, připravila
se během velmi krátké doby na možný
scénář, kdy by kapacitně přestala stačit
infekční oddělení v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem či pražské nemocnici na Bulovce, které jsou pro litoměřickou oblast spádově určeny, a pacienty s koronavirem by bylo třeba hospitalizovat právě v litoměřické nemocnici.
S přibývajícím počtem případů nakažených koronavirem v České republice, přistoupila nemocnice k dalším

krokům, a to vyčlenění samostatného
pracoviště pro pacienty s podezřením
a s prokázaným COVID-19. Rozhodnuto bylo o prostorách jednoho z interních oddělení. Důvodem je umístění tohoto pracoviště, možnost samostatného vchodu do pavilonu, včetně
příjezdu sanit, možnost zřídit v blízkosti stanice rentgenové pracoviště
a vyčlenit pro těžší případy i pracoviště JIP. Dále je zde možnost úplného
uzavření okolních prostor pro jakýkoli pohyb pacientů a personálu, kromě
speciálně určeného. Tato stanice je plně vybavena k péči o hospitalizované
pacienty. Současně bylo přijato schéma transportu pacientů s podezřením či prokázaným onemocněním COVID-19 po nemocnici na toto oddělení

tak, aby nedošlo ke kontaktu s ostatními pacienty ani personálem nemocnice, kromě speciálně vyškoleného personálu, vybaveného ochrannými pomůckami pro patřičný stupeň ochrany.
Transport těchto pacientů z centrálního příjmu je zajištěn vyčleněným koridorem v suterénu, tedy v prostorách,
které slouží pouze k provozním účelům a ne pro pohyb veřejnosti. Cesta je
zřetelně vyznačena a rovněž byly vyčleněny samostatné výtahy, které slouží pouze tomuto účelu, a to jak u centrálního příjmu, tak v interním pavilonu. Tyto výtahy jsou rovněž řádně viditelně označeny. Pacient je po dobu
transportu v těchto prostorách zajištěný tak, aby se od něho nemohla šířit
případná nákaza.(nk)

Zásluhu na tom, že křivka nakažených novým typem koronaviru v Česku nabíhá lineárně, nikoli exponenciálně, mají i lidé, kteří ve volném čase okamžitě začali
šít textilní roušky. Byly jich statisíce, jedna hezčí, než druhá. Ruku
k dílu přiložily i členky Lions Clubu Teplice Ladies, které jich vyprodukovaly několik set a rozvezly je k hasičům, do nemocnic, do-

byl kromě jednoho dne naprosto bez příznaků. První den jsem měl zvýšenou teplotu a byl jsem unavený. Ale to jsem přes
noc vypotil do peřin a druhý den už jsem
se cítil zase zdravý. Dá se tedy říct, že kdy-

bych nevěděl, že jsem pozitivní, tak bych
ani nebyl třeba v pracovní neschopnosti. V karanténě to pro mne a moji rodinu bylo samozřejmě obtížné po psychické stránce. Už bylo pěkné počasí a člověk
nemůže ani vystrčit nos z bytových dveří.
Celkem příjemné, ale velmi překvapující
pro mě bylo zjištění, že manželka a naše
3 dcery to ode mě nechytly. Na to, že jsme
se více méně přes 14 dní pohybovali bez
omezení v jedné domácnosti, jsme to nikdo nečekali. Vlastně nevím o nikom, koho bych případně nakazil. A pokud ano,
nebyl to nikdo z blízkých známých, protože to bych se dozvěděl“.

movů pro seniory, léčeben dlouhodobě nemocných, na provozovny
České pošty i do obchodních řetězců. Jmenovitě je třeba zmínit i Josefa Šebka z Mostu, který po práci neúnavně opravuje porouchané
šicí stroje. Na jeho Facebookovém
profilu je celá plejáda poděkování
od spokojených zákaznic. Ve středu 8. dubna obdržel finanční dar
za opravu šicího stroje od paní
Lenky Tapšíkové z Chotějovic, Předán byl do Mateřské školy v Růžovce v Mostě na nákup jehel a nití.

Porazil koronavirus

Jedním z prvních uzdravených
pacientů s onemocněním
COVID-19 byl bývalý profesionální mistr světa v boxu, dnes
trenér Lukáš Konečný z Ústí
nad Labem:
„Neměl jsem žádné příznaky či zdravotní
problémy. Ale jeden z mých boxerských
svěřenců bohužel ano. Testovali ho a byl
pozitivní. Proto jsem byl následně testován i já, jelikož jsme spolu byli v kontaktu a k mému velkému překvapení mi
po zhruba dvou a půl dnech volali z hygieny, že i já jsem pozitivní. Naštěstí jsem

Plné auto růžiček

Pro lidi bez domova
Město Děčín se připravuje na situaci, kdy do karantény kvůli koronaviru budou muset lidé bez domova. Od Správy státních hmotných
rezerv si proto bezplatně pronajalo
budovu právě pro tyto účely. V současné době v budově v Krokově ulici probíhají úpravy, je nutné zajistit například topení, vodu a lůžka.
S provozem zařízení musí souhlasit hygienici. „Naší prioritou je postarat se nejen o lidi bez domova, ale
také chránit zdraví všech obyvatel
našeho města,“ říká primátor města
Jaroslav Hrouda. „Lidé, kteří nemají domov a budou muset do karantény, budeme umisťovat právě do tohoto střediska,“ dodává primátor.

inzerce

Aktuální nápad
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V boji se
světovou
pandemií
nového
koronaviru by mohl pomoci i aktuální nápad z Mostecka. Jiří
Nedvěd, projektant a mostecký zastupitel, navrhl a nabídl takzvanou
N-roušku. Zjednodušeně řečeno jde
o plastový držák na roušky z papírových kapesníků, který si může vytisknout kdokoliv na 3D tiskárně.

Starosta Litoměřic Ladislav Chlupáč: „Pamatujeme na lidi, kteří jsou koronavirem přímo zasaženi. Před Velikonocemi jsme dovezli do Domova U Trati stovku růžiček pro seniory i zaměstnance. Snad je dárek alespoň trochu potěšil. Všem přeji,
aby karanténa co nejdříve skončila a mohli si užívat jarních dnů. Věřím, že několik seniorů, kteří jsou stále v ústecké Masarykově nemocnici, se brzo vrátí na doléčení domů. Na všechny obyvatele a zaměstnance Domova U Trati myslím nejen já,
ale všichni kolegové z městského úřadu. Držte se. Brzy bude líp“.

Liduprázdná pěší zóna
Krupská ulice v Teplicích v době nouzového stavu. Dosud zcela neznámý jev.

Vitamíny pro nemocné
Netradiční pomoc litoměřické
nemocnici dohodl starosta Ladislav Chlupáč s ředitelem Zemědělského družstva Klapý
Otakarem Šaškem.
Prvních patnáct beden a otevřený účet
sloužící k odběru jablek v dalších týdnech. Tak vypadá konkrétní forma pomoci. Pro šťavnatý dárek si osobně dojel ředitel nemocnice Radek Lončák. „Je
to jiná forma solidarity, za kterou jsme
moc rádi. Cítil jsem potřebu přijet osobně poděkovat. Jablka byla distribuována
zaměstnancům a pacientům nemocnice.
První várka nám vystačila na jeden až
dva týdny,“ uvedl Radek Lončák s tím,
že vitamíny jsou obzvláště v této době
velmi potřeba. Obdobné pomoci se dostalo i terezínskému domovu se zvláštním režimem.

Vím proč
Domácí výuku fyziky si děti a studenti mohou zpestřit díky obnovenému projektu Vím proč od Skupiny ČEZ. Více než tisíc rozmanitých videí s nejrůznějšími pokusy
vysvětluje fyzikální jevy a zákony, od nejběžnějších až po neobvyklé. ČEZ tak vychází vstříc rodinám, které jen těžko kloubí práci
z domova s výukou. Děti také motivuje k natočení vlastních pokusů
– na podzim pak proběhne soutěž
o nejlepší video, kde výherci získají
200 tisíc korun pro svou školu. Ačkoliv se oficiálně soutěž spustí až
na podzim, projekt Vím proč otevřel příjem nových videí už nyní.
Školáci tak mohou současnou karanténu smysluplně využít domácími pokusy. Blíže na https://www.
svetenergie.cz/cz/vim-proc

Mimořádná situace vyžaduje

mimořádná opatření
Ptáme se Martina Kliky, 1. náměstka hejtmana Ústeckého
kraje s gescí za finance, oblast strategie přípravy a realizaci
projektů a bezpečnost (ČSSD)…
 Jak prožíváte tyto hektické dny?
Opravdu hekticky. Vstávám kolem 5. hodiny ráno, z Litvínova většinou mířím
na krajský úřad do Ústí nad Labem. Na vyžádání se cestou ještě zastavím u sponzorů, kteří nám poskytují některé osobní ochranné prostředky. Na úřadě pracuje
tzv. stálá pracovní skupina, což jsou vedoucí odborů krajského úřadu, kteří dále
vytváří své krizové týmy s přesně stanovenými úkoly a odpovědností. Abychom
se nemuseli scházet osobně, využíváme videokonferencí včetně těch se členy vlády a ústředním krizovým štábem, kam doprovázím pana hejtmana jako jeho statutární zástupce. Priority jsou jasné, musíme zabezpečit zásobování integrovaného záchranného systému, nemocnic, ústavů a dalších zařízení sociálních služeb,
praktické lékaře či řidiče veřejné dopravy. Domů se vracím večer.   
 Odpovídáte za finance, kolik už pandemie Ústecký kraj stála a jaký je výhled?
Z prostředků kraje jsme již uvolnili kolem 18 milionů korun a připravujeme další nákupy. Dalších 15 milionů korun půjde na posílení mzdových prostředků ve zdravotnictví, jako příklad uvedu 30 tisíc korun navíc pro každého zaměstnance v sociálních službách v přímé péči Domova důchodců
U Trati v Litoměřicích, kteří na základě vlastního rozhodnutí zůstávají nepřetržitě s klienty, aby zamezili dalšímu rozšiřování nákazy.
 Jaká strategická opatření připravujete pro oživení ekonomiky?
V rámci krajského rozpočtu budeme muset provést změny, najít prostředky, abychom mohli cíleně podpořit jak krajské investice, tak města a obce, podnikatele i živnostníky. Veškeré kroky chceme podnikat v koordinaci
s vládou, finance získat jak z národních, tak z evropských zdrojů a podporu následně cílit tam, kde bude nejvíc potřeba. Právě dobře promyšlené investice mohou rychle pomoci s restartem ekonomiky. Pro OSVČ, které zůsta-

ly bez příjmu, alokujeme mimořádnou pomoc ve výši 50 až 100 milionů korun. Všechny finanční záležitosti musí samozřejmě posvětit Rada a Zastupitelstvo Ústeckého kraje, návrhy s odůvodněním momentálně připravujeme.    
 Co vzkážete občanům našeho regionu?
Věřím, že se nám společnými silami podaří pandemii porazit. Vláda přijala podle mého názoru adekvátní restriktivní opatření, která je prozatím
nutné dodržovat. Všem nám přeji, abychom tuto krizi ve zdraví překonali.
Za plné nasazení děkuji všem složkám IZS, lékařům, zdravotníkům, hygienikům, pracovníkům v sociálních službách a dalších oborech, nutných pro
chod našeho kraje.
Poznámka redakce: telefonický rozhovor s panem náměstkem hejtmana se
uskutečnil 3. 4. 2020

ČEZ ulevil zákazníkům. Umožnil odklad plateb za energie
ČEZ, největší dodavatel energií v zemi,
se rozhodl ulevit zákazníkům zasaženým
současnou epidemií COVID-19.
Společnost ČEZ Prodej umožní domácnostem
v odůvodněných případech odklad plateb až o tři
měsíce. Zároveň ČEZ Prodej dočasně přestane vydávat požadavky na odpojení elektřiny a plynu
u zákazníků, kteří budou kvůli epidemii v prodlení se splatností. S úlevami pro zákazníky počí-

Pomáhají studenti
i pedagogové
Nezahálejí ani studenti a pedagogové severočeské alma-mater. Přestože nejsou v přednáškových sálech, zareagovala Katedra biologie a chemie a Ústecké materiálové centrum Přírodovědecké fakulty UJEP na kritickou situaci. Fakulta
uvolnila ze svých laboratoří chemikálie a namíchala dezinfekci pro potřeby Zdravotnické záchranné služby v Ústeckém kraji a v produkci
pokračuje. Studenti Fakulty životního prostředí se zase v rámci celosvětového projektu Folding@home  věnují viru COVID-19. Na základě
aktuálních potřeb v době pandemie totiž vznikly distribuované výpočetní projekty zaměřené
na hledání léků proti této nemoci. Jde o distribuované výpočty, kdy si domácí počítače rozdělují práci na simulaci chování složitých molekul a pomáhají tak s vývojem léčby různých lidských nemocí od rakoviny po Parkinsonovu nebo Alzheimerovu chorobu. Na vysokoškolských
kolejích UJEP našly od 30. března dočasný azyl
klientky ústeckého Domova pro seniory Orlická
a Azylového domu pro matky s dětmi, příspěvkové organizace města Ústí nad Labem.

PODPOŘTE ZAHRADU ČECH
ZAKOUPENÍM VSTUPENEK

„Kvůli snížení záloh nemusí lidé na pobočku, vše lze
řešit ideálně přes internet pomocí aplikace ČEZ ON-LINE na www.cezonline.cz. Zákazníci, kteří nevyužívají internet, se mohou s požadavkem snížení záloh obrátit na linku 800 810 820, která je zdarma,“
doplňuje generální ředitel ČEZ Prodej Tomáš Kadlec. ČEZ Prodej zároveň přestane až do odvolání
vydávat pokyny k odpojení od energií u domácností, které se kvůli současné situaci dostanou
do problémů.

Vietnamci podpořili nemocnice
Věcný dar v podobě šitých látkových
i jednorázových roušek, jednorázových
rukavic, dezinfekce, nápojů či ovoce
a pochutin přivezli přímo do nemocnice
vietnamští podnikatelé žijící v Litoměřicích a okolí.
Chtěli tak podpořit personál nemocnice, který je
teď vystaven zvýšené zátěži vyvolané aktuální situací ohledně celosvětového šíření nemoci COVID – 19, a vyjádřit své poděkování.
„Žijeme tu desítky let, Litoměřice jsou naším druhým domovem a v této nemocnici řada z nás byla již
hospitalizována. Chceme vám pomoci,“ uvedl hlavní důvod, proč směřovali svoji nabídku mimo jiné
i na nemocnici, Luong Thinh a ostatní přítomní
jeho slova potvrdili s tím, že řada vietnamských
podnikatelů pomáhá v Litoměřicích zdravotníkům i jinými způsoby, například nabízí ve svých
provozovnách občerstvení pro členy IZS zdarma.

Oldřich Bubeníček,
hejtman Ústeckého kraje: „Vážení spoluobčané, všichni teď prožíváme v souvislosti
s pandemií koronaviru nelehké dny. Proto
je na místě neustále děkovat všem, kteří jsou
v první linii boje s tímto neřádem a chrání
naše zdraví. Záchranáři, zdravotníci, hygienici, pracovníci v sociálních zařízeních, hasiči, vojáci, policisté, strážníci, prodavačky v supermarketech a všichni
ti, kteří zajišťují zásobování včetně stovek dobrovolníků. Připojili se jednotlivci i firmy. Jsem pyšný na naše lidi, kteří pomáhají všude, kde je třeba, jak nejlépe
umějí. Tím projevují obrovskou solidaritu a sounáležitost ke společnosti. Byl bych rád, kdyby nám tyhle
hodnoty vydržely i po skončení bezprecedentní zkoušky, které jsme vystaveni. Věřím, že nejhorší už máme
za sebou a čekají nás lepší časy. Stále je však nutná
obezřetnost, zodpovědnost a ohleduplnost. O to vás
prosím a děkuji za to vám všem“.

Budoucí sestry v akci
V nemocnicích Ústeckého kraje pomáhá třicet budoucích sestřiček z Univerzity J. E. Purkyně. Další
pomáhají dobrovolně, jde třeba o studentky oboru porodní asistentka. Seznamy a kontakty studentů předala univerzita krizovému štábu Ústeckého kraje. Reagovala tak na usnesení vlády, která
uložila pracovní povinnost některým studentům
sociálních a zdravotnických oborů. Podle sdělení
tiskové mluvčí UJEP Jany Kasaničové může univerzita v případě potřeby povolat k pracovní povinnosti až 635 studentů. Obsah, rozsah a místo prací jim stanoví hejtman Oldřich Bubeníček.

Vlastní testování i lůžka

Krajská zdravotní, a. s., získala v minulých dnech  
povolení Státního zdravotního ústavu ČR k testování odebraných vzorků ve vlastních laboratořích ústecké nemocnice. Společnost má také v každé z pěti svých nemocnic, tedy v Děčíně, Ústí nad
Labem, Teplicích, Mostě a Chomutově připraveno
pro pacienty s onemocněním COVID-19 nebo podezřením na něj celkem 236 lůžek. Z nich je 195
lůžek akutní a 41 lůžek intenzivní péče.

Pro sociální zařízení

A nejen to. Mezi sebou vybrala vietnamská komunita napříč krajem 240 tisíc korun, rozdělila
je rovným dílem a Nemocnice Teplice a Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem za ně pořídily dva plicní ventilátory. Krásný příklad solidarity a sounáležitosti.

Do služby se přihlásili i žáci
Vláda České republiky umožnila povolat žáky a studenty středních, vyšších odborných a vysokých škol, aby pomohli zdravotním a sociálním službám alespoň dočasně nahradit případné chybějící pracovníky.
„Zatím zvládá většina poskytovatelů vykrýt personální výpadky převážně vlastními silami, ale ty mohou
v dalších dnech ubývat a potřeba takovéto výpomoci
bude stále naléhavější,“ uvedl krajský radní pro oblast sociálních věcí Miroslav Andrt. Krajský úřad
Ústeckého kraje proto zmapoval jak poptávku ze
strany poskytovatelů sociálních služeb, tak i reálné možnosti a počty konkrétních studentů, kteří
splňují vše potřebné a budou moci do jednotlivých
zařízení sociálních služeb nastoupit.
Mezi prvními projevily zájem celkem čtyři organizace, k nimž již začali nastupovat první žáci a studenti. Největší potřebu řeší v Domově „Srdce v dlaních“ Jiříkov, kde chybí až pět pracovníků v sociálních službách. Skvěle zde ale zafungovala spolupráce se Střední lesnickou školou Šluknov, která
má pro ně požadovaný počet žáků již zajištěn. Dva
pracovníky bylo potřeba nahradit v Domovech sociálních služeb Meziboří, přičemž dvě studentky

Slovo ke dni

zajistila VOŠ ekonomická, sociální a zdravotnická z Mostu. Jedna pracovní síla chyběla v Domovech sociálních služeb Kadaň a Mašťov, kde vypomohla žákyně z Gymnázia a Střední odborné školy
z Klášterce nad Ohří. Zájem o spolupráci projevily
i Domovy sociálních služeb Litvínov. V Podkrušnohorských domovech sociálních služeb Dubí a Teplice měli nedostatek zaměstnanců v kuchyni. Výpomoc jim nabídla  Hotelová škola Teplice, která vyslala tři své učně.
Ochotu dobrovolnicky pomáhat začalo systematicky mapovat a organizovat také Krajské koordinační centrum dobrovolnické pomoci zřízené ústeckým Dobrovolnickým centrem, na jehož webových stránkách (www.dcul.cz) lze nalézt veškeré
aktuální informace včetně informací o možnosti
registrace prostřednictvím webového formuláře
a aplikace Mobilní rozhlas – anketa „Dobrovolníci v Ústeckém kraji“.

Severočeská vodárenská společnost a.s. podpořila Ústecký kraj 300 000 korunami na nákup zdravotnických potřeb pro domovy seniorů a další sociální zařízení, která je teď nejvíce potřebují. Čtyři
z nich v našem regionu byla ke dni 7. 4. v karanténě, jsou v nich zvýšená hygienická opatření, konzultovaná s Krajskou hygienickou stanicí včetně
závozu setů osobních ochranných pomůcek. Ústecký kraj má napříč regionem vyčleněných celkem 600 lůžek, která jsou připravena v případě
potřeby využít pro dodržování karantény.

Charitativní běh
Organizátoři sportovního seriálu Milada Tour připravili virtuální charitativní
běžecký závod, jehož výtěžek bude věnován lékařům
a záchranářům z Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem. Ještě do konce
dubna si každý zájemce může zaběhnout Virtual Charity Run. Vypsány jsou oblíbené trasy na 5,
10 a 21 kilometrů. Princip účasti je jednoduchý.
Účastník běhu si vyberte den i trasu tak, jak mu
vyhovuje, zaregistruje se a pak už jen stačí zajít si
do parku, do lesa nebo kamkoli, kde je minimální
koncentrace lidí a užít si alespoň část dne aktivně
a v pohybu.  Přispět mohou samozřejmě i ti, kteří
běžet nechtějí. Ke startovnému, které činí 100 korun, je možné přidat dobrovolný příspěvek navíc,
objednat si originální medaili nebo funkční tričko.
Každý z účastníků má šanci zabojovat nejen o nejlepší čas, ale také může být vylosován a získat dárky od partnerů a organizátorů Milada Tour. Bližší
podrobnosti najdete na www.kr-ustecky.cz.
inzerce

Výstaviště Zahrada Čech přináší Velikonoční
nadílku v podobě zvýhodněných předprodejových vstupenek. Zakupte si nyní vstupenky
na podzimní veletrh Zahrada Čech, ušetříte tak
peníze, vyhnete se frontám u pokladen a zároveň nás podpoříte v této tíživé situaci. Sleva
na vstupném pro dospělou osobu činí 30 Kč,
20 Kč ušetří děti, studenti, důchodci a držitelé
karet ZTP a TP, rodinné vstupné je pak snížené
o 50 Kč. Děti do 140 cm a držitelé karty ZTP/P
společně s doprovodem mají vstup zdarma.
Vstupenky si můžete jednoduše zakoupit online, po úhradě Vám budou vstupenky zaslány
na email. Odkaz k zakoupení vstupenek spolu
s ceníkem naleznete na webových stránkách
www.zahradacech.cz

tá i společnost ČEZ ESCO, která dodává energie
podnikům.
„Jako největší dodavatel energií v České republice chceme našim zákazníkům vyjít vstříc a ukázat jim, že
jsme s nimi i v této náročné době. Domácnostem, které
se v důsledku epidemie koronaviru dostanou do těžkostí s placením, umožníme odklad plateb záloh až o tři
měsíce, aby teď lidé mohli uspořené prostředky použít
na nejnutnější věci,“ říká předseda představenstva
a generální ředitel ČEZ Daniel Beneš.

KRÁTCE Z KRAJE
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Aranka Slavíková z Teplic reprezentovala Česko v Mumbaí
Současný český design se počátkem března představil na týdnu
módy pořádaném v Mumbaí největším indickým vydavatelstvím
Times Group pod názvem Bombay Times Fashion Week.
Módní kolekce předních českých
návrhářek Beaty Rajské a Aranky Slavíkové zahájila 13. března třídenní program přehlídek.
Doplnil je příběh českého skla
vyprávěný renomovanými českými sklářskými společnostmi, designéry a umělci na doprovodné reprezentativní výstavě ručně vyráběného dekorativního skla.
Modely šatů českých návrhářek pro
show, na kterou byla Česká republika přizvána jako partnerská země, byly ušity s využitím skleněných křišťálových komponentů. Do nádherných šatů vesměs inspirovaných hollywoodskými a světovými filmovými hvězdami, se
oblékly nejen modelky, ale také vítězky
soutěží krásy v Indii. Beata Rajská do Indie přivezla kolekci šatů nazvanou „Woman Icon 2020“ a poslední model její

přehlídky předvedla Adline Castelino, vítězka soutěže krásy LIVA Miss Diva Universe. Módní
show Aranky Slavíkové z Teplic
byla vytvořena ve spolupráci
s Preciosou a její přehlídku uzavírala Shivani Jadhav, držitelka titulu Femina Miss Grand India.
Českou módní přehlídku zahájil krátký
videospot „Česko tvoří skvělí lidé“ a před
každou další bylo v průběhu všech tří
dnů současně promítáno video věnované krásám hlavního města Prahy. Závěr
české módní přehlídky se stal příležitostí ke společnému poděkování přítomným
hostům, k němuž byli přizváni velvyslanec Milan Hovorka a spolu s ním honorární konzulka České republiky v Mumbaí paní Rashmi Jolly. Na závěr se konala tisková konference pro Bombay Times
(od dop.)
a další indická média.

Radost z jízdy

OBJEVUJTE.
BMW X1 JIŽ OD 8 999 KČ BEZ DPH MĚSÍČNĚ.
WWW.KOPECKY.CZ
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.

inzerce

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

Děčín

Zdeňka Matouše,
náměstka hejtmana Ústeckého kraje pro regionální rozvoj a cestovní
ruch (ČSSD):

Jaké možnosti pobytu v přírodě
v našem kraji byste doporučil
občanům po skončení nouzových
opatření?

Ano, všichni se už těšíme, až se budeme moci volně pohybovat a žít,
jak jsme byli zvyklí před pandemií.
Krásných míst v přírodě našeho
kraje je opravdu bezpočet a máme
šanci je znovu objevovat. Na sportovce čekají čtyři páteřní cyklostezky: Labská, Krušnohorská magistrála, Ohře a Ploučnice, podle kterých je celá řada turistických cílů.
Najít je můžete na webové stránce Ústeckého kraje. Pěší se mohou vydat do blízkého okolí, k procházkám zvou turistické značky,
podle fyzické zdatnosti si jistě každý vybere tu správnou. K rodinným výletům s dětmi, a to i v kočárku, mohou posloužit různé pohádkové lesy s postavičkami z televizních seriálů a animovaných
filmů. Seniorům, kteří jsou nyní zavřeni doma, doporučuji pohybové aktivity spíše v horských oblastech, které nebývají zahlceny větším množstvím lidí. Přivítat hosty
jsou připraveny i všechny čtyři naše destinační agentury: České středohoří, Krušné hory, Dolní Poohří
a České Švýcarsko. Detailně si podle
svého gusta můžete vybrat na webu a Facebooku Brána do Čech. Věřím, že už brzy přijde čas se pořádně protáhnout.
Zvu vás…

Na výletě s kočárkem

Pohádkový les v Teplicích

Labská cyklostezka

Inline

SLEDUJ HISTORICKÉ ZÁPASY
NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH
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