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Zdeněk Kabátek:
VZP má dostatečné rezervy

Na sklonku loňského roku obhájil pozici generálního ředitele naší 
největší zdravotní pojišťovny, té všeobecné. Ing. Zdeňka Kabátka se 
ptáme především na to, jak do pracovního života zasáhla světová 
pandemie onemocnění COVID-19…

 Začněme statistikou: Kolik máte zaměstnanců 
a o kolik pojištěnců se staráte?
O téměř šest milionů pojištěnců Všeobecné zdravotní 
pojišťovny se stará okolo 3 600 zaměstnanců.
 Nakolik jste vloni museli operativně měnit 
plány?
Od 13. března 2020 se na základě rozhodnutí vlá-
dy ČR pracovní  režim na všech úrovních  řízení 
a služeb změnil. K tomu, abychom dokázali pl-
nit  naše  poslání,  to  znamená  zajistit  dostup-
nou  a  kvalitní  zdravotní  péči  klientům  přes 
poskytovatele,  jsme  museli  přijmout  celou 
řadu  organizačních  opatření  včetně  zabez-
pečení  distančních  kontaktů  pro  pojištěn-
ce  tak, aby naše pobočky navštěvovali  jen 
v nejnutnějších případech. V praxi to zna-
menalo zřídit a posílit především call cen-
tra,  která  slouží  ke  komunikaci  s  klienty 
i nadále. 
 Jaké pracovní nasazení vaše i vašich 
spolupracovníků vyžaduje současná epi-
demiologická situace?
Kvůli pandemii jsme museli takříkajíc za po-
chodu měnit zdravotně pojistný plán. K udr-
žení  ekonomických parametrů nám výrazně 
pomohla  rychlá  pomoc  vlády,  která  prompt-
ně navýšila platby za státní pojištěnce o 12, 8 
miliardy korun. V oblasti nákladů se změnila 
struktura plateb v souvislosti s odložením ně-
které plánované péče kvůli vysokému počtu tzv. 
covidových pacientů. Tady nám vyšla vstříc kom-
penzační vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kte-

rá nám povolila  záporné  saldo  za  rok 2020 v  řádu 
8 miliard korun. V podobné situaci se nacházíme i le-
tos, kdy musíme efektivně reagovat na další vlny pan-
demie.  Kromě  péče  o  nemocné  budou  výrazným  para-
metrem v hospodaření náklady spojené s očkováním proti 
onemocnění COVID-19, které jen pro naši pojišťovnu před-
stavují zhruba 5 miliard korun, a to znamená saldo 10 mi-
liard korun.  

 Jak komunikujete s klienty?
Jak  jsem již uvedl, naučili  jsme se prostřednictvím posíle-
ných  call  center  více  komunikovat  elektronicky,  návště-
vy a osobní kontakty na pobočkách značně poklesly, přes-
to jsme služby klientům neomezili. Na tomto místě se pa-
tří  poděkovat  všem  našim  zaměstnancům,  kteří  nehledí 
na svůj volný čas a pracují s plným nasazením. 
 Omezila nějak epidemie širokou nabídku služeb? Běží 
i preventivní programy? 
V duchu našeho poslání, tedy zachovat dostupnost a kvali-
tu zdravotní péče, nebyl v souvislosti s covidem nijak dotčen 
objem plánovaných zákroků u nejzávažnějších onemocnění. 
Obrovský dík si  v tomto případě zaslouží lékaři, sestry i po-
mocný personál, kteří si už téměř rok neodpočinuli a nelehké 
dny  je ještě čekají.  V rámci možností jsme se snažili udržet 
i programy preventivní péče. Dokonce jsme klientům nabídli 
nový program, a to psychosociální podporu a prodloužili ter-
míny odeslání elektronických žádostí o příspěvky.
 Začalo očkování. Je pro zájemce plně hrazeno ze zdra-
votního pojištění a máte dostatek finančních prostředků 
ke krytí nákladů?
Všechny pojištěnce,  tedy nejen naší,  ale  i  ostatních  zdra-
votních pojišťoven v ČR mohu ujistit, že očkování proti one-
mocnění COVID-19  je dobrovolné a plně hrazené ze zdra-
votního pojištění.   VZP v této souvislosti podporuje vznik 
očkovacích center tak, abychom se s pandemií co nejdříve 
vypořádali.
 Jaký předpokládáte vývoj do konce letošního roku a co 
vzkážete vašim pojištěncům?
Predikovat  přesně,  jaký  bude  epidemiologický  vývoj,  ni-
kdo  neumí.  V  současné  době máme  velký  počet  pacientů 
v nemocnicích, přesto se díky obětavým zdravotníkům ni-
kdo nemusí bát, že se mu nedostane péče, kterou potřebu-
je. K tomu, aby byla proplacena, má VZP dostatečné finanč-
ní rezervy. Předpokládám, že jakmile začne působit očková-
ní ve větším měřítku, což je odvislé od počtu dodaných oč-
kovacích vakcín a přístupu občanů k vakcinaci, budeme si 
všichni moci oddechnout.  Za to bych chtěl předem poděko-
vat i našim pojištěncům. 

Připravila: Ladislava Richterová, foto: Daniel Šeiner

Ing. Zdeněk Kabátek 
Zdeněk Kabátek (nar. 1970) je původním povoláním technik. Profesní dráhu zahájil jako technický pracovník a poté pro-
jektový manažer ve společnosti ČEZ - Elektrárně Temelín. Následně působil v nemocnici v Písku, kde byl vedoucím tech-
nicko-provozního úseku. Od roku 2006 byl nejprve vrchním ředitelem pro přímo řízené organizace a poté vrchním ředite-
lem pro ekonomiku Ministerstva zdravotnictví ČR. Nyní zastává pozici generálního ředitele Všeobecné zdravotní pojišťov-
ny ČR. Je ženatý, má tři děti. K jeho zálibám patří především jízda na motorce a lyžování.

VE DVOU SE TO LÉPE TÁHNE...

Vážení a milí čtenáři a partneři,
pandemická doba zasáhla i do redakční a obchodní činnosti tištěných i elektronických médií. Téměř vše se už řadu měsíců odehrává v online prostře-
dí. Nemůžeme vám plnohodnotně nabídnout zajímavé reportáže a seriály a v oblasti akvizice inzerce, která média živí, je situace ještě horší. Chceme-
-li přežít, musíme snížit náklady na pronájem prostor, pracovní síly, výrobu i distribuci. Proto se vydavatelé rozhodli od letošního roku propojit síly ma-
gazínu RegioRevue, který vychází v Ústeckém kraji nepřetržitě už přes třicet let a novin Metropol, jež jsou pro čtenáře na trhu od roku 2007 a v případě 
potřeby klientů obsáhnou jednotlivé kraje i celou Českou republiku. 
Pro stávající věrné klienty obou titulů, kteří nás i v době koronavirové krize drží nad vodou a patří jim za to obrovský dík, se nic nemění. Jim a také novým in-
zerentům chceme nyní nabídnout maximální možnosti prezentace nejen v tištěné, ale i elektronické podobě, na jejímž zefektivnění právě pilně pracujeme. Díky 
této spolupráci budou mít navíc možnost vybrat si i formáty své prezentace – buď A4 (RegioRevue) nebo A3 (Metropol) a také celostátní či regionální zásah. Mě-
síční periodicita přitom zůstane zachována. I nadále počítáme s tím, že budeme pokračovat v tradičních projektech na podporu kulturního a společenského ži-
vota, jakými jsou například Osobnost roku nebo Czech Fashion Week. Věříme, že tyto kroky pochopíte a zůstanete i nadále našimi příznivci.

Za vydavatele RegioRevue: 
Petr Benda 

Za vydavatele Metropolu:
Ing. Jiří Morstadt
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ÚVODNÍK Nadace poskytla miliony potřebným
O parkovacím domu, 
terminálu i zoologické 
a botanické zahradě

O  budoucí  podobě  libereckého  au-
tobusového  nádraží,  včetně  vý-
stavby  nového  parkovacího  domu 
a krajského terminálu  (tzv. Central 
station), ale i o budoucnosti liberec-
ké zoologické a botanické zahrady, 
jednali na svém pravidelném setká-
ní radní statutárního města Liberec 
a Libereckého kraje. Obě strany ma-
jí v nejbližší době podepsat i doda-
tek k memorandu, které má podpo-
řit  novou  příležitost  propojení  au-
tobusového  terminálu  s  hlavním 
vlakovým nádražím.
Jedním  z  klíčových  bodů  jednání 
radních se stal prostor před liberec-
kým  hlavním  vlakovým  nádražím, 
který  v  budoucnu  dozná  význam-
ných  změn.  Smyslem  navrhova-
ných úprav je odvést běžnou auto-
mobilovou dopravu z prostoru před 
nádražím  a  celou  lokalitu  zklidnit 
a  zpříjemnit  tak,  aby  působila  do-
statečně  reprezentativně.  Spojení 
automobilové, vlakové, autobusové 
dopravy, cyklodopravy a místa pro 
pěší  už město  v  plánu mělo.  Nyní 
se k němu vrací, a to v konkrétněj-
ší podobě integrovaného dopravní-
ho uzlu. Mohl by tak vzniknout je-
den  společný  terminál  evropského 
formátu dohromady pro vlaky i au-
tobusy. 
Kromě  memoranda  o  spoluprá-
ci  na  projektu  Krajského  terminá-
lu (tzv. Central station) se radní LK 
a města Liberec zabývali i návrhem 
o  přesunu  zoologické  a  botanic-
ké  zahrady  pod  správu  Liberecké-
ho kraje. A to především z důvodu, 
že  obě  instituce  jsou  svým  význa-
mem  nadregionální.  V  budoucnu 
navíc  bude  třeba  výrazně  investo-
vat i do jejich dalšího rozvoje. Rad-
ní Liberce a Libereckého kraje se při 
jednání  dohodli,  že  zřídí  pracovní 
skupinu,  která  má  záměr  na  pře-
sun  zoologické  i  botanické  zahra-
dy  „pod  křídla“  kraje  analyzovat 
a posoudit. Rozhodnout o možném 
majetkovém  přesunu  by  se  mělo 
do  konce  letošního  roku.  Zároveň 
se  počítá  s  přesunem provozování 
vybraných sociálních zařízení z Li-
bereckého  kraje  na město  Liberec. 
Konkrétně se jedná o Dům seniorů 
Liberec Františkov, Domov pro seni-
ory Vratislavice a Azylový dům Spe-
ramus v Liberci.  (od dop.)

Od  hejtmana  Martina  Půty  obdržela 
sadu dětské  kosmetiky,  šek na  pět  ti-
síc korun a tradiční pamětní hejtman-
ský  zlatý  dukát;  společnost  Drylock 
přispěla poukázkou na 2021 dětských 
plen.  Kvůli  epidemické  situaci  však 
hejtman novorozence  tentokrát v po-
rodnicích nenavštívil a dary poslal.

„Letos musíme tuto tradici oželet. Rád 
bych popřál Honzíkovi a Mariánce, stej-
ně jako všem dětem, které se narodí, 
do života hodně zdraví, štěstí a lásky,“ 
prohlásil  hejtman  Martin  Půta.  Rodi-
če Mariany věnovali peníze na charitu.
„Za narození našeho třetího mimin-
ka jsme vděční a s darem od Liberec-

kého kraje jsme vůbec nepočítali. Pro-
to bychom rádi přispěli na dobrou věc 
a poukázali jsme jej Domácímu hos-
pici 14 pomocníků, který nově od le-
tošního ledna působí v regionu Semil-
ska, Lomnicka, Rokytnicka a z části Ta-
nvaldska a Turnovska,“ uvedl tatínek 
Jan Bartoníček.  (od dop.)

Stranou nezůstaly ani dětské domovy, 
sociální  ústavy,  zdravotnictví. Nadace 
byla vloni mezi prvními subjekty, které 

navíc poskytly roušky, rukavice a dez-
infekční prostředky, na podzim to zase 
byly vitamíny pro seniory či vybavení 

Z Křišťálového údolí 
do celého světa

Další z firem, které působí v Křišťá-
lovém  údolí,  je  Preciosa  Lighting, 
společnost, jež rozvíjí staleté tradi-
ce a  jedinečné umění  zručných  ře-
meslníků  z Křišťálového údolí. Dů-
kazem kvality  jejích výrobků je ce-
lá  řada designových ocenění, které 
pravidelně získává.

Svítidla z kamenickošenovské společ-
nosti  zdobí  luxusní  interiéry  po  ce-
lém světě. Preciosa Lighting svým 
klientům  nabízí  komplexní  servis 
od dodání designu na míru přes výro-
bu a instalaci až po následnou údrž-
bu. Ve  výrobě  využívá nejmoderněj-
ších  technologií,  jakými  jsou  tištěné 
spoje,  optická  vlákna,  LED  či  nano-
technologie.  Tradice  českého  křišťá-
lu  a  skla  snoubená  s  nejnovějšími 
technologiemi 21. století dobývá srd-
ce milovníků designu všech generací. 
Preciosa Lighting má své sídlo a výro-
bu na severu Čech, ale pobočky jsou 
rozesety v mnoha městech a zemích 
od Los Angeles po Hong Kong. Po ce-
lém  světě  se  také nalézají  velkolepé 
i minimalistické instalace jejích svíti-
del. V Česku jsou to například lobby 
hotel  Josef v Praze,  restaurace Belle-
vue v Praze, Buddha Bar v Praze nebo 
brněnská vila Tugendhat.  (od dop.)

Liberec | Přesně 1 168 196 korun vyplatila Nadace SYNER za uplynu-
lý rok žadatelům, aby splnila jejich potřebu na rehabilitační pomůc-
ky, ozdravné pobyty, sluchadla a další nezbytnosti, které mohou so-
ciálně slabým, handicapovaným mladým i starším usnadnit život. 

Zleva ředitelka DD Kateřina Kapicková, představitelka Nadace SYNER Iva Urba-
nová a starosta města Mimoň Petr Král.

Zleva ředitelka hospice Taťana Janoušková a představitelka nadace Eva Syrovátková

pro sociální ústavy. Nadace si vloni při-
pomněla 20 let od svého oficiálního za-
ložení, za jehož působení vyplatila po-
třebným především v Libereckém kraji 
k 65 000 000 korun včetně další mate-
riální  pomoci.  Za  pomoc,  kterou  na-
dace  bez  velké  pompéznosti  vykoná-
vá, má na svém kontě několik ocenění 
krajské  a  republikové  úrovně.  Posled-
ní  v  řadě poděkování  bylo  od minist-
ra zdravotnictví ČR za pomoc při jarní 
covidové epidemii. Od samého začátku 
působení nadace jsou v jejím čele Eva 
Syrovátková a Iva Urbanová.  (od dop.)

Hejtman obdaroval novorozence
Jan a Mariana. Tak se jmenují první miminka, která se narodila v tomto roce v Libereckém kraji.
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Senátoři i Tepličané si připomněli 
památku Jaroslava Kubery

„Začíná den, kdy zemřel Jarda Kubera. 
Vzpomeňme vtipem, cigaretou, dobrým 
slovem nebo nejlépe obhajobou svobod-
ného myšlení a slušnosti,“ vyzývá Miloš 
Vystrčil, současný předseda Senátu.  
Fotografie Jaroslava Kubery je umístě-
na nad vchodem z Valdštejnského ná-
městí, které je veřejnosti a zástupcům 
médií volně přístupné při respektová-
ní aktuálních protiepidemických pra-
videl. 
Památku svého dlouholetého primáto-

ra uctili i Tepličané. Vzhledem k sou-
časné situaci nešlo udělat víc, než zří-
dit pietní místo, kam lidé nosili květi-
ny a svíčky. Vedení města připravuje 
další vzpomínkovou akci na den ne-
dožitých 74. narozenin pana Jaroslava 
Kubery. Bude v úterý 16. února a chce 
Jaroslava Kuberu připomenout takové-
ho, jak ho Tepličané znali a měli rádi 
– jako člověka pracovitého, dobře na-
laděného a s ohromným smyslem pro 
humor. (od dop.)

Praha/Teplice | Na  počest předsedy Senátu Jaroslava Kube-
ry, který před rokem náhle zemřel ve věku 72 let, byla ve středu  
20. ledna na  průčelí Valdštejnského paláce vyvěšena jeho por-
trétní fotografie.
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 Kdy jste klub založili, kolik má čle-
nů a na jaké ploše se rozkládá?
Hostivařský klub jsme založili na ja-
ře roku 2000. S nadšením jsme se vrh-
li do budování tréninkové cvičné lou-
ky, kterou jsme otevřeli v červnu 2003. 
V roce 2004 jsme zprovoznili první 
jamky cvičného devítijamkového hři-
ště s krátkými jamkami a v roce 2006 
standardní devíti jamkové hřiště. Letoš-
ní rok si k 18 letům fungování nadělí-
me krásný dárek – přibyde dalších 9 ja-
mek a hostivařský golfový areál se zařa-
dí mezi osmnáctijamkové rezorty. Ti, co 
přicházejí do našeho areálu poprvé, se 
diví, jak jsme se se vším dokázali vejít 
na pouhých zhruba 40 hektarů pozem-
ků. Podařilo se nám nejen to, ale také 
vybudovat krásnou zelenou oázu upro-
střed městské zástavby, kde se cítíte ja-
ko v přírodě. Myslím, že i právě proto 
jsme s třemi tisíci členy jedním z nejpo-
pulárnějších klubů v naší zemi.
 Jaké služby golfistům nabízíte?
Od začátku fungování klubu i areálu 
jsme zaměřeni na začátečníky a rekre-

ační golfisty. Těch je v dnešní 
době drtivá většina, spor-
tovnímu výkonnostnímu 
golfu se věnuje zhruba 
jen desetina hráčů. Golf je 
sportem, který u nás pro-
vozují rodiny, manželské 
páry, party kamarádů, senio-
ři. Všichni se hrou baví a užíva-
jí si ji. Naším cílem je, aby se golf zba-
vil nálepky snobského sportu, kterou 
v minulosti měl. Proto jsme velmi ote-
vřeni všem, kteří se jej chtějí naučit. 
Každé jaro i podzim organizujeme kur-
zy pro začátečníky, kde zdarma naučí-
me zájemce hrát. Hostivař je špičko-
vý v tréninkových možnostech. Na-
jdete u nás cvičnou louku (tzv. driving 
range), velký počet tréninkových gree-
nů a bankrů, 9ti jamkové tréninkové 
hřiště golfové akademie pro začáteč-
níky i standardních hřiště s 18 jamka-
mi. Máme krytou golfovou halu, kde 
lze trénovat i v zimě. Golf se tak v Hos-
tivaři hraje celoročně, čímž jsme jedi-
neční. Snažíme se přitom ceny služeb 

držet na nízké úrovni tak, 
aby si u nás golf mohl za-
hrát opravdu každý. Člen-
ství na rok pořídíte v Hos-
tivaři už za 3 600 korun, 
děti a senioři za 2 400 Kč. 

V našem klubu trénují 
v rámci dětských skupin té-

měř dvě stovky kluků a děvčat. 
Populární jsou i naše balíčky pro firmy. 
Tím, že nabízíme i kvalitní konferenč-
ní prostory a výbornou restauraci, stal 
se náš areál oblíbeným místem pro fi-
remní akce. 
 Sám jste vášnivým hráčem. Co vám 
chvíle na greenu přinášejí?
Golf je pro mě především relaxací. Byť 
jsem na golfu vlastně denně, na hřiště, 
většinou to naše, si zajdu párkrát mě-
síčně. Hraju nejvíc s kamarády a přáteli. 
Po více než 20 letech hraní se už neroz-
čiluju, když mi to nejde a užívám si hry, 
která je vlastně pokaždé úplně jiná, byť 
se odehrává na stejném hřišti. Baví mě 
i netradiční formy golfu. Před lety jsme 
oživili hru historickými holemi a pořá-
dáme turnaje ve stylu 20. let minulého 
století. Golf je pro mě především zába-
vou a relaxací ve společnosti fajn lidí.
 Co vzkážete nováčkům?
Pokud máte ve svém okolí golfové hři-
ště, určitě si golf vyzkoušejte. Přesto, 
že se vám může zdát, že to není sport 
pro vás, ochutnejte jeho krásu. Možná 
zjistíte, že vás baví, stejně jako milio-
ny aktivních lidí na celém světě. Zajde-
te si na něj třeba párkrát ročně a zařa-
díte jej mezi oblíbené aktivity. Dobrou 
zprávou a benefitem je to, že jej mů-
žete provozovat venku na čerstvém 
vzduchu a až do velmi pozdního věku. 

Ing. Jiří Martinka: 
Golf není jen pro bohaté
Pohyb v přírodě je aktivitou, kterou v této době všichni potřebujeme. Takové zá-
zemí můžete najít přímo v Praze. Na návštěvu vás zve prezident Golfového klubu 
Hostivař Ing. Jiří Martinka.

 Čím bude letošní sezóna výjimečná?
Strašně se už těšíme, až otevřeme další 
nové jamky našeho hřiště, které budou 
nádherné. Chceme, aby byla návštěva 
našeho areálu pro lidi zážitkem. V prů-
běhu sezóny představíme nový koncept 
Galerie Golf Hostivař, který z našeho 
golfového areálu dělá zároveň největší 
galerii umění a designu pod otevřeným 

nebem umění v zemi. Naši návštěvníci 
se tak budou moci potěšit nejen krás-
ným přírodním prostředím golfového 
hřiště, ale i nádhernými uměleckými 
díly světově známých autorů. 
Prezident Golfového klubu Hostivař 
Ing. Jiří Martinka je naším průvod-
cem areálem. Je tady krásně, posuď-
te sami…
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Ať žije Czech Fashion Week Teplice 2021! 
Venku sice mrzne, ale umělecký ředitel Jiří 
Morštadt  velkolepé módní show Czech Fashion 
Week Teplice 2021 už připravuje jubilejní 5. roč-
ník. Pevně totiž věří, že k jeho uspřádání dojde po-
dobně jako vloni, kdy to byla jediná velká módní 
přehlídka v celé České republice.

no 3

Nový 
designérský  

parfém 

e s h o p . j k k l e t t . c z
Nakupujte na 

Nejprve prostřednictvím novin děkuje 
všem partnerům, kteří tuto open-air ak-
ci na kolonádě u Domu kultury v Tepli-
cích od samotného začátku podporují. 
Za všechny jmenujme alespoň ty největ-
ší: Ústecký kraj, Statutární město Teplice, 
BMW Kopecký, S.Com, agentura Noesis, 
ČEZ, či Knaufinsulation Krupka. Jejich 
představitelé hodnotí vložené prostřed-
ky jako smysluplný podíl na rozvoji spo-
lečenského a kulturního života nejen lá-
zeňského města. Vloni v srpnu se na ko-
lonádu sjelo přes 500 lidí včetně ambasa-
dorů a diplomatů z 15 zemí celého světa 
a další tisíce diváků sledovaly přímý pře-
nos prostřednictvím portálu idnes a mno-
ha dalších médií.  

Každý ročník byl něčím výjimečný 
a přidával na kvalitě scény i zázemí 
pro početnou bagstage, která show 
vždy doprovází. Zároveň letos bude 
mnohem výraznější charitativní roz-
měr akce. Pro letošní ročník se již hlá-
sí přední návrháři i modelky, kteří tu-
to příležitost zvláště v současné složi-
té době velmi vítají. Milovníky módy 
a rušného společenského života tedy 
prosíme, ať pořadatelům drží palce. Ať 
žije Czech Fashion Week Teplice 2021! 
Pojďme si nyní prostřednictvím fo-
tografií připomenout alespoň ně-
které tvůrce a atmosféru 4. ročníku 
Czech Fashion Week.
 Foto: Daniel Šeiner

Alice Abraham, Praha, rodačka z Teplic

Osmany Laffita, Kuba, ředitel Jiří Morštadt, 
v pozadí moderátor Karel Kašák

Jiří Moravec, Teplice

Olga Rusakova, Moskva

Luděk Hanák, Mohelnice u Olomouce
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Liberecký kraj

Okres Česká Lípa 20 staveb 95,94 mil. Kč     

Okres Jablonec n. N. 11 staveb 152,81 mil. Kč

Okres Liberec 16 staveb 92,48 mil. Kč

Ústecký kraj

Okres Chomutov 15 staveb 108,73 mil. Kč

Okres Děčín 30 staveb 136,73 mil. Kč  

Okres Louny 16 staveb 113,28 mil. Kč 

Okres Litoměřice 22 staveb 289,24 mil. Kč

Okres Most 18 staveb 84,63 mil. Kč     

Okres Teplice 12 staveb 91,39 mil. Kč  

Okres Ústí n. Labem 14 staveb 126,74 mil. Kč

24 mil. Kč  
Nahradíme 4 nevyhovující 

zdroje pitné vody 

196 mil. Kč  
Modernizujeme
6 úpraven vody

99 mil. Kč  
Modernizujeme 
9 čistíren odpadních vod

53 mil. Kč  
Rekonstruujeme 
7 vodojemů

Investujeme do majetku 1,8 miliardy Kč, 
abychom k vám mohli dopravit 

51 miliard litrů vody.

Stavby plánované v roce 2021

Aktuální stavby

www.svs.cz

Do vodohospodářských staveb na severu Čech letos
SVS vloží 1,445 miliardy korun. Finance půjdou pře-
devším na obnovu a  modernizaci infrastrukturního
majetku. SVS investuje do 174 nových staveb v deseti 
okresech severočeského regionu společně se 44 stav-
bami přecházejícími z předchozího roku.

K fi nančním objemům uvedeným pro jednotlivé okresy je nutno 
připočíst další prostředky v celkové výši zhruba 60 milionů korun 
určené na 126 drobných stavebně-strojních rekonstrukcí, napří-
klad na doplnění zabezpečovacích systémů objektů, rekonstruk-
ce elektroinstalace, výměny dílčích částí technologií typu čerpa-
dla, dmychadla a  podobně. A  navíc ještě prostředky určené na 
inženýrsko-projektovou činnost související s přípravou a realizací 
všech staveb plánu na rok 2021,“ říká mluvčí SVS Mario Böhme.

Ve srovnání s rokem 2020 se počítá se zvýšeným objemem oprav,
letos tak provozní společnost SčVK provede opravy v  objemu 
352,1 milionu Kč. 

Do vodohospodářského majetku skupiny Severočeská voda tak 
v roce 2021 půjde v rámci investic a oprav téměř 1,8 miliardy Kč, 
což představuje další nárůst oproti minulému roku. 

„SVS spravuje majetek v  hodnotě přes 100 miliard korun, je to 
například 9 000 kilometrů vodovodního a 4 000 kilometrů kanali-
začního potrubí, 200 čistíren, 60 úpraven vody či 1 000 vodojemů. 
Abychom mohli předat budoucím generacím provozuschopnou 
vodárenskou infrastrukturu, je potřeba nepolevit v  našem úsilí 
a i nadále zodpovědně a efektivně investovat do její obnovy. Což je 
vlastně nikdy nekončící proces,“ vysvětluje generální ředitel SVS 
Bronislav Špičák. 

Vodohospodáři ze skupiny Severočeská voda 
letos zahájí 174 staveb

Žatec
Louny

Litoměřice

Ústí 
nad Labem

Děčín

Varnsdorf

Roudnice 
nad Labem

Česká Lípa

Jablonec
nad NisouLiberec

Nový Bor

Lovosice

Most

Litvínov
Teplice

Chomutov

Kadaň
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Aby se ovoce dostávalo k zákaz-
níkům co nejčerstvější, na rozdíl 
od běžné nabídky v supermarketech, 
dozrává přímo na tropických plantá-
žích, díky čemuž si zachovává tu nej-
lepší chuť a vůni. Po sklizni, kterou 
provádějí zásadně místní farmáři, je 
toto pečlivě vybrané ovoce během 
pár hodin dopraveno letecky do Ev-
ropy a pak expresně do Prahy, od-
kud naši pracovníci rozvážejí zákaz-
níkům po celé Praze a Ostravě. Další 
města se připravují. Ten si může ná-
sledně pochutnat například na čers-
tvé papáje, mangu nebo dračím ovo-

ci, které obsahují maximální počet 
vitamínů a podporují zdravé a vyvá-
žené stravování. 
„Zdravý životní styl je v posledních mě-
sících důležitější než kdy jindy,“ říká 
Petr Halva, zakladatel projektu, a do-
dává: „Byli jsme zděšeni nabídkou su-
permarketů, kde můžete najít ovoce, 
které má k čerstvosti opravdu daleko. 
Chtěli jsme proto přinést lidem mož-

nost, vychutnat si citrusy nebo kokos 
v takové kvalitě, jakou si ji dopřávají 
na dovolené, tedy tam, kde tyto plodi-
ny přirozeně dozrávají pod tropickým 
sluncem. A jsem nesmírně rád, že se 
nám to po měsících úsilí a vyjednává-
ní opravdu podařilo.“   
Společnost Capital Unicorns a její ma-
nagement se snaží do všech svých pro-
jektů vnést i veřejně prospěšný přínos, 
proto i v rámci projektu KvalitniOvo-
ce.cz je vyčleněn tým, který pravidel-
ně zdarma rozváží balíčky ovoce orga-
nizacím, které tuto podporu v dnešní 
době nejvíce potřebují. 

Capital Unicorns pomáhá v boji proti pandemii

Skupina Capital Unicorns 
působí na českém trhu již 
pátým rokem. Zabývá se 
především strategickým 
obchodem na poli komerčních 
nemovitostí a disponuje 
unikátním know-how a týmem 
těch nejlepších odborníků 
pro oblast realit v čele se 
zakladatelem Petrem Halvou. 
Do jejího portfolia spadá také 
segment investic a mezinárodní 
obchod.

Skupina společnosti Capital Unicorns spustila na konci loňského roku nový projekt. Dovozem to-
ho nejčerstvějšího ovoce z celého světa chce obyvatelům České republiky přiblížit zahraniční 
zdravý životní styl založený na tom nejkvalitnějším, co mohou na trhu dostat. 

„V letošním roce jsme dodali již desítky 
balíčků nemocnicím, domovům seniorů 
nebo skupinám, starajícím se o znevý-
hodněné děti. Jsme opravdu velmi šťast-
ní, že v rámci našeho podnikání může-
me alespoň touto formou poděkovat těm, 
kteří si to zaslouží,“ dodává Halva. 
A že tato služba opravdu na čes-
kém trhu chyběla, dokazuje velký 
zájem ze strany významných osob-

ností společensko-kulturního života 
i z řad výživových poradců. Dlouho-
dobým cílem společnosti je zvýšení 
povědomí o přínosech zdravého ži-
votního stylu a také neustálá snaha 
rozšiřovat svoji exkluzivní nabídku 
o plodiny, které nejsou na českém tr-
hu k dispozici, přičemž jejich konzu-
mace může mít na lidské zdraví bla-
hodárný vliv. (od dop.)
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Anketa Nejúspěšnější sportovec roku 
2020 v krajích letos bude! Jak obtížné by-
lo se s protipandemickými opatření vypo-
řádat a jak bude probíhat, na to se ptáme 
zkušeného moderátora Radka Šilhana.  

 Tak tedy, jak na to půjdete? 
Chceme ukázat, že COVID a ce-
lá ta situace okolo něj se dá 
zvládnout. V některých regi-
onech od vyhlášení ustoupili, 
podle mého názoru zbytečně 
brzy. Ve většině regionů a u nás 
v produkčním týmu chceme uká-
zat, že vždycky se dá najít cesta, jak 
akci udělat, stačí jen chtít a mít podporu důležitých 
lidí a subjektů. Nechceme anketu po 23 letech pře-
trhnout, to by se potom špatně navazovalo….
 Kde najdou hlasující nominace a jak mohou 
jednotlivým sportovcům přidělit hlas? 
Tohle je stejné jako v letech minulých. Hlavní zod-
povědnost za nominace je na příslušných ČUS a od-
dílech, v ojedinělých případech může nominovat 
kdokoliv kohokoli, ale vždy jen přes ČUS. Veškeré 
informace najdou lidé na našem webu www.neju-
spesnejsisportovecroku.cz. Tam rovněž probíhá hla-
sování, kdy v každém regionu fanoušci rozhodnou 
o své hvězdě. Mimochodem, díky tomuto hlasová-
ní se loni ankety aktivně zúčastnilo více než 70.000 
lidí. Je nabíledni, že těch výsledků sportovci v roce 
2020 neměli tolik, kupříkladu plavci přišli o všech-
ny své vrcholy, ale něco proběhlo a je z čeho vybírat. 

 V jakém stylu se vyhlášení výsledků uskuteční?
Tak, jak je teď běžné, online způsobem.  Propojíme 
se z našeho studia v Chomutově, kde bude základ-
na do všech regionů podle termínové listiny. Z každé-
ho regionu tak vznikne cca hodinový online přenos 
na youtube, na našem webu, na webu našich přá-
tel apod. Tam se všichni sportovci mohou vidět a dí-
ky youtube budou tyto přenosy trvale uložené. Víte, 
hodně sportovních akcí bylo a ještě bude zrušeno, já 
jsem rád, že my jsme našli způsob. Věřím, že se bude 
líbit a už se osobně nemůžu dočkat! (lar)

Nejúspěšnější 
sportovec 
roku 2020

+420 736 625 474
kapitan@malirikapitan.cz

MaliriKapitan.cz
MALÍŘI POKOJŮ V PRAZE

Potřebujete vymalovat byt nebo kancelář? Natřít fasádu?  
Nalakovat okna nebo dveře?  

Poptáváte speciální malířské techniky  
nebo vám schází větší tým pro rychlou realizaci?
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Tajemná chodba i loupežníci. 
Trosky hrádku obestírá tajemství

TIPY NA VÝLET

guarana – kotvičník – tomka – pomerančovník –  vitaminy – chilli – synephrin – saponiny – kofein

unikátní nápoj
z přírodních 
surovin

VYDRŽÍTE

DÉÉÉLE

Najdete ve vybraných obchodech Billa, Makro  
a dobrých čerpacích stanicích.

Do nového roku 2021  
s optimismem a s novým Kamikaze!

TOMKA VONNÁ  snižuje vznik stresu, svalového napětí či zánětlivé 
bolesti. Celkově zklidňuje a voní. 

KOTVIČNÍK ZEMNÍ  Tribulus terrestris zvyšuje přirozenou produk-
ci testosteronu, pomáhá tak zvýšit sílu a vytrvalost. Také obsahuje 
saponiny, což je v rostlinách bariéra proti škůdcům, v lidském orga-
nismu pomáhají bojovat proti zánětům, plísním, virům nebo i choles-
terolu.

CHILLI  stimuluje chuťové buňky a mozek. Kapsaicin v chilli podpo-
ruje metabolismus, především štěpení tuků.

OPUNCIE  a její kaktusový fík dodává nápoji unikátní lahodnou chuť, 
barvu i vůni.  

GUARANA  obsahuje velmi účinné stimulanty zvyšující odolnost 
proti únavě, až 4× větší množství kofeinu než v kávě nastartují me-
tabolismus, oddálí únavu, zvýší soustředěnost a dodává energii zís-
kanou přeměnou tuků. Obsahuje také velké množství vitaminů a mi-
nerálů.

POMERANČOVNÍK HOŘKÝ  Citrus aurantium se používá v čínské 
medicíně jako zdroj synefrinů, což jsou látky, které urychlují metabo-
lismus a odbourávají tuky, ze kterých se získává energie. 

Výtažek z KÁVY  reguluje hladinu krevního cukru, je znám svý-
mi povzbuzujícími účinky na mozkovou činnost, zvyšuje krevní tlak, 
zrychluje puls a zlepšuje využití tukových zásob.

Dále nápoj obsahuje vitamíny B1 + B6 + B12  a ty pomáhají ener-
getické přeměně v buňkách, přeměně cukrů a tuků, zvyšují tvorbu 
hemoglobinu, bílkovin, urychlují trávení stravy, napomáhají posílení 
paměti, imunitního systému a zklidňují nervový systém.

KONOPNÁ SEMÍNKA  jsou vysokým zdrojem omega mastných kyse-
lin, bílkovin, vitamínů a minerálů, obsahují protizánětlivé a detoxikační 
látky. Zlepšují imunitu, pomáhají regeneraci svalů.

WWW.KAMIKAZEDRINK.CZ
 Kamikaze Original  kamikaze_energy

Internetová anketa 
běží do konce února
Devátým rokem mapuje internetová 
soutěž Kraj mého srdce oblíbenost jed-
notlivých krajů České republiky podle 
toho, jaké skýtají možnosti trávení vol-
ného času. 

Hlasování nyní běží na webu https://
www.kampocesku.cz/anketa až do  
osmadvacátého února. 
Liberecký kraj má turistům co nabíd-
nout: kromě Ještědu, Trosek, Mácho-
va jezera či Mumlavských vodopá-
dů jsou to spousty skrytých skvostů, 
historická města, majestátní hrady, 
panenská příroda a tisíce dalších po-
zoruhodných míst. Pořadatelem an-
kety, jež se koná pod záštitou Asoci-
ace krajů České republiky, je tradičně 
Vydavatelství KAM po Česku ve spo-
lupráci s veletržní správou PVA Expo 
Praha. (od dop.)

Pětadvacet tipů na výlety a bezmála 
osm set kilometrů tras. To vše nabízí no-
vý cyklistický průvodce, kterého vydal 
Liberecký kraj. Vybere si každý: některé 
trasy jsou vhodnější pro rodiny s dětmi, 
jiné pro ty, kteří dávají přednost elektro-
kolům, další zase pro milovníky nároč-
ných terénů.
„Cykloturistika je v posledních letech jed-
ním z velmi populárních způsobů pohy-
bu v přírodě. Na kolech jezdí celé rodiny, 
skupiny přátel či jednotlivci. V době pan-
demie se cyklistika už v loňském roce uká-
zala jako jedna z možných variant tráve-
ní dovolené nebo víkendů. Byla bych ráda, 
aby na jaře, až milovníci kol vyjedou, ob-
jevili i jiné oblasti našeho kraje, než jsou 
přetížené Jizerské hory nebo Český ráj. I ta-
kové trasy v našich tipech na cyklovýlety 
najdou,“ uvedla Květa Vinklátová, ná-
městkyně pro kulturu, památkovou pé-
či a cestovní ruch Libereckého kraje. 
V Českém ráji cyklisté vyrazí po tra-
se Greenway Jizera. Ta propojuje nej-
zajímavější místa regionu podél stej-

nojmenné romantické řeky. Nároč-
nější cyklisty potěší trasa na nejvyšší 
vrchol této oblasti – Kozákov. Jako bo-
nus si užijí rozhled z některé ze skal-
ních vyhlídek.
V Máchově kraji zase na velocipedisty 
čekají cyklostezka Ploučnice, nedotčené 
území bývalého vojenského prostoru 
Ralsko, ale také zříceniny, skalní útvary 
a malebné vesničky. Nabízí se také mož-
nost vyrazit po stopách běžkařů po Ji-
zerské magistrále nebo zdolat některý 
z vrcholů nejvyšších hor – Krkonoš. 
Při plánování výletů mohou cykloturis-
té v Libereckém kraji využít turistické 
linky cyklobusů, vlaků nebo i lanovek. 
Díky nim je možné si zkrátit si cestu, 
jednodušeji naplánovat okružní výlet 
nebo se nechat vyvést co nejvýše a pak 
si už jen užívat sjezd dolů. Tras po má-
lo frekventovaných silničkách, lesních 
cestách a pěšinách, které zavedou neje-
nom ke známým místům, ale i ke skry-
tým skvostům, je v Libereckém kraji ce-
lá řada. (od dop.)

Komentované prohlídky s průvodcem 
se konají v jednom z objektů LO, vzor 
37. Ten je částečně upraven do podoby 
z pohnutého září roku 1938. Vede k ně-
mu modře značená turistická stezka 
z od někdejšího motorestu Beseda v Pří-
chovicích.
Linie pevností byly vybudovány v le-
tech 1936 až 1938 na obranu proti hro-
zící německé vojenské agresi. Veškerá 
tíha obrany republiky by v září 1938 zá-
visela ve velké míře především na vel-
kém množství vybudovaných a k obra-
ně připravených lehkých objektů. Leh-
ké opevnění se skládalo ze dvou základ-
ních druhů bunkrů – LO vzor 36 a LO 
vzor 37. U lehkého opevnění vzor 36 

se jednalo o okopírovanou pevnůstku 
z francouzské Maginotovy linie. Ten-
to vzor však měl řadu nevýhod, a tak 
se českoslovenští projektanti rozhodli 
o vytvoření vlastního, ryze českého vzo-
ru. Tím se stal vzor 37, ve své době nej-
dokonalejší lehké opevnění.
V oblasti kolem Polubného a Kořenova 
stavěla firma inženýra Vosátky z Vel-
kých Hamrů, která tehdy vyhrála sou-
těž vypsanou ministerstvem obrany. 
Výstavba začala 10. července 1937 a tr-
vala do září roku 1938. Pod rozhlednou 
Štěpánka se nachází nejvzácnější objekt 
Jizerských hor – kulometné hnízdo ty-
pu C, které má původní střechu z vlni-
tého plechu. (od dop.)

Jeho osazenstvo kdysi střežilo 
důležitou obchodní cestu přes 
hory, do dnešních časů z něj 
zbyly jen rozvaliny. Pozůstatky 
skalního hrádku uprostřed hlu-
bokých lesů západně od Oldři-
chovského sedla u Oldřichova 
v Hájích jsou skvělým cílem ví-
kendového výletu.

Na mohutné skále byl hrad založen ně-
kdy ve 14. století, zanikl pravděpodob-
ně ve století šestnáctém. Lidové báchor-
ky tvrdí, že měl být spojen podzemní 
chodbou s frýdlantským zámkem, jiné 
vyprávějí o krásné dívce držené na hrád-
ku loupežníky. Když se jednou rozhod-
la pro útěk, byla pronásledována, a pro-
to se na konci útesu pokusila neúspěš-
ně skočit na sousední skálu. Od té doby 
se hluboké skalní průrvě, do níž se zříti-
la, říká Panenský skok. Věrohodnější pra-
meny tvrdí, že snad šlo o tvrz chránící 
starou obchodní stezku spojující Liberec-
ko s Frýdlantskem. Lze předpokládat, že 

obojí se nejspíš prolínalo. Jisté ale je, že 
středověké osídlení je doloženo archeo-
logickými nálezy.
Ze Skalního hradu se otvírá výhled 
na Frýdlantsko a do vzdálené Horní Luži-
ce, zajímavý je i pohled ke Špičáku, kte-
rý se nachází jihozápadně odtud. K jeho 

skalnatému vrcholu se lze dostat po zna-
čené stezce, která místy vede po stabil-
ních roštových stupních. V současné do-
bě Špičák převyšují stromy, takže výhled 
z něho je jen skromný. Těsně pod vrcho-
lem se ale dá najít místo s dobrým roz-
hledem na Ještědský hřbet. (od dop.)

Za zrodem hvězdárny stál český fyzik 
Ivan Šolc, díky jehož podpoře začala 
v 60. letech minulého století její vý-
stavba. Slavnostně ji otevřeli 2. květ-
na 1974. V letech 1976 až 1986 byla 
hvězdárna v nájmu Astronomického 
ústavu ČSAV, a poté až do roku 1992 
Fyzikálního ústavu; sídlila v ní tehdy 
Optická vývojová dílna. Od té doby vy-
užíval hvězdárnu astronomický krou-
žek při turnovském gymnáziu a ob-
jekt pomalu chátral. Společně s ně-
meckým partnerem město Turnov plá-
novalo kompletní přestavbu budovy 
observatoře, ale projekt nezískal dota-
ci. V létě 2013 se dohodla společnost 
Sundisk s vedením města na dvoule-
tém pronájmu a rekonstrukci objektu. 
V přízemí hlavní budovy je malý před-
náškový sál pro zhruba 40 návštěvní-
ků, sociální zařízení a tři malé míst-
nosti jako zázemí. V patře je kopule 
o průměru 6 metrů, z níž vedou dveře 
na pozorovací terasu.

Přístrojové vybavení tvoří amatérsky 
konstruovaný refraktor 160/2500 mm 
zakoupený po roce 1990 s optikou 
z VOD Turnov. Česká astronomická spo-
lečnost zapůjčila velmi kvalitní refrak-
tor Lichtenknecker 150/2250 mm. Dale-
kohledy jsou umístěny na masivní pa-
ralaktické montáži německého typu, 
vyrobené počátkem 70. let. Oba refrak-

tory doplňuje chromosférický daleko-
hled LUNT 60 mm zapůjčený společnos-
tí Sundisk a hledáček 9x50. Pro pozoro-
vání fotosféry Slunce slouží Herschelův 
helioskopický hranol Baader. Při pozoro-
vání na terase nebo na pozemku hvěz-
dárny jsou využívány přenosné dale-
kohledy - binokuláry (90, 100, 125 mm) 
a velké dobsony (10", 12", 16"). (od dop.)

Řopíky připomínají pohnuté září roku 1938
Zajímavý vhled do předválečné a válečné historie nabízí expozi-
ce československého lehkého vojenského opevnění, která se na-
chází v Jizerských horách pod rozhlednou Štěpánka v Kořenově.

Za zrodem turnovské hvězdárny stál fyzik Ivan Šolc
Nahlédnout do světa vzdáleného od nás spousty světelných let, dívat se mezi hvězdy a planety a du-
mat o tom, zda je na Marsu život. To vše lze zažít v turnovské hvězdárně, která je pozoruhodnou tech-
nickou památkou Libereckého kraje.

Nový průvodce provede cyklisty krajem


