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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

PhDr. Mgr. Lucie Vondráčková
(*8. března 1980 v Praze) 

Vystudovala hudebně-dramatický obor na pražské konzervatoři a úspěš-
ně zakončila i doktorandské studium kulturologie na Filozofické fakultě UK. 
Je držitelkou pěti cen TýTý a osmi stříbrných Slavíků. Za herecký výkon ve fil-
mu Beyond her lens získala ocenění v Mexiku i Los Angeles a momentálně 
boduje svým hereckým výkonem v hlavní roli ve filmu Limbo. Získala i hlavní 
hereckou cenu v Dublinu a v Kanadě. Za dabing Hilary Swank ve filmu Kluci 
nepláčou byla nominována na cenu Františka Filipovského.

Známá česká zpěvačka, herečka, dabérka a také maminka dvou rozto-
milých kluků. Jak se má v této době, která múzám kvůli zavřeným kul-
turním stánkům neprospívá.

Lucie Vondráčková:
Jsem chodec 
na dlouhé tratě
 Jaký byl pro vás uplynulý rok?
Pracovní, rodičovský, stěhovací, 
videoklipový, přelomový... spous-
ta divadelních plánů, pak je-
jich rušení... Myslím, že jsme 
se všichni naučili naprosto nic 
neplánovat a žít i s dětmi teď 
a tady. Velká škola.
 Na čem a s kým nyní pracu-
jete a na co se mohou diváci 
a posluchači těšit?
V neděli 24. ledna měl na YT 

kanále premiéru nový klip 
na krásnou písničku Big Ben. 
Dost často se mě lidé na zá-
kladě ukázek ptají, jestli jsme 
s Milanem Balekem natáče-
li film. Vzal to totiž do rukou 
fakt filmově. Tak se moc tě-

ším na reakce a ohlasy. 
Točilo se na Šu-
mavě, ještě než 

přišla zima. Byla 
to krásná práce a s Mi-

lanem vlastně už druhé se-
tkání. První klip, který reží-
roval, byla Stanice svět. Du-

et s Radimem Flenderem. Ta teď 
získala krásné ocenění Českého roz-
hlasu v hitparádě Česká dvanáctka. 
Takže prostě radost. 

 Jak komunikujete s fanoušky?
Teď u mne vede Facebook a už jsem 
přišla na chuť i Instagramu. Nikdy 
jsem nepěstovala moc věcí ze soukro-
mí a jsem ráda, že je pořád něco zají-
mavého z muziky nebo herectví. A že 
to mí fanoušci berou a dávají mi úžas-
nou zpětnou vazbu...
 Venkovnímu pobytu současná do-
ba příliš nepřeje. Přesto, která místa 
v Čechách máte nejraději?
Jsem venku pořád. Tedy, když zrovna 
neprobíhá online výuka. Jsem chodec 
na dlouhé tratě a ráda objevuji krás-
ná místa tam, kde by je nikdo nečekal. 
Hlavně v Praze. Každá čtvrť má starší 
zástavbu, která je unikátní. 
 Soudě podle zaměření vašich di-
plomových prací máte ráda pohádky. 
Které vyprávíte vašim klukům? 
Hlavně miluju natáčení pohádek. 
Malvína, Královský slib, Víla Ar-
noštka, Šmankote babičko, to všech-
no byly role a projekty za odměnu. 
Klukům čtu každý den. Bez toho ne-
jde usnout. 
 Jako zpěvačka jste získala několik 
významných ocenění...
Jo, pár už jich je.  Ale stejně vždyc-
ky koukáte dopředu na další písnič-
ku, další desku, další klip. Teď mám 

velkou radost ze všech zahraničních 
cen za klip Milování, který jsme to-
čily s Terezou Hirsch. Krásné reak-
ce mám na písničku Růže a teď nově 
i klip Big Ben. 
 S jakým filmovým režisérem se 
vám nejlépe pracovalo a proč?
Byli to František Filip, Karel Kachyňa, 
Václav Vorlíček, Jaroslav Dudek… Mě-
la jsem ohromné štestí na velké reži-
sérské osobnosti a jsem moc vděčná 
za to, že jsem s nimi mohla tolikrát 
pracovat.
 Jaké cíle jste si dala pro letošní 
rok?
Dávám si cíle každý den.  Mám 
spoustu hereckých i muzikantských 
snů a jsem zvědavá, kdy se vyplní. Ne-
říkám jestli, ale kdy…

Připravila: L. Richterová, 

foto: Daniel Zahrádka
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ZAPIŠTE SI DO DIÁŘE

„Toto zařízení umožňuje ženám volně se při 
monitoraci pohybovat po oddělení, tudíž už 
není nutné, aby během této doby byly upou-
tány na křeslo nebo lůžko. Rodička s ním 
může jít i do sprchy,“ představila hlavní 
výhody nového přístroje staniční porod-
ní asistentka litoměřické porodnice Zuza-
na Procházková a dodala, že přístroj má 
dosah po celé ploše pracoviště porodní-
ho sálu a umožňuje u vícečetných těho-
tenství monitoraci dvou plodů najednou.
Přestože je nový bezdrátový CTG mo-
nitor v provozu necelý měsíc, rodičky 

a ženy ve vysokém stupni těhotenství, 
které na sledování plodu a děložní čin-
nosti před plánovaným termínem po-
rodu pravidelně docházejí, si možnost 
volného pohybu dle vyjádření personá-
lu porodnice velmi chválí.
Náklady na pořízení nového CTG mo-
nitoru byly 485 tisíc korun a nemocni-
ce je hradila z vlastních zdrojů. V blíz-
ké budoucnosti se pro pracoviště po-
rodního sálu Nemocnice Litoměřice, 
a.s. počítá s pořízením dalších tří těch-
to přístrojů. (nk, foto: Z. Procházková)

Litoměřická porodnice nabízí rodičkám nový bezdrátový CTG monitor
Novinkou se může pochlubit porodnice litoměřické nemocnice. 
Rodičkám je zde totiž od prosince k dispozici nový bezdrátový CTG 
(fetální) monitor pro sledování děložní činnosti rodičky a tepové 
frekvence plodu. 

Češi ze zahraničí 
budou volit v ÚK
Praha | Státní volební komise sedmé-
ho ledna 2021 losem určila, že Češi žijí-
cí v zahraničí budou v podzimních sně-
movních volbách vybírat z kandidátů 
v Ústeckém kraji. V posledních sněmov-
ních volbách v roce 2017 voliči v zahra-
ničí vybírali z kandidátů ze Středočeské-
ho kraje. Volby do Poslanecké sněmov-
ny Parlamentu České republiky se usku-
teční 8. a 9. října 2021. (red.)

Tuto prestižní cenu vyhlašuje Česká 
společnost pro jakost. Děčín uspěl ta-
ké s Děčínskou kartou a byl vyhodno-
cen jako nejlepší v národním kole Qua-
lity Innovation Award a stal se tak je-
diným účastníkem letošního ročníku, 
který získal zároveň dvě ceny. „Účast 

v soutěži je pro nás velmi prestižní zále-
žitostí. Jedná se o důležitou zpětnou vaz-
bu pro náš magistrát v oblasti zlepšová-
ní kvality poskytovaných služeb, na které 
neustále pracujeme a jak je vidět, vyplácí 
se to,“ komentoval úspěch města v sou-
těži primátor Jiří Anděl. (od dop.)

Nově budou studentky a studenti nav- 
štěvovat studijní programy a obo-
ry na katedře filozofie a humanitních 
studií (KFHS) a na katedře politolo-
gie (KPOL). Tyto katedry vznikly roz-
dělením jejich předchůdce, a to ka-
tedry politologie a filozofie, která by-
la součástí FF UJEP od roku 2006. Před 

vznikem fakulty však již bylo studi-
um těchto témat vyučováno na kated-
ře společenských věd na Pedagogické 
fakultě UJEP. 

Vznik pracovišť není záležitost jedno-
ho rozhodnutí, ale dlouhodobého vý-
voje. Je zároveň podpořen předchozím 
úspěchem FF v akreditačním procesu, 
kdy byly zdárně akreditovány dva zce-
la nové bakalářské studijní programy, 
pro které budou nové katedry optimál-
ním zázemím. (od dop.)

Tradiční novoroční setkání ve-
dení závodu Knauf Insulation 
v Krupce se zástupci dlouhodo-
bě firmou podporovaných ne-
ziskových organizací se letos 
konalo 18. ledna formou virtu-
álního meetingu na platformě 
Microsoft Teams.  

„Upřímně řečeno, on-line setkávání s lid-
mi je sice funkční, splní to účel, ale že bych 
z toho dvakrát jásal, tak to tedy ne“, kon-
statoval ředitel závodu KI v Krupce 
Ing. Jan Brázda. „Sice oči napoví, ale chy-
bí mi úsměv, mimika tváří lidí, se kterými 
se setkáváme, abychom si potvrdili finanč-
ní podporu od nás na rok 2021 a uzavře-
li potřebné darovací smlouvy. Chybí mi ta 
spontánnost. Emoce jsou schované za rouš-
kou nebo zamrzlé tím, že sedíme každý jin-
de za svým počítačem a snímá nás webo-
vá kamera. To nás svazuje. Digitální pro-
ces komunikace nesdílí tu pozitivní ener-
gii, kterou společná setkání tohoto druhu 
vždy přinášela. A chybí i to podání ruky, 
kdy si na závěr setkání potvrdíme spolu-
práci a závazky na další rok. O to vše nás 
Covid-19 připravuje“. O co ale ani v ro-
ce 2021 Covid-19 dlouhodobé partnery 
KI nepřipravil, je program sociální zod-
povědnosti KI ve formě finanční podpo-

ry v celkové výši více jak 800 000 Kč. Pe-
níze pomohou místním sportovním od-
dílům plavání, stolního tenisu, florbalu, 
fotbalu, atletice, raketovým modelářům 
či Dobrovolnickému centru v Ústí nad 
Labem k ocenění dobrovolníků.  Finanč-
ní podporu získalo též město Krupka 
pro své seniory ve formě úhrady leasin-
gových nákladů na osobní vozidlo pro 
dům s pečovatelskou službou v Dlouhé 

ulici. Sto tisíc korun specificky putova-
lo na obnovu domu seniorů po požáru 
ve Hřbitovní ulici v Krupce. Podpora jde 
také dobrovolným hasičům jak v Krup-
ce, tak v Srbicích, do ZŠ Masarykova 
a do společnosti TJ Nola. Od roku 2008 
do konce roku 2021 získali touto cestou 
partneři v regionu již 23 500 000 korun. 
Příkladná cesta společenské odpověd-
nosti. (od dop.)

První byla Daniela
První miminko v  rámci akciové společnosti Krajská zdravotní přišlo 
na svět 1. 1. 2021 v 0:33 hodin v mostecké porodnici. Holčička dostala 
jméno Daniela, maminka Miriama z Litvínova obdržela od Ústeckého 
kraje finanční dar 30 tisíc korun. (od dop.)

V úterý 2. února v 13:30 začíná již 4. ročník události „Jak nastartovat ino-
vace ve firmách #4“. Online tedy, jak jinak v dnešní době. Od 17 hodin pak 
můžete na obrazovce sledovat vyhlášení inovační firmy Ústeckého kraje 
za rok 2020. Registrujte se i na tuto online událost na stránkách Inovační-
ho centra ÚK. (od dop.)

Partnerství je jednou z firemních
hodnot Knauf Insulation

Dvě nové katedry na FF UJEP

Současná doba neumožnila upořá-
dat žádné větší setkání. Přesto vede-
ní města připravuje k uctění jeho pa-
mátky další vzpomínkovou akci, ten-
tokrát k jeho nedožitým 74. naroze-
ninám v úterý 16. února. 
Na Jaroslava Kuberu s úctou vzpomí-
nali také senátoři a senátorky v Pra-

ze. Na průčelí Valdštejnského palá-
ce vyvěsili jeho portrétní fotografii. 
„Začíná den, kdy zemřel Jarda Kube-
ra. Vzpomeňme vtipem, cigaretou, dob-
rým slovem nebo nejlépe obhajobou 
svobodného myšlení a slušnosti,“ vy-
zval Miloš Vystrčil, současný předse-
da Senátu Parlamentu ČR. (od dop.)

Vzpomínka na Jaroslava Kuberu
Tepličané si ve středu 20. ledna u pietního místa připomněli 
roční smutné výročí náhlého úmrtí bývalého dlouholetého pri-
mátora a předsedy Senátu PČR Jaroslava Kubery.

Ústí nad Labem | Prvním dnem roku 2021, kdy slaví 15. výročí vzniku, se Filozofická fakulta Univerzity 
J. E. Purkyně v Ústí nad Labem rozrostla na pět kateder. 

Ředitel závodu KI v Krupce Ing. Jan Brázda

Děčín je Ambasadorem 
kvality České republiky
Děčín | Statutární město je vítězem ceny Ambasador kvality České 
republiky ve veřejném sektoru.

Skončili 
na záchytce
V péči zdravotníků Protialkoholní a pro-
titoxikomanické záchytné stanice Kraj-
ské zdravotní, a.s. v Teplicích skončilo 
vloni celkem 928 klientů. Lůžkové části 
zdravotnického pracoviště personál vy-
užil u 860 podnapilých nebo osob pod 
vlivem drog. Jednalo se o 723 mužů 
a 205 žen.  (od dop.)
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Krajská zdravotní vychází 
seniorům při očkování vstříc

KZ začala s vakcinací proti onemoc-
nění COVID-19 na konci loňského 
roku, a to ihned po obdržení prv-
ní dodávky vakcíny od společnosti 
Pfizer/BioNTech, konkrétně 30. pro-
since. Prvními očkovanými byli 
zdravotníci v první linii z ústecké 
Masarykovy nemocnice, konkrét-
ně z infekčního oddělení, Emergen-
cy, Kliniky anesteziologie, periope-
rační a intenzivní medicíny a plic-
ního oddělení. V očkování KZ po-
kračuje samozřejmě i nadále, a to 
podle toho, jak přichází další dávky 
očkovacího séra. Jsou připraveny 
seznamy zaměstnanců, do kterých 
jsou zahrnuté také ostatní nemoc-
nice, které pod KZ spadají. KZ vyu-
žívá maximální obsah jednoho da-
ného balení, tj. že z jedné lahvičky 
využije celkem šest dávek vakcíny. 
Vedení KZ vnímá očkování jako pri-
oritu v rámci zvládnutí současné 
epidemie. Vše je závislé na pravi-
delných dodávkách vakcín. Dalším 
zásadním bodem v souvislosti s oč-
kováním je funkční registrační sys-
tém pro veřejnost, který nyní pro-
vozuje Ministerstvo zdravotnictví. 
A právě zde vidí problém i hejtman 
Ústeckého kraje Jan Schiller. „Je to 
tam nastavené jinak, než si předsta-
vujeme. Vadí nám to, že centrální sys-
tém nám má nastavovat, jak my bu-
deme očkovat, bez ohledu na to, jak 
jsme na to připraveni, jak jsme vy-
baveni vakcínami, jak jsme vybaveni 

personálem, jak jsme vybaveni tech-
nicky,“ vysvětluje hejtman s tím, 
že připomínky ministerstvu již by-
ly zaslány. 
V souvislosti s očkováním veřej-
nosti je nutné zajistit dostateč-
né kapacity, a to co do počtu očko-
vacích míst, tak co do personální-
ho zajištění. Je nutné zdůraznit, že 
jednotlivé nemocnice Krajské zdra-
votní jsou zařízení, která poskytují 
akutní péči a při současné situaci je 
tlak na všechny zdravotníky již tak 
enormní. Společnost proto oslovi-
la se žádostí o spolupráci praktické 
lékaře. „Vítáme jednoznačně postoj 
našich kolegů z řad praktických léka-
řů, kdy většina je připraveni zapojit 
se do očkování proti COVID-19. Nebu-
deme nikomu zastírat, že i naše ka-
pacity jsou prostě zcela logicky ome-
zené,“ osvětluje postoj KZ její gene-
rální ředitel MUDr. Aleš Chodacki. 
Jeho slova potvrzuje předseda ob-
lastního Sdružení praktických léka-
řů ČR MUDr. Roman Houska: „Mo-
hu, myslím, deklarovat, že naprostá 
většina praktických lékařů z Ústec-
kého kraje je připravena očkovat své 
pacienty při zajištění plynulých do-
dávek vakcín a ostatního nezbytného 
materiálu do našich ordinací.“ Spo-
jení sil při očkování vítá také ve-
dení Ústeckého kraje, které počítá 
i s tím, že by do hůře přístupných 
míst regionu vyjížděly mobilní oč-
kovací týmy. Zdroj: info@kzcr.eu

Krajská zdravotní, a.s., (KZ) spo-
lečně s vedením Ústeckého kra-
je (ÚK) představila očkovací 
strategii proti onemocnění CO-
VID-19. Právě vakcinace obyva-
telstva je absolutní prioritou. 
Největší poskytovatel zdravot-
ní péče v  regionu spolu s  Ús-
teckým krajem proto připravuje 
další mobilní očkovací tým pro 
seniory v kategorii 80 let a více, 
kteří se v případě zájmu o apli-
kování vakcíny registrují do cen-
trálního registračního systému. 

O očkování mezi seniory je značný zá-
jem. Vedení KZ a ÚK proto reaguje na po-
žadavky občanů. Zřízený další mobil-
ní tým bude sloužit seniorům, kteří se 
nemohou dostavit do některého ze stá-
vajících patnácti očkovacích center ne-
bo Státního zdravotního ústavu se síd-
lem v Ústí nad Labem. Společnost Kraj-
ská zdravotní ani Ústecký kraj nedispo-
nují dostatečným množství validních 
informací o jednotlivých seniorech, kte-

ří nejsou mobilní. Chce proto v této ob-
lasti spolupracovat intenzivně s praktic-
kými lékaři a také s jednotlivými obcemi 
a městy. „Právě na praktického lékaře by se 
měl zájemce o povolání mobilního očkova-
cího týmu obrátit. Lékař následně informu-
je kompetentního, pověřeného zástupce ob-
ce nebo města a ten bude posléze kontak-
tovat mobilní očkovací tým a pacient bu-
de zařazen do harmonogramu,“ přibližuje 
celý proces MUDr. Aleš Chodacki, gene-

rální ředitel KZ a krajský koordinátor pro 
očkování proti Covidu-19. 
Při plánování výjezdů mobilního očkova-
cího týmu bude vždy důsledně pamato-
váno na jeho maximální efektivní využití, 
proto je součinnost mezi praktickými lé-
kaři, obcemi a městy absolutně nezbytná.
„Očkování proti COVIDU-19 je naší priori-
tou. Jsme po personální i technické strán-
ce připraveni a vše se snažíme i průběžně 
dolaďovat a zdokonalovat. Jsme ale závislí 
i na okolnostech, které neovlivníme a nespa-
dají do naší gesce. Absolutně zásadní jsou 
pro nás dodávky vakcín. Bez nich může-
me být připraveni sebelíp, ale očkování pro 
všechny občany prostě sami v ten moment 
zajistit nemůžeme,“ říká hejtman Ústecké-
ho kraje Jan Schiller.
Prvním registrovaným seniorům starším 
80 let personál očkovacího centra v ústec-
ké Masarykově nemocnice aplikoval vak-
cínu v neděli 17. 1. 2021. Pokračuje také 
vakcinace zdravotníků, jejichž proočkova-
nost je vnímaná jako zásadní pro zajiště-
ní zdravotní péče. Informace o očkování 
v Ústeckém kraji proti nemoci COVID-19 
získáte na webových stránkách www.kz-
cz.eu nebo na www.kr-ustecky.cz. 
 Zdroj: info@kzcr.eu

Ústecký kraj | Novou tiskovou mluvčí 
akciové společnosti Krajská zdravotní 
je Jana Mrákotová. Krajská zdravot-
ní je největším poskytovatelem zdra-
votní péče v Ústeckém kraji, spravu-
je nemocnice v Děčíně, Ústí nad La-
bem, Teplicích, Mostě a Chomutově. 
Jana Mrákotová přichází z vydavatel-
ství Extra Online Media, kde měla ja-
ko šéfredaktorka na starost server 
G.cz, který se zaměřuje na zpravodaj-
ství, publicistiku a kulturu. Byla dlou-
há léta spojená s Prima Group, kde za-
stávala mimo jiné post vedoucí life- 

Nová tisková mluvčí

stylové komunikace. V rámci Primy pů-
sobila také jako její mluvčí. Stejný post 
zastávala i v pražské Thomayerově ne-
mocnici. Zdroj: info@kzcr.cz

Zapojí se i praktičtí lékaři
Ve  spolupráci s  Krajskou zdravotní, a.s., (KZ) jsou připraveni 
zapojit se do procesu očkování proti nákaze novým koronavi-
rem SARS-CoV-2 také praktičtí lékaři Ústeckého kraje. Doho-
dl se na tom generální ředitel společnosti MUDr. Aleš Chodac-
ki a  předseda oblastního Sdružení praktických lékařů ČR Ús-
teckého kraje MUDr. Roman Houska. Tuto aktivitu vítá také ve-
dení kraje.
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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

Očkování pokračuje

Zdravotníci vakcinačních cen-
ter a mobilních týmů v Ústeckém 
kraji pokračují v očkování senio-
rů starších osmdesáti let proti ne-
moci COVID-19. 

Vakcínu si nechal v centru pavilonu „I“ 
ústecké Masarykovy nemocnice aplikovat 
i stoletý Ústečan Alois Randus.
Stejně  jako  každý  zájemce  o  očkování 
proti nemoci COVID-19 i on musel vypl-
nit formulář o svém zdravotním stavu se 
souhlasem s aplikací vakcíny a prošel lé-
kařskou prohlídkou. „Skoro vůbec mě pích-
nutí nebolelo. Cítím se velmi dobře,“ odpo-
věděl senior v čekárně po opuštění vakci-
nační ambulance. Vakcínu mu aplikovala 
zdravotní sestra Eva Křížová.
Aktuálně je v Ústeckém kraji celkem 16 
očkovacích center. Krizová linka pro zá-
jemce o očkování proti nemoci COVID-19 
z  řad  seniorů  z  Ústeckého  kraje:  tel.: 
475 657 691, denně od 8 hodin do 18 ho-
din. Neslouží k registraci k očkování pro-
ti COVID-19. Informace o očkování v Ús-
teckém kraji proti nemoci COVID-19 jsou 
pravidelně  zveřejňovány  na  webových 
stránkách www.kzcr.eu  nebo  na www.
kr-ustecky.cz.  Zdroj: info@kzcr.eu

SeeJay je tvůj DJ!

Laď na:

play.seejay.cz www.seejay.cz

Nejlepší taneční a pop music
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„Michalu Kučerovi připadly na základě 
koaličních dohod do kompetence země-
dělství a rozvoj venkova, tedy témata, kte-
rá úzce souvisí s regionálním rozvojem. 
Jsem rád, že jsme se dokázali rychle do-
hodnout na efektivnějším rozvržení prá-
ce a že regionálního rozvoje se ujme prá-

vě Michal. Věnoval se tomu 
totiž už jako poslanec a nyní 
jako lounský radní,“ vysvět-
lil změnu gescí Jiří Řehák. Do-
dal, že díky tomu získá více času na po-
litickou práci náměstka hejtmana, změ-
ny v kulturní politice a na projekty pro 

rozvoj udržitelného turismu. 
„Náš kraj v následujících le-

tech čeká razantní proměna 
spojená s koncem uhelného 
průmyslu. Je třeba se zamě-
řit na kvalitní přeměnu důl-

ní krajiny, rozvoj malého 
a středního podnikání a země-

dělství nebo ochranu jedinečného 
kulturního a přírodního prostředí nejen 
Krušných hor. Peněz z Evropské unie na to 
přijde víc než dost a my musíme být při-

praveni, abychom je využili pro zlepšení 
kvality života obyvatel kraje i dalších ge-
nerací,“ popsal své priority v regionál-
ním rozvoji Michal Kučera. Michal Ku-
čera byl v letech 2013 – 2017 poslanec 
za TOP 09, od roku 2010 je zastupite-
lem a radním v Lounech, od roku 2011 
je předsedou krajské organizace TOP 09 
v Ústeckém kraji. Jako poslanec usiloval 
například o to, aby větší část ze zákon-
ných poplatků za vytěžené uhlí zůstá-
vala v Ústeckém kraji. (od dop.)

Devět nových
sanitních vozidel
Ústecký kraj | Záchranáři Zdravot-
nické záchranné služby Ústeckého 
kraje (ZZS ÚK) převzali 22. prosin-
ce 2020 na své výjezdové základně 
v Ústí nad Labem devět nových mo-
derních sanitních vozů. Nová vozidla 
jsou vybavena specifickou zástavbou 
pro činnost zdravotnické záchranné 
služby, včetně nových technologií.

Z devíti nových vozidel se na koupi 
šesti z nich výrazně finančně podílel 
Ústecký kraj. Celková pořizovací cena 
šesti sanitek se vyšplhala na 22 mili-
onů korun (pořízeny byly z investiční-
ho účelového příspěvku poskytnutého 
právě ÚK). Zbylá tři vozidla se pořídi-
la z fondu investic ZZS ÚK, z Fondu zá-
brany škod České kanceláře pojistitelů 
a z dotace Ministerstva zdravotnictví. 
„K tomu, abychom měli špičkové zdra-
votnictví, potřebujeme nejenom kvalitní 
lékaře, ale také kvalitní vozidla záchran-
né služby. Každá promrhaná minuta 
může mnohdy stát život pacienta. Vě-
řím, že tato moderně vybavená vozidla 
zkrátí čas, který je tak potřeba k záchra-
ně lidského života,“ uvedl Radim Laibl, 
radní Ústeckého kraje pro oblast zdra-
votnictví. ZZS ÚK spolu s Ústeckým 
krajem obnovuje na základě životnos-
ti vozidel vozový park pravidelně, a to 
jak ze svých vlastních zdrojů, tak s vy-
užitím dotačních titulů. Devět nových 
vozů přispěje ke snížení průměrného 
stáří vozového parku ZZS ÚK a usnad-
ní práci záchranářů po celém regionu. 
Sanitky pomáhají lidem od Chomuto-
va až po Rumburk. (od dop.)

Elektromobilita má 
v Ústeckém kraji zelenou

„Těší mě, že tato čistá forma dopravy na-
chází své užití právě v tomto kraji, kde by-
la a je vysoká poptávka po řešeních vstříc-

ných k životnímu prostředí,“ vzkázal ge-
nerální ředitel Skupiny ČEZ Daniel Be-
neš. „Velmi si spolupráce se Skupinou ČEZ 

nejen v této oblasti vážím. Elektromobi-
ly využívají pro služební cesty již něko-
lik let také zaměstnanci krajského úřadu. 
Kraj podporuje i vznik nových rychlodobí-
jecích stanic“, uvedl hejtman ÚK Jan Schi-
ller. Čtyřiadvaceti organizacím tak daro-
val ČEZ vozy dle jejich požadavků za cel-
kem 25 milionů korun. Projekt Elektro-
mobilita ČEZ spolupracuje s padesátkou 
partnerů z řad automobilek, obchod-
ních center, komerčních subjektů a rad-

nic po celé České republice. V kategorii 
územních celků v počtu 65 takto získa-
ných vozidel jednoznačně vede právě 
Ústecký kraj.
Symbolického předávacího klíče se ten-
tokrát ujali zprava 1. náměstek hejtma-
na Jiří Kulhánek, hejtman ÚK Jan Schi-
ller, Kamil Čermák z ČEZ ESCO, rad-
ní pro oblast školství, mládeže a spor-
tu ÚK Jindra Zalabáková a Rudolf Kozák 
za Skupinu ČEZ.  Text a foto: Metropol

Regionální rozvoj převzal radní Michal Kučera

Ústí na Labem | V pondělí 18. ledna se před budovou Krajského 
úřadu Ústeckého kraje konala malá slavnost.  Skupina ČEZ daro-
vala kraji 24 elektromobilů a 22 dobíjecích stanic, které slouží ze-
jména k městské  přepravě klientů 16 sociálních zařízení, 6 dět-
ských domovů a 2 speciálních základních škol do zdravotnických 
zařízení, k zajištění zásobování a k převozu dospělých i dětí na růz-
né akce a soutěže. 

Ústecký kraj | Odpovědnost za regionální rozvoj Ústeckého 
kraje má nově radní Michal Kučera. Gesci přebírá od ná-
městka hejtmana Jiřího Řeháka, který si ponechává kul-
turu, památkovou péči a cestovní ruch.

+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?

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2021 
lze charakterizovat jako úsporný vzhledem 
k tomu, že je na rozdíl od minulých let sesta-
ven s meziročním propadem vlastních příjmů 
o 1 063 666 000 Kč, tj. o 15,2 % z důvodu propa-
du ekonomiky České republiky v důsledku eko-
nomických opatření spojených s pandemií CO-

VID-19. Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 
2021 je sestaven z návrhů rozpočtů jednotlivých 
odborů krajského úřadu jako schodkový. Kryje 
všechny významné výdaje nutné k řádnému fun-
gování kraje a jím zřízených organizací, včetně 
financování projektů a poskytování finančních 
podpor. (od dop.)

Rada Ústeckého kraje projednala návrh rozpočtu na rok 2021
Stěžejním bodem 5. schůze Rady Ústeckého kraje bylo projednání krajského 
rozpočtu na rok 2021. Ten byl předložen ke schválení Zastupitelstvu Ústecké-
ho kraje na zasedání 25. ledna. Na 6. schůzi Rady v mimořádném termínu byli 
schváleni členové Pracovní skupiny Uhelná platforma Ústeckého kraje, kterých 
bude nově celkem 25.
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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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TIP NA VÝLET

 Co má za úkol správní rada VZP?
Hlavním úkolem správní rady VZP je 
každoroční schvalování zdravotně po-
jistného plánu a objemu úhrad za po-
skytovanou péči zdravotnickým zaří-
zením. Každý měsíc také kontroluje-
me hospodaření s prostředky veřejné-
ho zdravotního pojištění. Zabýváme se 
i tím, jak budou použity peníze z fon-
du prevence. Můžeme jmenovat nebo 
případně odvolat ředitele pojišťovny.
 Jak si podle vašeho názoru vede 
naše největší zdravotní pojišťovna 
v současné epidemii?
VZP se svými téměř šesti miliony po-
jištěnců je největší zdravotní pojiš-
ťovnou v České republice, a proto má 
významnou úlohu nejen v době covi-
dové. Jedná s ministerstvem zdravot-
nictví, s kraji, jednotlivými nemocnice-
mi, ambulancemi a lékaři, aby dosta-
li za svou práci zaplaceno a zároveň 
byla pacientům poskytnuta potřeb-
ná kvalitní zdravotní péče. Vyjednává 
s dodavateli léčivých a zdravotnických 
prostředků a spolupracuje s ostatní-
mi pojišťovnami. Byly navýšeny platby 

za koronavirová lůžka v nemocnicích, 
pojišťovna plně hradí náklady na tes-
tování i očkování proti Covid - 19. Ja-
ko zatím jediná zdravotní pojišťovna 
nabízí finanční příspěvek pro klienty 
starší 18 let, kteří v této nelehké do-
bě potřebují psychosociální pomoc 
a absolvují ji u vybraných odborníků. 
Za první měsíc již tyto služby využilo 
500 klientů naší pojišťovny. 
 Má dostatek prostředků k jejímu 
zvládnutí?
Množství finančních prostředků je zá-
vislé na výši výběru pojistného v rám-
ci veřejného zdravotního pojištění 
od zaměstnanců a zaměstnavatelů. 
Za šest milionů pojištěnců, například 
za děti, důchodce, maminky na mateř-
ské nebo vězně platí stát. V minulém 
roce i letos se právě tato částka vý-
znamně navýšila, a proto je zatím pe-
něz na zvládnutí pandemie v zásadě 
dostatek. Náklady ale budou narůstat 
v důsledku nutného odkladu někte-
rých operací a vyšetření, na inovativ-
ní léčivé přípravky a moderní způsoby 
léčby včetně přístrojové techniky. Pro-

to je nutné, aby platba za státní pojiš-
těnce byla pravidelně automaticky na-
vyšována. Jistota a stabilizace příjmů 
je nezbytná pro to, aby zdravotnictví 

v České republice fungovalo ve pro-
spěch pacientů bez navyšování jejich 
spoluúčasti. Na druhou stranu je nut-
né kontrolovat hospodárnost a efek-

tivitu vynaložených prostředků, a to 
je prvořadým úkolem členů a členek 
správní rady VZP. 
 Připravila: L. Richterová, foto: archiv

VZP se stará o kvalitní péči pro 6 milionů pojištěnců

Dnešní pozvánka na výlet je do města Osek a odtud do 
Krušných hor. Podívejte, jak je tady i v zimě krásně. Fo-
tografie Miroslava Rady zvou k návštěvě… 

Řídícím orgánem Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR je třicetičlen-
ná správní rada. Její členkou je i Mgr. Soňa Marková, kterou nomi-
novala Poslanecká sněmovna PČR. Ptáme se:

První sníh na Rýzmburku

Osecká zima

Osecká zima

Skokanské můstky

Kopecký.


