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Daniel Šeiner 
Narozen 18. 11. 1973, absolvent SOŠ Fotograf v Děčíně, nyní samostatný fotograf 
s provozem ateliéru a výrobou fotografií. Získal ocenění Reportážní fotograf ro-
ku (Asociace profesionálních fotografů ČR 2016) a Svatební fotografie za léta 2017 
a 2019 (Svatební Expo). K jeho koníčkům patří práce, které odevzdává všechno. 
Rád se projede na motorce a vychutná si úžasný pocit svobody.

raději mám ovšem před objektivem li-
di, děti, rodiny s jejich příběhy, radost-
mi i starostmi. Ale asi mojí největší spe-
cializací a radostí jsou svatby.
 Proč právě svatby?
Protože jsem celý den mezi lidmi, kde 
emoce a radost teče doslova proudem. 
A já miluji, když tohle všechno dostá-
vám do svých fotek, které jsou pak ko-
likrát celoživotní vzpomínkou a vyprá-
věným příběhem o tom, jaký byl ten 
den krásný, nádherný, zamilovaný… Je 
škoda, že se v této době nekonají té-
měř žádné svatby. Už se fakt nemůžu 
dočkat, až bude svět zase v pořádku.
 Kde tě zájemci o kvalitní fotky na-
jdou?
Kdekoli, působím po celé republice 
a vlastně i za hranicemi. Na mé fot-
ky se mohou podívat na Instagramu 
a Facebooku s profilem Daniel Šeiner 
– fotograf, nebo na mých webových 
stránkách www.danielseiner.cz

Připravila: L. Richterová, 
foto: Archiv Daniel Šeiner

 Jak jde život, Danieli?
Jde strašně rychle a s přibývajícím věkem 
si cením každého dne, který si můžu užít 
naplno.
 Kolik máš práce?
Teď vzhledem k vládním nařízením bohu-
žel málo. Přijde mi to u mé profese pře-
hnané a nesmyslné, při focení v atelieru 
se opravdu nepotkávám s velkým počtem 
osob a dokážu zodpovědně udržet sebe, 
klienty i provozovnu tak, abych nikoho 
neohrozil. Už aby to skončilo a mohl jsem 
se zase věnovat práci naplno. Chybí mi to. 
Neznamená to ovšem, že zahálím, tahle 
situace mě nutí přemýšlet jinak, věnovat 
se novým směrům a beru to jako další ži-
votní zkušenost, která mne posouvá dál.
 Jaké finanční kompenzace nabídl 
stát fotografům?
Směšné! To nejsou kompenzace, ale sla-
bá náplast na stále krvácející ránu. Ano, 
vzhledem k tomu, že mám provozovnu 
a zaměstnance, jsem na něco dosáhl, ale 
zdaleka to nepokrývá ani měsíční nákla-
dy na provoz a vkládám do toho vydělané 
úspory a úvěrové vklady. Znám spoustu 
kolegů fotografů, kteří ani nemají provo-
zovnu a nedosáhnou na nic. Raději bych 
pracoval, než škemral o almužnu stát. 
Ale nepláču, bojuji a snažím se udržovat 
v psychické pohodě prací na jiných vě-
cech, vizích a projektech.
 Rozjel jsi nový projekt. Pochlub se…
Chlubím se :-) Vymyslel jsem si soukro-
mý fotoprojekt s názvem „Nekonečnem“, 
ve kterém portrétuji podnikatele a živ-
nostníky Mostecka a Litvínovska v jejich 
uzavřených provozovnách. Ve fotografii 
miluji emoce a život. Vždycky nejsou ty 
emoce a život lidí šťastné, tak se snažím 
v jejich tvářích zachytit to zklamání a bez-
moc nad postupnou ztrátou toho, co ce-
lá léta, nebo desetiletí budovali. No, a nej-
spíš se mi to daří. Netušil jsem, jak velký 
ohlas to přineslo hned po zveřejnění prv-
ní série fotografií. Reakce, emoce a podpo-
ra lidí byla pro mne překvapující. Přivedla 
mě na to totiž myšlenka, když jsem zasle-

chl několikrát názor, že podnikatelé přece 
nemají proč brečet, vždyť mají nahrabá-
no. Chtěl bych vidět někoho z těch řeční-
ků, kdyby jim byť i jeden měsíc ne-
přišla výplata. Zatím netuším, co 
s projektem bude dál, teď 
v něm chci pokračovat 
dokud to půjde a pak se 
uvidí. Třeba z toho jed-
nou bude výstava, ne-
bo zůstane v archivu 
a ocení se historicky až 
za několik desítek let. 
 Čím jsi chtěl být jako 
malý kluk?
Popelářem, vždycky jsem 
chtěl jezdit na tom stupátku 
na zádi kukavozu, pak kosmonautem 
a při rozhodování co po základní škole 
jsem se málem nechal po radách s ro-
diči zapsat na zemědělskou školu. Na-
štěstí mě něco osvítilo a rozhodl jsem 
se pro obor fotograf. Dodnes to považuji 
asi za jediné rozumné rozhodnutí v mé 
pubertě.
 Kdo tě k uměleckému povolání při-
vedl?
Určitě to byl můj táta, ten mi dal veške-
ré základy, rady a spoustu času v tem-
né komoře.
 Jak moc byl tatínek přísný a je na te-
be teď pyšný?
Byl přísný puntičkář. Fotka musela být 
technicky dokonalá a mockrát jsem dostal 
za chyby pohlavek, ale každý mě posunul 
o kousek dál. Fotografie se ale od těch dob 
posunula neskutečně jiným směrem a pro 
mě bylo obrovskou poctou, když mi táta 
nedávno řekl: V životě bych nefotil sty-
lem, jakým teď fotíš ty. Ale vypadá to skvě-
le a jsi už mnohem lepší fotograf, než já.
 Fotíš raději v ateliéru nebo v plenéru?
Záleží na zakázce, možná je i kombina-
ce obou variant.
 Na koho nebo na co míří hledáček tvé-
ho fotoaparátu nejčastěji?
Jsem komerční, všestranný fotograf, to 
mě asi i v této době drží nad vodou. Nej-

Miluji emoce, světlo, Nikon, Photoshop a život, říká  
Daniel Šeiner, vystudovaný a erudovaný fotograf z Mostu.  
Jak žije a kolik má práce v téhle nepřející době, ptáme se…

Jak se žije

fotografům
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Očkovací centrum litoměřické nemocnice očkuje seniory, učitele i zdravotníky

„Postupujeme v souladu s kritérii vydaný-
mi Ministerstvem zdravotnictví ČR pro pri-
oritizaci jednotlivých skupin osob. Po zdra-
votnících, pracovnících a klientech soci-
álních služeb a osob starších 80 let jsme 
od března začali očkovat i osoby pracující 
ve školství a občany starší 70 let,“ vysvět-
lila Lenka Kalábová, koordinátorka vak-
cinačního centra litoměřické nemocnice 
a dodala, že k první třetině měsíce břez-
na dni zde bylo aplikováno přes dva tisí-
ce šest set očkovacích dávek.
S cílem optimalizovat využití očkova-
cích látek v očkovacím centru nabízí ne-

mocnice navíc možnost registrovat se 
do centra na pozice náhradníků, a to pro-
střednictvím tohoto formuláře dostup-
ného na webu nemocnice: https://www.
nemocnice-lt.cz/pacient/ockovani-proti-
-covid-19/. Tento formulář je možné vyu-
žít i v případě, že se nepodaří uskutečnit 
rezervaci do tohoto centra přes centrální 
rezervační systém. „Podmínkou pro regis-
traci do očkovacího centra naší nemocnice 
je provedení registrace v centrálním rezer-
vačním systému (přidělení PIN 1), bez které 
očkování nemůže být provedeno,“ upozor-
nila závěrem Lenka Kalábová.  (nk)

Již začátkem ledna zahájilo svou činnost očkovací centrum Ne-
mocnice Litoměřice, a.s. Prvními očkovanými zde byli zdravotníci, 
zaměstnanci nemocnice z pracovišť určených jako prioritní, nyní je 
okruh zde očkovaných osob mnohem širší.

Cenu pro dodavatele roku 2020 vyrobili v ArkadiiSmutná zpráva
V pondělí 15. března nás zastihla smutná zpráva. Ve věku nedoži-
tých 89 let zemřel Ing. Vladimír Feix, dr. h. c., ikona Českého porcelá-
nu v Dubí. Ve fabrice pracoval nepřetržitě plných sedmdesát let, nej-
prve jako mistr, později dílovedoucí, výrobní náměstek, ředitel závo-
du a výrobně-obchodní ředitel VHJ. Od roku 1989 je jeho jméno spo-
jeno s akciovou společností Český porcelán, kde vykonával funkci 
generálního ředitele, předsedy představenstva i prokuristy. 

Byl nositelem titulu Manažer roku 
1993 a také předsedou správní rady 
Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad 
Labem. Volný čas věnoval charitativ-
ním projektům. Byl členem Lions Clu-
bu Teplice a předsedou správní rady 
Nadace Bonum Commune. Vladimír 
Feix byl velkým patriotem města Du-
bí a také jeho čestným občanem. Na-
vždy nám ho bude připomínat Dům 
porcelánu s modrou krví, jehož byl 
zakladatelem.  

 Čest jeho památce!

Zimní období je vždycky prubíř-
ským kamenem pro lidi bez do-
mova, ať už se „na ulici“ ocit-
li ze své vlastní vůle či nedob-
rovolně. V teplickém okrese 
se jim snaží pomoci zapsa-
ný spolek Květina, který ve-
de Mgr. Barbora Bočková. Vlo-
ni získal za tuto činnost oceně-
ní Osobnost roku 2019 Ústecké-
ho kraje.

 Co všechno a kde můžete lidem 
bez domova poskytnout? 
Těmto lidem můžeme pomoci díky na-
šim dvěma službám. Jednou z nich je 
nízkoprahové denní centrum, které 
sídlí v Denisově ulici v Teplicích-Řete-
nicích. Zde se mohou lidé bez domo-
va nyní zahřát, dát si teplý čaj a polév-
ku, osprchovat se a vzít čisté oblečení. 
Zároveň je zde k dispozici sociální pra-
covnice, která jim pomáhá při vyřizo-
vání dokladů, hledání práce či bydle-
ní, při zajištění lékařské péče, s komu-
nikací s úřady apod. Dále poskytujeme 
službu terénních programů, které vy-
hledávají osoby bez přístřeší v ulicích 
města, v místech, kde přespávají. Dí-
ky této službě se lidé na ulici dozvě-
dí o našem centru a můžeme pomoci 
i tím, že člověka na úřad či k lékaři do-
provodíme. Díky terénním pracovní-
kům se pomoc dostane i lidem, kteří 
do centra bohužel nedojdou. 
 Zvykli si již na vaše služby a vyhle-
dávají je?
Myslím si, že služby mají ve městě již 
své místo a uplatnění. Lidé nás sami 
vyhledávají, a to buď na doporučení 
jiného klienta, s kterým se znají, ne-
bo nás doporučí další služby ve měs-
tě, pracovnice úřadu práce či magist-
rát. V roce 2020 našich služeb využilo 
celkem 228 osob bez přístřeší. Zazna-
menali jsme přes 7400 návštěv, což 
znamená, že nás v průměru navště-

vuje 20 lidí denně. Bylo vydáno nece-
lých 6000 jídel a hygienický servis byl 
využit 3500x. 
 Jak vás podporují města na území 
okresu?
V rámci popisované sociální služby ur-
čené lidem bez domova, bychom se 
neobešli bez spolupráce s městem Tep-
lice. To se ve značné míře spolupodí-
lelo na zahájení provozu této služby 
v lednu 2020. A i nadále je ze strany 
města činnost služby podporována fi-
nančně v rámci dotačního titulu urče-
ného pro sociální služby ve městě pů-
sobící. Samozřejmě vše není jen o pe-
nězích, i když bez nich by realizace 
služby byla nemožná. Velmi si ceníme 

zejména postoje města k problematice 
jako takové a snahy problém přijmout 
a aktivně řešit. 
 Může pomoci i veřejnost? Čím? 
V aktuálních mrazech potřebují na-
ši klienti zejména deky, spacáky, sta-
ny, celty, teplé bundy, svetry, šály, če-
pice, rukavice, boty, ale i spodní prá-
dlo. Tyto dary je možné odevzdat prá-
vě v naší provozovně v Denisově ulici, 
lidem na ulici tímto veřejnost velmi 
pomůže. Zásadním problémem pro 
významnou část naší klientely je ne-
dostupnost bydlení. Z tohoto důvo-
du jsme aktuálně navázali spolupráci 
s Nadačním fondem Naše cesta pomo-
ci. Ve vzájemné spolupráci připravu-

jeme veřejnou sbírku za účelem po-
řízení 3 bytů, které budou řešit zmí-
něný problém pro potřebné. V tomto 
případě se bez pomoci veřejnosti ne-
obejdeme.  
 Kromě pomoci bezdomovcům vyví-
jíte i další činnosti? Jaké to jsou a kde 
všude je provozujete?
Na území Teplicka provozujeme dále 
službu pro rodiny s dětmi, které se na-
cházejí v obtížné životní či sociální si-
tuaci. Jedná se o sociálně aktivizační 
službu, která velmi úzce spolupracu-
je s oddělením sociálně právní ochra-
ny dětí v Teplicích. Tato služba směřu-
je ke stabilizaci rodin. V tomto složi-
tém období zaznamenáváme navýšení 

zájmu o naše služby, zejména z důvo-
du zhoršení ekonomické situace ro-
din či jednotlivců. Zaměřujeme se ta-
ké na podporu při aktuálně probíhají-
cí distanční výuce. Zejména prostřed-
nictvím naší čtvrté sociální služby, a to 
nízkoprahového zařízení pro děti mlá-
dež. Tato služba působí přímo v Dubí 
a mimo jiné aktuálně zprostředkovává 
online vzdělávání pro děti, které ne-
mají dostatečné materiální zajištění. 
V této oblasti je nezbytná spolupráce 
s místními školami, která je velmi dob-
ře nastavená. 
 Kolik profesionálů se o jejich 
chod stará a přivítali byste i dobro-
volníky?
V organizaci působí aktuálně 15 za-
městnanců, zpravidla na zkrácené 
úvazky. V týmech jednotlivých služeb 
máme sociální pracovníky a pracovní-
ky v sociálních službách. S dobrovol-
níky spolupracujeme v rámci celé or-
ganizaci velice rádi. Je vždy ovšem dů-
ležité si vzájemně ujasnit, co od dané 
spolupráce očekáváme a můžeme si 
vzájemně nabídnout. Naposledy jsme 
dobrovolníky oslovovali při zapojení 
se do Potravinové sbírky. 
 Jak do vaší záslužné práce zasáhla 
nařízená epidemiologická opatření? 
Opatření se podepisují na životě nás 
všech, a to i na životě našich klientů. 
Pokud se ptáte na zásahy do poskyto-
vání služeb, tak samozřejmě i naši pra-
covníci musí dodržovat opatření jako 
je nošení ochranných pomůcek, zvýše-
ná desinfekce a mapování zdravotního 
stavu našich klientů. Nicméně kromě 
zákonných nařízení v první vlně epide-
mie nedošlo k omezení provozu našich 
služeb, což je velmi důležité. Sociální 
služby vnímáme jako důležitou a zá-
chytnou síť pro ty, kterým se ne zce-
la ideálně daří. A proto je jejich provoz 
nezbytný právě v této nelehké době. 
� Připravila:�L.�Richterová,�foto:�archiv

„Partnerství vzniká v čase. Nelze ho vy-
tvořit rozhodnutím managementu. Je to 
o nastavení mysli, o empatickém vzta-
hu vůči svému zákazníkovi, o schopnos-
ti se vcítit do jeho potřeb a předvídat je-
ho budoucí potřeby. O schopnosti pruž-
né reakce na potřeby zákazníka, kte-
rému jede jeho výrobní linka 24 hodin 
denně a 7 dní v týdnu. Dodavatel se in-
tegruje do firemní kultury svého zákaz-
níka. Hraje stejnou hru a vyznává stej-
né hodnoty. Základem B2B partnerství 
je důvěra mezi členy vedení spolupra-
cujících společností. Kvalitu vztahů, kte-
ré říkáme partnerství, ale především vy-
tvářejí lidé, co odvádí svůj denní výkon 
či servis, obsažený v příslušných smlou-
vách. Nejvíce toho partnerství jsme našli 
v roce 2020 u parťáka, co se jmenuje BTN 
Czech a s. a dlouhodobě v našem závodě 
poskytuje úklidové služby v celém rozsa-

hu potřeb závodu. Pomohli nám s řadou 
velmi specifických opatření v úklidu, hy-
gieně a desinfekce, která měnící se situ-
ace v prevenci covid-19 přinášela. Děku-
jeme na vynikající spolupráci a právě to 
partnerství“, komentoval ředitel závo-
du Ing. Jan Brázda.

Cenu dodavatele roku vyrábí pro KI ši-
kovné ruce v chráněné dílně Arkadie. 
Je to výrobně velmi náročný kus ke-
ramiky v podobě domku s izolací KI 
a dlouhodobě takto vytváří zdroje jak 
pro Arkadii, tak přináší radost i oceně-
né společnosti.  (od�dop.)

Lidem bez domova pomáhá Květina

Vedení závodu KnaufInsulation v Krupce každoročně oceňuje svého dodavatele roku, který na zá-
kladě hodnotících kritérií B2B vztahů dodal největší porci „partnerství“. Partnerství je jednou  
ze 4 firemních hodnot celé skupiny KNAUF.
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Primářka Emergency Jana Bednářová je v první linii řadu let
Vede pracoviště největšího urgentního příjmu v Ústeckém kra-
ji, Emergency Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem. Primářka 
MUDr. Jana Bednářová patří k lékařům, kteří svou práci milují a dá-
vají jí ze svého života velkou porci času. V době, kdy se začalo loni 
na jaře hovořit v souvislosti s péči o hospitalizované s nemocní CO-
VID-19 o zdravotnících v první linii, v ní už řadu let byla. Jak vypadá 
práce na Emergency, kam nejprve směřují nejtěžší pacienti v ohro-
žení života, v „době kovidové“ – právě o tom jsme chtěli s MUDr. Ja-
nou Bednářovou hovořit.

 Paní primářko, uplynul rok od chví-
le, kdy život obyvatel České republi-
ky začala měnit virová infekce, s níž 
jsme se dosud nesetkali. Jak na tu do-
bu vzpomínáte?
Pro všechny to bylo na jaře loňského ro-
ku úplné novum. Pandemie. Najednou tu 
byl průšvih, který musíme řešit a postavit 
se mu čelem. Vytvořili jsme Covid Emer-
gency, abychom oddělili od „normálního“ 
Emergency, takzvaně „zdravé nemocné“ 
od těch koronavirových. Na Covid Emer-
gency jsme umísťovali pacienty s podezře-
ním na toto zcela nové onemocnění. To by-
lo na jaře. Všichni si pamatujeme, že po-
čet nakažených byl menší, než se prova-
lilo na podzim. Nicméně tím, že to byla 
novinka, byli jsme všichni nervózní. Učili 
jsme se používat ochranné prostředky, ne-
udělat chybu, jak naložit s takovým paci-
entem. Kdo se k němu postaví… Prostě: 
všichni jsme se to učili za pochodu, proto-
že s ničím takovým jsme se dosud v pra-
xi nesetkali.
 Emergency je specifické zdravotnic-
ké pracoviště, jak jste novou situaci, kte-
rá do vaší všednodenní činnosti zasáhla, 
vnímali?
Naší prací je první linie, ať k nám přijde, 
co přijde, musíme… Pacienty musíme oše-
třit bez ohledu na to, jestli máme plná lůž-
ka, jestli jsme unavení, máme či nemáme 
dostatek personálu. Je to naše práce kaž-
dou hodinu. A teď k tomu přibyla pande-
mie nemoci COVID-19. Od loňského jara 
pacienti s podezřením na kovid jsou a mě-
li by být směřováni na infekční oddělení. 
Kdo jednoznačně ale rozliší takové pacien-

ty v terénu? Zdravotnická záchranná služ-
ba také nedokáže stoprocentně určit, jest-
li jde o člověka potencionálně nakažené-
ho kovidem. Do toho přicházejí a přijíždějí 
pacienti sami. Emergency je urgentní pří-
jem, kam se lidé, takříkajíc, hrnou stále. 
A pak vyhledávají vyšetření s čímkoliv, bez 
ohledu na kovid. 
 Po jarní vlně pandemie to vypadalo, že 
u nás jsme nakonec vše obstojně zvládli. 
Čekali jste, co přišlo na podzim?
Tušili jsme, že ještě není všemu konec. Ale 
v tu dobu jsme se všichni těšili, že v létě bu-
de klid a budou přicházet pořád jen ti na-
ši pacienti a že budeme zažívat onen běž-
ný denní nápor. Nastal podzim. S tím, že 
už jsme se naučili zacházet a nejsme ner-
vózní z ochranných prostředků, z ošetřo-
vání kovidových pacientů. Myslím si, že 
umíme s nimi zacházet, umíme se oblék-
nout i z ochranného oděvu se dostat. Umí-
me si dát pozor, abychom zbytečně nepus-
tili mimo nemocnici nebo na další odděle-
ní kovidového pacienta. Naučili jsme se vel-
mi rychle používat rychlotesty, odebírat 
vzorky na testy PCR. Myslím si, že jsme se 
to naučili, ale nervózní jsme z toho všich-
ni všude… Do běžného provozu nám tedy 
od loňska přibyli kovidoví pacienti. Někteří 
k nám přicházejí i s dalšími obtížemi, což je 
samozřejmě problém.
 Co vnímáte v souvislosti s tím, že před 
rokem přibyl jakýsi zcela nový druh paci-
enta, jako vůbec nejtěžší?

Zatím se pereme s vědomím a předsta-
vou, že jde v této době o nikdy nekon-
čící příběh. Tak nějak se bojíme, ale ne 
o sebe. Z personálu se minimálně li-
dí nakazilo v práci. Jsme většinou pro-
očkovaní a ti, co prodělali nemoc CO-
VID-19, ji zvládli bez následků, vesměs 
s lehčím průběhem. Největší problém 
dnes vidíme, že kvůli potřebě kovido-
vých lůžek ubývá lůžek pro pacienty 
s jinými chorobami. My tu s tím bojuje-
me různým způsobem, ačkoliv s nedo-
statkem míst se potýkáme mnoho let. 
Nyní to vyrcholilo. Nelze kvůli kovido-
vým pacientů neumístit jiné – to zna-
mená s jakoukoliv jinou chorobou. Je to 
takový nekonečný boj, co nevidí jinde: 
že nám tady leží hodiny a hodiny, kdy 
nechceme pacientem zatěžovat jed-
notku intenzivní péče a snažíme se ho 
na Emergency léčit. Například intoxiko-
vaného třeba třicet hodin. Nikdy ovšem 
nevíme, koho nám sem záchranka při-
veze, kdy se nám lůžka zaplní.

 Je pátek odpoledne. Jak vypadá situa-
ce na Emergency Masarykovy nemocni-
ce v Ústí nad Labem právě teď?
Zrovna v tuto chvíli máme plno úplně všu-
de, lůžka i ambulance. Lékařů je málo 
a v podstatě prožíváte permanentní stres. 
Samozřejmě někdy máme také volněji. 
Možná někdy chodí pacientů méně, jsou 
lidé, kteří se kvůli kovidu bojí přijít do ne-
mocnice. V o to horším stavu ale přijdou 
později. A to je další problém dnešní do-
by. Doba, kterou nyní žijeme, není normál-
ní. O odpočinku, pěkných dovolených - tou-
to dobou byli všichni zvyklí trávit volný čas 
na horách, být venku – si můžeme zatím 
nechat zdát. Doba je stresující úplně pro 
všechny. Samozřejmě nikdo z nás nechce 
udělat chybu a medicínsky nikoho nepoško-
dit, neposlat domů nikoho, kdo by měl zů-
stat v nemocnici. Ovšem leckteré stavy jsou 
hraniční. Jelikož takové pacienty není kam 
umístit, zaléčí se u nás a pokud je alespoň 
trochu možné, jdou domů. Ale pokud jsou 
polymorbidní, tak se pochopitelně vracejí.

 Mnoho vašich kolegů nerado přiznává, 
že bohužel stále není vidět ono pověstné 
světlo na konci tunelu. Vy je vidíte?
Snažím se o to. Pochopitelně usiluje-
me o zvládání současné situace a ke ko-
vidovým pacientům přistupujeme ja-
ko ke všem ostatním. Nikdo z personá-
lu na Emergency se nikdy nechoval v té-
to souvislosti hystericky: Je tady kovid! 
Umíme takové pacienty vyšetřit, ošetřit 
a snažíme se je nestresovat v pro ně již 
tak nepříjemné situaci. Snažíme se jim 
vycházet vstříc a celou dobu vnímat tak, 
že je sice trochu pekelná, ale že nemůže 
trvat dlouho. Každý má svůj způsob rela-
xace, abychom se z toho místy nezbláz-
nili. Všichni si přejeme, aby se ono světlo 
tam někde za lesem objevilo. 
 Je tím světlem očkování proti nemoci 
COVID-19?
Ze začátku jsem byla – řekněme trochu 
– proti vakcíně. Říkala jsem si: prodě-
lám nějakou virózu. Váhala jsem, očko-
vání mají svá pro i proti. Pak jsem by-
la očkovaná hned v únoru, kde jsme 
vakcínu dostali s kolegy a kolegyněmi 
ve službě. Minimálně za sebe mám bez-
pečnější pocit, vždyť s kovidovými pa-
cienty jsme několikrát denně ve sty-
ku. Mám i jiné povinnosti, nejen tady 
v ústecké nemocnici, potřebuji praco-
vat, fungovat a nechci případně virem 
nikoho nakazit. Proto očkování všem, 
kterým to zdravotní stav dovolí, jedno-
značně doporučuji.
 Jak primářka exponovaného zdravot-
nického pracoviště relaxuje, když zrov-
na není v práci? Vyšetříte si vůbec čas 
na odpočinek?
Potřebuji se fyzicky vyšťavit, abych všech-
no vypustila z hlavy. Sice ráda čtu knížky, 
ale při tom se mi pracovní myšlenky stá-
le dokolečka vrací. Baví mě běh, lyžování. 
Mám zahradní domek, v něm běžecký pás 
a obrovskou televizi. Jdu na pás a poslou-
chám písničky. Pouštím si, co mě baví. Teď 
zrovna Jarka Nohavicu.  Text: (ich)

Foto: Krajská zdravotní, a.s./Ivo Chrástecký

MUDr. Jana Bednářová 
je primářkou Emergency Krajské zdravotní, a.s. – Masarykovy nemocni-
ce v Ústí nad Labem, o.z. V čele oddělení urgentního příjmu stojí od 1. břez-
na 2008. Je specialistkou pro akutní kardiologickou péči a vedení kolektivu 
lékařů jednotky intenzivní péče. Vystudovala Fakultu všeobecného lékařství 
Univerzity Karlovy v Hradci Králové. Získala Cenu hejtmana Ústeckého kraje 
v oblasti zdravotní a sociální za rok 2014.

STAČÍ KROK 
A MÁTE 
O STAROST MÍŇ

Víme, že každý podnikatel se doslova topí v administrativě. Proto s námi většinu věcí 
můžete vyřešit jednoduše on-line, a to včetně každoročních přehledů. 
Více informací najdete na www.vzp.cz/e-vzp.

Volejte 952 222 222 | Navštivte www.vzp.cz

Přejděte k nám do konce března 
a mějte míň papírování
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Osobnost roku 2020 Ústeckého kraje 
Vydavatelství METROPOL s partnery vyhlašuje  
10. ročník oblíbené čtenářské ankety Osobnost 
roku Ústeckého kraje, tentokrát za rok 2020. Ten byl 
zvláštní a na události bohatý, i když většina z nás se 
z nich neradovala. Ale i on má své hrdiny. Ponechali 
jsme tradičně pět kategorií a nyní vás seznamujeme 
s laureáty. Nad jubilejním 10. ročníkem převzal osobní 
záštitu hejtman Ústeckého kraje Jan Schiller. 

Děkujeme partnerům:

OSOBNOST ROKU 2020 
ÚSTECKÉHO KRAJE

Anketní lítek zašlete nejpozději 31. března 2021 na adresu  
METROPOL CENTRUM, Štefánikova 753/42, 400 01 Ústí nad Labem,  
hlasovat můžete rovněž prostřednictvím zpravodajského portálu www.emetropol.cz.

Jméno a adresa tipujícího:

Podnikání a management

Josef Beneš

Petr Bohuslav 

Ing. Martin Mata

Ing. Otakar Šašek

Veřejná sféra

Miroslava Barešová

MUDr. Pavel Dlouhý

PhDr. Otakar Fleischmann, PhD.  

Ondřej Pospíšil

Kultura

Mgr. Roman Dietz

Ilja Šavel, in memoriam

Petr Stolař

Mgr. Eva Šimková

Sport

Viktor Hübl

Miroslav Přikryl

David Vršecký

Jiří Jarošík

Dobrý skutek

Ladislav Mrázik

Josef Šebek

Jiří Herlitze

Ing. Robert Zauer

Podnikání
a management

 Josef Beneš, zakladatel a jednatel společnos-
ti Stavario (dříve Vím o všem) za kontinuální růst 
firmy a inovace jejich produktu pro online správu 
a řízení stavební firmy vč. online stavebního de-
níku. Firma získala investici v řádu několika mi-
lionů, expanduje na německý trh, pan Beneš se 
stal expertem pro rekonstrukce v pořadu TV Pri-
ma Fachmani.
 Zlepšovatel Petr Bohuslav ze závodu Knaufin-
sulation Krupka vyniká energií měnit věci k lep-
šímu, kreativitou a schopností vidět a přemýš-
let o procesech nově. Jeho zlepšovací návrhy jsou 
ve společnosti realizovány a oceňovány. V závo-
dě pracuje nepřetržitě od samotného startu v ro-
ce 2006. 
 Ing. Martin Mata, ředitel Inovačního cen-
tra Ústeckého kraje v manažerské pozici zvlá-
dl v loňském roce úspěšně řídit a znatelně po-
sunout dvě organizace, a sice ICUK a Městské 
služby v Ústí nad Labem. V obou případech při-
tom využil efektivní nastavení vnitřních proce-
sů a posun k digitalizaci. ICUK se i jeho záslu-
hou přestěhoval společně s dalšími institucemi 
do nového prostoru a rozšířil tak agendu služeb 
pro podnikatele. 
 Ing. Otakar Šašek, ředitel Zemědělského druž-
stva Klapý v Libochovicích. Předmětem jeho pod-
nikání je rostlinná a živočišná výroba a pěstová-
ní ovoce. Družstvo hospodaří na 2005 ha orné 
půdy, pěstuje obiloviny a ovoce, v živočišné výro-
bě chová 740 ks hovězího dobytka, disponuje bio-
plynovou stanicí. Pro záchyt vody v krajině druž-
stvo postavilo 3 rybníky s celkovou plochou 18 
ha. Na stálý pracovní poměr zaměstnává 45 li-
dí. Ing. Šašek je uznávaným odborníkem, aktivně 
působí v Agrární komoře ČR a je předsedou Sva-
zu pěstitelů cukrovky. 

Veřejná sféra

 Miroslava Barešová, ředitelka Domova dů-
chodců v Bystřanech. Také pobytové sociální 
služby neměly uplynulý rok v souvislosti s pan-
demií vůbec snadný. V Bystřanech se museli po-
starat o nejohroženější skupinu seniorů, kterých 
tu v současné době mají 170. Stará se o ně 110 za-
městnanců, kteří prokázali vysoké morální kvali-
ty a z vlastní nemoci, karantény či péče o děti se 
do pracovního procesu vraceli, jak nejrychleji to 
šlo. V domově oceňují pomoc vojáků a studentů, 
kterou zprostředkoval Ústecký kraj.

 MUDr. Pavel Dlouhý, primář Infekčního oddě-
lení Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, 
kde vloni v březnu přijali vůbec prvního pacien-
ta s nemocí Covid-19, kterého následně převza-
la Nemocnice Na Bulovce. MUDr. Pavel Dlouhý 
patří k mediálně uznávaným odborníkům, kteří 
mají cenné rady pro veřejnost, jak se v pandemii 
chovat. Infekční oddělení pod jeho vedením patří 
k největším v ČR a poskytuje diagnostickou a lé-
čebnou péči v plném rozsahu pacientům ze spá-
dové oblasti Ústeckého a Libereckého kraje. 
 PhDr. Otakar Fleischmann, PhD. je odborným 
asistentem UJEP a zároveň psychologem Zdravot-
nické záchranné služby Ústeckého kraje. V loň-
ském roce strávil většinu pracovního času na co-
vidových jednotkách. Pomáhal a stále pomáhá 
zdravotníkům, kteří ze sebe vydávají maximum 
sil, zvládat pocit beznaděje nad ztrátou zemře-
lých pacientů. V psychologické poradně se sna-
ží pomoci lidem řešit stavy fyzického vyčerpání 
a znovu nastartovat chuť do života z pro ně bez-
východných situací. 
 Ondřej Pospíšil, učitel žáků 2. stupně ZŠ a MŠ 
Polepy má sport rád. Kromě osobní záliby v kul-
turistice pořádá ve svém volnu on-line cviče-
ní zdarma pro děti a jejich rodiče. Alespoň tou-
to prospěšnou aktivitou by chtěl mimo jiné zmír-
nit neúprosné statistické údaje o tom, že Češi pa-
tří k nejobéznějším národům na světě.

Kultura

 Mgr. Roman Dietz, ředitel Severočeské filhar-
monie Teplice. Přesto, že větší část naplánované-
ho koncertního turné v Čechách i v zahraničí se 
vloni kvůli pandemii nemohla uskutečnit, filhar-
monici cvičili doma a natáčeli online koncerty, 
které potěšily řadu posluchačů. A za pomoci na-
hrávacího studia z Mostu v tom pokračují i letos. 
Každý týden připraví po jednom koncertu. 
 Projev akademického malíře Ilji Šavla, in me-
moriam, byl spontánní, dramatický, s přesně vy-
váženou funkcí barvy ve vztahu k zobrazované-
mu. Jeho doménou byla krajina a zátiší. Zami-
loval si Teplice, kde vytvořil nesčetné množství 
vedut s jejich památkami zejména zmizelými. 
V zátiších se zaměřil na květiny a estetické so-
litéry starého skla, porcelánu, keramiky a nábyt-
ku. Byl nositelem zlaté medaile z Veletrhu umění 
v Paříži. Jeho životní pouť a umělecká tvorba se 
uzavřely 25. prosince roku 2020.
 Petr Stolař, principál Divadla v Pytli z Hrobu. 
Pod jeho vedením se herci i přes nepřející situ-
aci nevzdali. Uspořádali několik spanilých jízd 

po městech a obcích Ústeckého kraje, potěšili 
kolemjdoucí a udělali jim radost. Na místo slav-
nostního zahájení lázeňské sezóny uspořádali lá-
zeňské korzo, kde se shromáždily osobnosti, kte-
ré Teplice v minulosti navštívily. V jejich produk-
ci se konalo také pohádkové safari v ZOO Chomu-
tov anebo slavnosti babího léta.
 Mgr. Eva Šimková, absolventka Pedagogické fa-
kulty Karlovy univerzity je zakladatelkou a záro-
veň dlouholetou a jedinou sbormistryní a umělec-
kou vedoucí mosteckého ženského pěveckého sbo-
ru Clavis cordium. Toto kvalitní pěvecké těleso pod 
jejím vedením získalo v průběhu několika deseti-
letí mnoho cen na významných soutěžích pěvec-
kých sborů, dokládajících jeho skvělé renomé.

Sport

 Viktor Hübl, HC Verva Litvínov. Přestože už 
v nominaci na sportovní osobnost byl, vynechat 
tuto legendu i pro rok 2020 by byla svatokrádež. 
Je mu už 42 let, ale stále pokračuje ve sbírání his-
torických rekordů Extraligy. Momentálně jich má 
tento rodák z Chomutova v držení deset, včetně 
těch neprestižnějších – nejvíc kanadských bodů, 
nejvíc gólů, nejvíc hattricků, nejvíc vítězných gó-
lů... Neexistuje lepší doporučení!
 Jiří Jarošík, MFK Ústí nad Labem. V létě 2020 se 
tento odchovanec ústeckého fotbalu vrátil po 32 
letech do „Army“ jako trenér. Jako hráč získal 
sedm titulů ve čtyřech zemích, zažil angažmá mi-
mo jiné v Celticu Glasgow nebo Chelsea. V repre-
zantaci nastoupil k 23 utkáním. Za půl roku v ro-
li trenéra v Ústí dokázal s mladým kádrem hrát 
atraktivní fotbal a přezimoval s týmem na třetím 
místě druholigové tabulky. Jednoznačně posunul 
vnímání ústeckého fotbalu nejen v regionu.
 Miroslav Přikryl, SK Volejbal Ústí nad Labem 
je léta duší ústeckého volejbalu, bývalý aktiv-
ní hráč. S klubem zažil slavnou mistrovskou éru 
v 90. letech i pozdější finanční kolapsy a záchra-
ny. Vždy klub udržel nad vodou a to i v době, kdy 
A-tým hrál ve druhé lize a Miroslav Přikryl se 
staral o žáky a dorost. V současnosti působí ja-
ko předseda klubu, který se postupně dere zpět 
mezi nejlepší kluby v ČR. Zároveň vyslyšel přání 
mnoha lidí z volejbalové komunity a podal kandi-
daturu na šéfa Českého volejbalového svazu. 
 David Vršecký, Buggyra Roudnice nad Labem. 
Jako aktivní pilot závodního tahače byl dvojná-
sobným mistrem Evropy jednotlivců a trojnásob-
ným šampionem v týmech. Na konci roku 2008 
vytvořil světový rychlostní rekord na pevný ki-
lometr, o dva roky později překonal na Buggyře 

vlastní konstrukce další tři světové rychlostně-
-vytrvalostní rekordy. Později ses tal dvojnásob-
ným mistrem Číny a závodním Truckům zůstal 
věrný i po skončení aktivní kariéry. Momentálně 
působí v týmu Buggyra jako šéfkonstruktér.

Dobrý skutek

 Jiří Herlitze, humanitární jednotka Českého 
červeného kříže Teplice, se se svými kolegy, členy 
i dobrovolníky vloni i letos zapojil do boje proti 
pandemii. Zajišťovali například manipulaci s paci-
enty na lůžku, jejich polohování a hygienu, stra-
vování, neinvazivní měření fyziologických funkcí 
a všeobecnou pomoc zdravotnickému personálu. 
Letos v březnu vyslyšeli SOS volání přetížené ne-
mocnice v Karlových Varech a pomohli i tam. 
 Ladislav Mrázik, student 1. ročníku Fakulty 
sociálně ekonomické UJEP je tělesně postižený 
a pohybuje se pouze na vozíčku. Navzdory vlast-
nímu handicapu vypomáhal v roce 2020 během 
podzimní vlny koronavirové epidemie takřka tři 
týdny v Centru sociálních služeb v Děčíně. Na tu-
to dobu si vzal ve vlastní práci neplacené volno. 
Pomáhal zejména v administrativě, kompletně se 
ujal krizové telefonní linky a na starost měl i kon-
takt s četnými dobrovolníky.
 Josef Šebek, alias Porthos. Vzpomínáte, jak 
jsme vloni na jaře šili roušky? Věřím, že ano. Mno-
hé švadlenky své stroje dlouho nepoužívaly, a ty 
tak často potřebovaly rychle opravit. Spásou pro 
ně byl právě Josef Šebek z Mostu, který vedle své-
ho běžného zaměstnání za tři a půl měsíce znovu 
rozběhal přesně 1 005 šicích strojů různých zna-
ček, za což mu jsou dodnes majitelky vděčné. 
 Ing. Robert Zauer, předseda spolku Spolu pro-
ti samotě. Dobrovolníci neúnavně pomáhali a stá-
le pomáhají především osamělým seniorům překo-
návat tíživou situaci v odloučení. Chodí jim naku-
povat, venčit psi, telefonují si s nimi. Vloni uspořá-
dali v Zámecké zahradě několik pikniků a dokonce 
i jeden celostátní, kterého se na různých místech 
ČR zúčastnilo 40 spolků a tak vytvořily celostátní 
rekord. Tepličtí začínali ve čtyřech, dnes už jich je 
přes 30 a jsou skvělá parta. 
 

Zvláštní ceny poroty

Zvláštní ceny poroty obdrží MUDr. Josef Škola, 
krajský koordinátor intenzivní péče ÚK, Lucie Po-
povič, manažerka Vinařství pod Radobýlem, Per 
Bílek, sportovní novinář, Tomáš Grigar, gólman 
FK Teplice a David Vencl, freedriver a držitel čer-
stvého světového rekordu v plavání pod ledem.

OSOBNOST 
ROKU 

2014

KRÁSNÉ VÁNOCE
A ÚSPĚŠNÝ NOVÝ ROK!
MERRY CHRISTMAS
AND HAPPY NEW YEAR!

Vážení čtenáři, své návrhy na ocenění nám můžete sdě-
lit prostřednictvím mailu: richterova@e-metropol.eu, 
nebo na doplněném anketním lístku na adresu:  
Vydavatelství Metropol, Štefánikova 753/42, Ústí nad 
Labem, 400 01 do 31. 3. 2021. Hlasování elektronickou 
formou spustíme hned po Velikonocích 6. 4. a poběží 
do pátku 30. dubna 2021 tak, jak jste zvyklí z minulých 
ročníků.  Redakce děkuje za vaše hlasy!

LITOMĚŘICETEPLICEMost LitoměřiceTeplice ŽatecDěčín DubíÚstí n. L. Most LitoměřiceTeplice ŽatecDěčín DubíÚstí n. L.CHOMUTOV DĚČÍN
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„Od  doktora  Malého  očekáváme  přede-
vším stabilizaci atmosféry v Krajské zdra-
votní. Stejně tak budeme požadovat, aby 
se  plně  věnoval  problematice  investic 

v rámci společnosti a problematice Evrop-
ských  fondů.  V  neposlední  řadě  bude  je-
ho stěžejním úkolem zajistit profesionální 
fungování našich nemocnici při stále ješ-

tě trvající covidové pandemii, a to včetně 
očkování,“  sdělil ke jmenování nového 
generálního ředitele předseda předsta-
venstva KZ Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch.
MUDr. Petr Malý je absolventem Lékař-
ské fakulty Univerzity Karlovy a jeho 
odbornou specializací je chirurgie. Do-
posud vedl Lužickou nemocnici v Rum-
burku. V minulosti stál v čele Thomay-

erovy nemocnice v Praze, působil také 
ve vedení Středomoravské nemocniční, 
a.s., byl ředitelem zdravotní pojišťovny 
Média. „Budu se snažit naplnit představy 
a zadání představenstva, zklidnit situaci 
a věnovat se plně fungování našich zdra-
votnických zařízení v této, pro všechny ne-
lehké, době,“ řekl pověřený generální ře-
ditel MUDr. Petr Malý. (Zdroj: www.kzcr.eu)

Veškeré informace o aktuálním počtu nakaže-
ných, hospitalizovaných i zemřelých, rezervač-
ního systému a přehledu očkovacích center v Ús-
teckém kraji najdou lidé na webových stránkách 
(www.kr-ustecky.cz) a také na stránkách akcio-
vé společnosti Krajská zdravotní (www.kzcr.eu). 
Snahou všech zainteresovaných je očkovat po-

pulaci dle schválených profesních a věkových 
kategorií Ministerstva zdravotnictví ČR bezod-
kladně po obdržení vakcín. Od 15. března zača-
li v regionu očkovat i praktičtí lékaři. Všem, kte-
ří ze všech sil pomáhají se zvládáním pandemie 
a očkování, patří osobní poděkování hejtmana 
ÚK Jana Schillera. (red)

Zahrada Čech 
ruší jarní sezónu
S ohledem na stále se ne-
měnící pandemický stav, 
který neumožňuje organiza-
ci žádné akce, bylo rozhod-
nuto, že celá jarní sezóna 
Zahrady Čech bude zrušena.

Neuskuteční se  jarní prodejní vý-
stava Tržnice Zahrady Čech v na-
plánovaném termínu 7.4. – 11.4. 
a neproběhnou ani další pravi-
delné akce - Mezinárodní výstava 
psů, Autosalon na Zahradě Čech, 
Gastro food fest či Hasičské slav-
nosti. 
Chybět na výstavišti budou i akce 
malého charakteru, jako je pravi-
delná výprodejová akce Marwill, 
kontraktační výstava ESOMARKET 
či akce pořádaná Policií ČR určená 
jako prevence pro žáky základních 
škol. (od dop.)

Koalice jednala o situaci v akciové společnosti Krajská zdravotní
Na včerejším koaličním jednání zástupci krajské koalice diskutova-
li o situaci v Krajské zdravotní, a. s., především pak o skutečnostech, 
které následovaly po odvolání bývalého předsedy představenstva 
Mgr. Ing. Jindřicha Zetka a smluvních vztazích mezi Krajskou zdra-
votní a paní Vladislavou Marschallovou.

KZ povede MUDr. Petr Malý, MBA
Od pátku 12. 3. pověřilo představenstvo Krajské zdravotní, a.s. (KZ), 
vedením společnosti MUDr. Petra Malého, MBA coby prozatímního 
generálního ředitele. V nejbližších dnech bude na pozici generální-
ho ředitele společnosti vyhlášeno výběrové řízení.

Očkování je skvělá věc
Říká primář Infekčního oddělení Masarykovy nemocnice MUDr. Pavel Dlouhý k ak-
tuální situaci v boji s onemocněním Covid-19. 

Očkovací a odběrová místa 
v Ústeckém kraji

„Kolegům jsem vyvrátil několik 
lží odvolaného předsedy před-
stavenstva a znovu jsem při-
pomněl,  jaké  důvody  k  je-
ho odvolání skutečně vedly 
a  jak  pan  Zetek  dlouhodo-
bě manažersky  selhával.  Šlo 
především o naprosto nezvlád-
nuté  jednání  s  odbory  při  akvizi-
ci  nemocnice  v  Litoměřicích,  což  povede 
k prodloužení termínu převzetí této nemoc-
nice, nebo nezvládnutou akvizici nemocni-
ce v Rumburku, jejíž prodloužení bude kraj 

stát  další  desítky  milionů  ko-
run. Zároveň jsme pana Zet-
ka žádali, aby vyřešil  svou 
kumulaci  funkcí,  kdy  ved-
le funkce předsedy předsta-
venstva  Krajské  zdravot-
ní,  a.  s.,  souběžně  působil 

jako  ředitel  nemocnice  v  Žat-
ci a starosta obce Hora Svaté Ka-

teřiny. Všechny tyto funkce vyžadují prá-
ci na plný úvazek. V případě Krajské zdra-
votní, kterou čekají významné strategické 
kroky,  je to nepřípustné,“ uvedl hejtman 

Ústeckého kraje Jan Schiller (hnutí ANO).
„Zároveň jsem koaliční partnery informo-
val, že jsem hovořil s paní Marschallovou. 
Já i celá krajská organizace hnutí ANO po-
važujeme  situaci  za nepřijatelnou,  a  pro-
to  jsme  se  dohodli,  že  paní Marschallová 
ukončí dohodu o pracovní činnosti na kraj-
ském úřadě. Tím skončí i na pozici mé po-
radkyně. Paní Marschallová zároveň infor-
movala krajskou organizaci hnutí ANO, že 
zároveň rezignuje na pozici krajské místo-
předsedkyně, a to se také stalo,“ dodal hejt-
man Schiller. 
„My  jsme  logicky  byli  těmi  informacemi 
znepokojeni,  a  proto  jsme  i  toto  koaliční 
jednání  vyvolali.  Zároveň  musím  říct,  že 
jsme  uvítali  kroky,  které  hnutí  ANO  v  té-
to věci podniklo a o kterých jsme byli nyní 
informováni. Jde zejména o zrušení všech 

smluv s paní Marschallovou, jejíž další se-
trvání v pozici poradkyně hejtmana  jsme 
považovali za nepřijatelné. Zároveň oceňu-
jeme slib koaličního partnera, že se všech-
ny další případné problémy v rámci Kraj-
ské  zdravotní,  a.  s.,  budou  řešit  koaličně, 
i když je má hnutí ANO v gesci. Tento pří-
pad je ukázkou toho, že koalice je schopna 
řešit problémy rychle a věcně. Koaliční part-
neři se shodli, že současná situace je záro-
veň šancí přemýšlet o lépe fungující struk-
tuře  řízení  společnosti  Krajská  zdravot-
ní,“ řekl náměstek hejtmana pro kulturu 
a cestovní ruch a předseda hnutí Jsme-
PRO! Jiří Řehák.
„Pro ODS  je  naprosto  zásadní,  aby  všich-
ni volení zástupci kraje pracovali poctivě, 
efektivně a ve prospěch všech občanů. Po-
žádali  jsme proto o prověření všech pora-

denských smluv, protože stejný zájem jako 
ODS, musí mít v této věci celá koalice. Ni-
kdo si nepřeje, aby se kdykoliv v budoucnu 
opakovala  podobná  situace,  která  by  po-
škozovala  celou  koalici,“ vyjádřil se ná-
městek hejtmana pro sociální věci, bez-
pečnost a sociálně vyloučené lokality Jiří 
Kulhánek (ODS).
„Během  prověřování  souvislostí  s  uzavře-
nou  pracovní  smlouvou  paní  Marscha-
llové  jsem  byl  navíc  obeznámen  persona-
listkou Krajské zdravotní, a. s., že byla ta-
to  smlouva  uzavřena  na  základě  přímé-
ho pokynu právě předsedy představenstva 
Mgr. Ing. Jindřicha Zetka. Ve světle toho se 
veškeré výroky, které pronesl poté, co došlo 
k  jeho odvolání,  jeví  jako naprosto účelo-
vé,“ doplnil informace závěrem hejtman 
Schiller. (Zdroj: www.kr-ustecky.cz)

ENERGIE Z BYLIN

EREBOS
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Ústecká zoo má novou šelmí slečnu

Kvůli cestě do nového domova absol-
vovala přípravu, kdy jí chovatelé pře-
dem dávali do expozice přepravní box 
s krmením, aby si samice zvykla do něj 
v klidu vlézt. „Transport proběhl bez pro-
blémů a stejně tak i vpuštění do nové ex-
pozice, kam samice bez váhání vběhla. 
Nejprve byla poněkud dezorientovaná 
z neznámého prostředí, ale po bedlivém 
průzkumu si našla bezpečné místo ve vyš-
ší části expozice za skálou. Nyní si bude 
zvykat na nové prostředí i chovatele, kte-
ří ji v nejbližších dnech vpustí i do venkov-
ního výběhu,“ informuje vedoucí útva-
ru kontaktu s veřejností Ingrid Veselá 
Volfová. Samice nezůstane osamocena, 
jelikož již v říjnu loňského roku přices-

toval samec Cristi původem z italské-
ho Parco Faunistico La Torbiera. Zoo má 
pro irbise tři vnitřní expozice a jeden 
velký venkovní výběh. Samec a sami-
ce se zatím budou ve venkovním výbě-
hu střídat a dohromady budou spojeni 
koncem dubna, kdy samici skončí obdo-
bí rozmnožování. Koordinátor Evrop-
ského záchovného programu nedopo-
ručuje irbise množit, proto budou kon-
cem roku znovu na čas rozděleni. Pokud 
se situace změní, bude mít ústecká zoo 
možnost navázat na úspěšné odchovy 
této vzácné šelmy z minulosti. 
Irbisové neboli levharti sněžní obýva-
jí vysoko položené oblasti Střední Asie 
a k životu v chladném prostředí mají 

řadu adaptací: huňatou a dlouhou srst, 
krátké ušní boltce, široké tlapy ze spod-
ní strany porostlé srstí a širokou nosní 
dutinu, kde se ohřívá vzduch před vstu-
pem do plic. Další typickým znakem je 
dlouhý a mohutný ocas, který jim po-
máhá udržet rovnováhu v nelehkém te-
rénu. Tato šelma je na seznamu ohrože-
ných druhů a důvodem je ilegální lov 
pro kožich či kosti (využívané v tradič-
ní čínské medicíně). Dalším důvodem 
je fakt, že je ve své domovině považo-
vána za škodnou zvěř. Podle Červené-
ho seznamu IUCN žije ve volné přírodě 
asi jen 3000 dospělých jedinců. Ochra-
nou levhartů sněžných ve volné přírodě 
se zabývají různé projekty jako napří-
klad The Vanishing Treasures program-
me nebo Global Snow Leopard & Eco-
system Protection Program. (od dop.) 

 Foto: Zoo Ústí nad Labem

Voda očima dětí
Voda jako radost, bazén i osvěžení v horkém létě. Při příležitosti Světového dne vody 2021 jsme 
se zeptali dětí , co pro ně znamená voda. Odpovědi odzbrojují svojí upřímností, ve které se odráží 
čirá esence vody — její životadárnost. 

www.svs.cz

Světový den vody připadá na 22. března 
a upozorňuje na jeden z nejcennějších přírodních 
zdrojů, který často bereme jako samozřejmost. 
Ať už  jako  součást jídelníčku, domácnosti , nebo 
rekreační kratochvíl e, voda proplouvá naším 
životem od začátku do konce. Její důležitost si 
někdy uvědomíme až ve chvíli, kdy není. Právě 
to je tématem Světového dne vody 2021:
Co pro nás znamená voda? 

Pro nás je voda nejen náplní práce 
v podobě správy 9 000 km vodovodů 
a bezmála 4 000 km kanalizací, ale 
také posláním. Péče o její kvalitu 
pro 458 obcí v severních Čechách 
je závazkem, který plníme 
s maximálním nasazením.

Pri ncezna v desti.
 David, 4 roky

Voda je pro me 
dulezitá, nedá se 
bez ní zít.
 Terezka K., 9 let

Voda je radost. 
Vana, sníh, kaluze, 
bublinky, plavání.

Stella, 5 let

Pohled dospělého 
Voda je pro mě spojená s pocitem čistoty 
a přírody, je to element, který dává 
všemu život. // Voda není samozřejmost 
a je zapotřebí s ní šetřit a chránit ji.

Kája, 12 let

Voda je dulezitá pro kyticky, 

protoze kdyz prsí, tak 

kyticky pijou.  Sali  4 roky

2103_SVS_inzerat_Den_vody_261x296_Metropol_v01.indd   1 09.03.2021   9:57

Do ústecké zoo dorazila z německé Zoo Dresden velká kočko-
vitá šelma - samice levharta sněžného jménem Tierra, která 
v dubnu oslaví dva roky. 
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Ústavní stížnost podal za senátory v prosin-
ci roku 2017 europoslanec za STAN Stani-
slav Polčák. Stížnost napadá ty části voleb-
ního zákona, které upravují rozdělení voleb-
ních obvodů podle formule D‘Hondta – pře-
počítávání hlasů na mandáty. A také aditivní 
kvórum, které znevýhodňuje koalice. Ty mu-
sí získat pro vstup do Sněmovny větší počet 
hlasů než samostatně kandidující strana. „Po-
kud by měl volební systém odrážet počet hlasů 
do počtu získaných mandátů, tj. proporcionál-
ní, ANO by mělo oproti skutečnosti o 15 man-
dátů méně a ODS o jeden mandát méně. Pi-
ráti by naopak získali o 8 mandátů více, STAN 
o 5 mandátů více, TOP 09 o 4 mandáty ví-
ce, KSČM a KDU-ČSL o 2 mandáty více a SPD 
a ČSSD o 1 mandát více. Tedy 16 mandátů by 
se rozdělilo na počet odevzdaných hlasů od-
lišně, konkrétně pak z celku 8 procent mandá-
tů by se rozdělilo jinak,“ napsal Stanislav Pol-
čák do ústavní stížnosti. Ústavní soudci mu 
dali za pravdu a vymazali problematické pa-
sáže z volebního zákona. Jejich rozhodnutí se 
vztahuje už na letošní volby do Poslanecké 
sněmovny Parlamentu ČR.

Pavel Rychetský: Každý hlas by měl mít stejnou váhu
Ústavní soud vyhověl stížnostem senátorů, podle nichž volební regule znevýhodňují 
malé strany a koalice. A nastala, lidově řečeno, mela. O tom, proč se tak stalo právě teď 
a co se změní pro politiky i voliče, jsme hovořili s předsedou ÚS Pavlem Rychetským.

 Co se konkrétně podle nálezu Ústavního sou-
du mění pro kandidující strany, hnutí a koalice?
Plénum Ústavního soudu po projednání návr-
hu skupiny senátorů seznalo, že přidělování 
mandátů způsobem zohledňujícím poměr hla-
sů odevzdaných politickým stranám jen v rám-
ci nestejně velkých volebních krajů, byť ko-
pírujících územně správní uspořádání státu, 
v kombinaci s tzv. D‘Hondtovou metodou pře-
počítávání odevzdaných hlasů na získané man-
dáty, může vést k protiústavní nerovnosti hla-
sů jednotlivých voličů. V závislosti na místě je-
jich bydliště se totiž může výrazně lišit počet 
hlasů, který politická strana v daném volebním 
kraji potřebuje pro zisk alespoň jednoho man-
dátu. Základním referenčním kritériem pro to-
to rozhodnutí byl ústavní požadavek, aby měl 
hlas voličů ve volbách do Poslanecké sněmovny 
stejnou váhu a aby výsledek voleb odpovídal 
zásadám poměrného zastoupení. Ústavní soud 
v souladu s principem „sebeomezení“ a mini-
malizace zásahů do právního řádu zrušil pou-

ze používaný způsob přepočtu hlasů na posla-
necké mandáty a ponechal nedotčenou velikost 
volebních krajů. Současně zrušil načítací klau-
zuli pro kandidující koalice s tím, že nezne-
možnil zákonodárnému sboru případně stano-
vit novou klauzuli, avšak způsobem, s nímž ne-
bude spojeno riziko výrazné deformace voleb-
ního výsledku v důsledku propadnutí velkého 
počtu hlasů. Více k tomu viz též text nálezu sp. 
zn. Pl. ÚS 44/17, který je dostupný na webo-
vé stránce Ústavního soudu a v databázi NA-
LUS. Nyní je na zákonodárném sboru jak upra-
ví volební zákon, aby tuto nerovnost odstranil. 
Pro jednotlivé kandidující politické strany se 
tím nic nezmění a pro kandidující koalice též 
ne, pokud ovšem Parlament do volebního záko-
na nevloží novou přiměřenou hranici pro vstup 
koalic do Poslanecké sněmovny. 
 Dotknou se nějak změny i voličů?
Zdánlivě nikoliv, ale hlas každého voliče bude mít 
stejnou váhu bez ohledu na to, ve kterém voleb-
ním kraji bude odevzdán. 

 Pojďme k časové ose. Máme zhruba šest mě-
síců před parlamentními volbami, které vyhlásil 
prezident republiky už v závěru loňského roku 
na 8. a 9. října 2021, jinými slovy volební kam-
paň již začala. Proč jste neodložili vykonavatel-
nost rozhodnutí až pro příští volby?

Za situace, kdy většina soudců Ústavního soudu shle-
dala protiústavnost významné části volebního záko-
na, nemohla odkládat vykonatelnost svého „voleb-
ního nálezu“. Po každých volbách se u Nejvyššího 
správního soudu (a posléze i soudu ústavního) objeví 
mnoho žalob požadujících zrušení voleb. Bylo by ab-
surdní, aby Ústavní soud „jedním dechem“ konstato-
val protiústavnost volebního zákona a současně roz-
hodl, že ještě pro tyto volby to nevadí. 
 Stížnost senátorů ležela u Ústavního soudu 
od prosince roku 2017. Nám, laikům se doba ře-
šení může zdát příliš dlouhá. Jaký byl důvod?
Délka řízení před Ústavním soudem v jednotli-
vých věcech je odlišná jak podle povahy a nároč-
nosti projednávané věci, tak podle rozsahu a argu-
mentační váhy dialogu mezi patnácti soudci, tvo-
řícím plénum Ústavního soudu. U plenárních vě-
cí se v průměru pohybuje kolem jednoho roku. 
V daném případě byla délka řízení ovlivněna i fak-
tem, že souběžně byla na pořadu jednání Posla-
necké sněmovny opakovaně novela volebního zá-
kona. Mohli jsme proto předpokládat, že když sku-
pina zákonodárců část tohoto zákona sama napad-
la, pokusí se ji i sama „napravit“. Znovu tak mohu 
poukázat na již shora zmíněný princip „sebeo-
mezení“ a minimalizace zásahů Ústavního soudu 
do právního řádu.
 Hlasování ústavních soudců nebylo jednotné. 
Z patnácti byli čtyři proti a celkem ostře se pro-
ti verdiktu ve sdělovacích prostředcích vymezi-
li. Co tomu říkáte?
Ctím právo každého z patnácti soudců Ústavního 
soudu uplatnit při „přehlasování“ svůj odlišný ná-
zor. Dávám ovšem přednost tomu, když se tak sta-
ne v rámci dialogu uvnitř Ústavního soudu a niko-
liv prostřednictvím veřejných médií. 
 Jak se vás dotkla názorová smršť, kterou mezi 
politiky rozhodnutí Ústavního soudu vyvolalo?
Poněkud mne to překvapilo. Neústavnost napa-
dené úpravy byla zjevná, což v odborných a snad 
i politických kruzích bylo většinově zřejmé. Ostat-
ně ona kritika našeho rozhodnutí nesměřovala 
proti výroku, ale převážně pouze proti délce říze-
ní, o jejichž důvodech jsem se zmínil. 
 A na závěr, aby si čtenáři udělali o práci Ústav-
ního soudu alespoň hrubou představu: Kolik vě-
cí k řešení vám ročně napadá?
Ústavní soud má podle čl. 87 Ústavy dvanáct roz-
hodovacích kompetencí, z nichž dominantní jsou 
individuální ústavní stížností proti rozhodnutím 
či zásahům veřejné moci do práv a svobod jed-
notlivých subjektů (tedy fyzických i právnických 
osob) a právě přezkum ústavnosti zákonů a jiných 
právních předpisů. Těch ústavních stížností napa-
dá již po řadu let více než 4000 ročně, v oblasti 
přezkumu ústavnosti je návrhů zpravidla zhruba 
30 až 50 ročně.    

Připravila: L. Richterová, foto: archiv Ústavního soudu

JUDr. Pavel Rychetský, Dr. h. c.
Pavel Rychetský (* 17. srpna 1943 Praha) je 
politik, právník a od srpna 2003 předseda 
Ústavního soudu České republiky. Od čer-
vence 1998 do července 2002 byl místopřed-
sedou vlády Miloše Zemana a zastával post 
předsedy Legislativní rady vlády. V násle-
dující vládě Vladimíra Špidly zastával až do 
srpna 2003 stejné posty, navíc byl minist-
rem spravedlnosti. Od ustavení Senátu v roce 
1996 až do jmenování ústavním soudcem byl 
rovněž senátorem za Strakonicko.
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Jan Hamáček: Zdravotníci jsou
pro mne každodenní hrdinové

NADAČNÍ FOND FK TEPLICE VZNIKL ZA ÚČELEM POMÁHAT LIDEM, 
KTEŘÍ NEMĚLI V ŽIVOTĚ MNOHO ŠTĚSTÍ A NAŠI POMOC POTŘEBUJÍ. 

NADAČNÍ FOND FK TEPLICE BYL ZALOŽEN POD HLAVIČKOU 
FK TEPLICE A.S. A NAVAZUJE NA FILOZOFII CELÉHO KLUBU, 

VE KTERÉ JE SOCIÁLNÍ ODPOVĚDNOST VELMI ZAKOŘENĚNÁ.

PŘISPĚT MŮŽETE I VY NA TRANSPARENTNÍ ÚČET: 
293310060/0300 VEDENÝ U ČSOB293310060/0300 VEDENÝ U ČSOB

Už rok s malými přestávka-
mi svírá svět koronavirus. Jak si 
stojíme v boji s pandemií? Od-
povídá ministr vnitra a předse-
da Ústředního krizového štábu 
Jan Hamáček.

 Pane ministře, setkáváme se v době, 
kdy nejen naše země čelí stále probíha-
jící epidemii Covid-19. Nabízí se proto 
otázka, jak současnou situaci v České 
republice vnímáte a hodnotíte? 
Potvrzuje se, že pandemie sama od se-
be nezmizí. Už loni v létě jsem před 
přílišným optimismem všechny, včet-
ně pana premiéra, který ve svých vi-
deích „Čau lidi“ naznačoval, že už bu-
deme žít jako dřív, varoval. A došlo 
na má slova, že dokud nebude k dis-
pozici vakcína a nebude jí naočková-
na většina populace, je to soužití s vi-
rem soužitím s tygrem v kleci. Hnutí 
ANO je po celou dobu pandemie spí-
še pro rozvolňování, pan premiér Ba-
biš měl spory s ministrem Vojtěchem 
ohledně nošení roušek, pan ministr 
Havlíček dlouhodobě propaguje mír-
nější postup. ČSSD je po celou dobu 
opatrnější a po celou dobu se na zákla-
dě dat a čísel nakažených ukazuje, že 
náš obezřetný postoj je ten správněj-
ší. Teď je situace o to těžší, protože se 
nové mutace šíří rychleji a snadněji. To 
nás nutí přijímat přísnější opatření. Ta 
naštěstí začínají zabírat a počty naka-
žených pomalu klesají. 
 Část lidí už je z opatření unavená, 
ten čas, kdy se omezují, už vnímají 
jako příliš dlouhý, co byste jim vzká-
zal? A nemáte někdy chuť opustit mi-
nisterskou funkci a odpočinout si?

Aby ještě nějakou dobu vydrželi. Ni-
koho nás omezení netěší, ale týkají se 
nás všech. Obětujeme se všichni v zá-
jmu ochrany životů. Není to rozhodně 
lehké, ale naprostá většina lidí to chá-
pe, restrikce dodržuje. Všichni už asi 
bohužel máme ve svém okolí někoho, 
kdo Covid prodělal, mnoho lidí přišlo 
o své rodinné příslušníky, přátele. Pro-
to by ochota omezit co nejvíce své soci-
ální kontakty měla být co největší. Bo-
jujeme společně za životy našich spo-

luobčanů a také za to, aby nemocnice 
a v nich pracující personál nezkolabo-
val. Přeplnění nemocnic a nedostatek 
personálu je velký problém, který přija-
tými preventivními kroky mírníme. Dě-
láme maximum, ale chápu, že lidé jsou 
unavení a otrávení, i já toho už mám 
občas doslova „plné zuby“. Pandemie je 
přírodní katastrofa, podobně jako po-
vodně, je potřeba se jí postavit čelem, 
ne utíkat. Jsem ministr vnitra, nic ne-
vzdávám, to není můj styl. 

 Zdravotnický systém a zdravotníci 
jsou už nějakou dobu nesmírně pře-
tížení, vydávají enormní množství sil 
na záchranu lidských životů, něko-
lik měsíců pracují opravdu na maxi-
mum, co byste jim vzkázal? 
Předně jim obrovsky děkuji. Vážím si 
všech zdravotníků, kteří se vydávají ze 
všech svých sil a bohužel už se vysky-
tl i případ kolapsu z vyčerpání, je to 
pro ně obrovská výzva, které čelí velmi 
statečně. Nebýt jich, jsme dneska v ob-

rovském průšvihu. Každý jeden zdra-
votník je pro mě každodenní hrdina. Je 
smutné, že je někteří lidé kritizují, ne-
věří jim. Konají se demonstrace, kte-
ré potenciálnímu šíření viru nahrávají. 
Tito lidé jsou frustrovaní, ale bohužel 
si v emocích neuvědomují, že zdravot-
níky budou jednou potřebovat, ať už 
kvůli Covidu-19 anebo jakékoli jiné ne-
moci. Jestli nám něco koronavirová kri-
ze ukázala, pak mimo jiné právě to, jak 
jsou zdravotníci i celý Integrovaný zá-
chranný systém nepostradatelní. Po-
děkovat je namístě také hasičům, po-
licistům i armádě, i bez nich bychom 
to nezvládli. 
 Je to zhruba rok od prvního lock- 
downu, co je od té doby jinak? Máme 
to nejhorší za sebou?
Covid je za tu dobu mnohem více roz-
šířený, už přes milion lidí se virem na-
kazilo. Šíří se nové formy viru, přibý-
vají tisíce nakažených každý den, to je 
problém. Chci být i optimistický, má-
me vakcíny.  Očkování je jedinou mož-
ností, jak koronavirus definitivně po-
razit. Vakcinace v České republice bě-
ží, očkujeme podobným tempem ja-
ko ostatní státy a dobrou zprávou je, 
že v průběhu března a dubna budeme 
mít k dispozici mnohem větší množ-
ství vakcín. Tím pádem budeme moci 
očkovat ještě více. Co největším tem-
pem tak, aby společnost získala kolek-
tivní imunitu. Chci apelovat na všech-
ny, nebojte se očkovat. Jen proočková-
ní většiny populace nám zajistí, že se 
situace zlepší a stabilizuje. Do té do-
by prosím všechny o trpělivost, dělá-
me vše pro to, abychom to společně co 
nejdříve zvládli.  (od dop.)

Výzkumný tým Doprava a mobilita 
na Fakultě sociálně ekonomické Uni-
verzity J. E. Purkyně v Ústí nad La-
bem se v současnosti zabývá analyzo-
váním výsledků výzkumu zaměřeného 
na zjišťování potenciálu pro využívá-
ní spolujízdy (také car-pooling či ride-
-sharing) při cestách do práce/školy. 
Dotazníkového šetření se účastnili za-
městnanci Magistrátu města Ústí nad 

Labem, Krajského úřadu Ústeckého 
kraje a studenti a zaměstnanci UJEP. 
Celkem bylo získáno 2 334 vyplněných 
dotazníků. Analýza odhalila zajímavé 
rozdíly v délce dojížděk zaměstnanců. 
Největší vzdálenosti pravidelně jezdí 
studenti UJEP, které univerzita přita-
huje i z regionů vzdálených běžně ví-
ce než 100 km.  Krajský úřad ÚK i uni-
verzita jsou zároveň významnými re-

gionálními zaměstnavateli. Do těch-
to institucí se sjíždí zaměstnanci ze 
vzdálenosti běžně přesahující 50 km. 
„S  potěšením  lze  konstatovat,  že  mno-
zí  pracovníci  ústeckého  magistrátu  do-
cházejí do svého zaměstnání pěšky nebo 
jezdí hromadnou dopravou, a vítězí tak 
v šetrnosti dojížďky do zaměstnání,“ ří-
ká Ing. Mgr. Hana Brůhová-Foltýnová, 
Ph.D. (od dop.) Foto je ilustrační

Co odhalil výzkumný tým Doprava a mobilita
Výzkum ve významných ústeckých institucích ukazuje zájem zaměstnanců a studentů o spolujízdu při 
cestách do práce nebo do školy. Jak a z jaké dálky dojíždíme? Jsme schopni změnit své dopravní chování?


