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Dana Vaculíková je vedoucí oddělení hygieny největšího poskytovatele lůžkové zdravotní péče v České republice, hlavním hygienikem Krajské zdravotní, a.s. Společnosti, která pro Ústecký kraj spravuje nemocnice v Děčíně, Ústí
nad Labem, Teplicích, Mostě, Chomutově a od 1. dubna i v Litoměřicích. V souvislosti s očkováním proti nemoci COVID-19 v regionu se její mise, po loňském
budování a zprovoznění nemocničních odběrových center, rozšířila o další nelehký úkol - přípravu a koordinaci očkovacích míst v celém Ústeckém kraji.

Přeji si přeplněná
vakcinační centra

Mgr. Dana Vaculíková
je absolventkou Střední zdravotnické školy v Ústí nad Labem a Vysoké školy zdravotnictví a sociální práce. Získala Zvláštní odbornou způsobilost pro práci na úseku hygieny a epidemiologie ve zdravotnictví. V Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem pracuje
od roku 2006, nyní jako vedoucí Oddělení hygieny Krajské zdravotní, a.s. Od roku 2012 je
členkou Předsednictva Odborné společnosti nemocniční epidemiologie a hygieny České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně a od roku 2019 je předsedkyní dozorčí
rady Národní pracovní skupiny pro hygienu rukou. Kromě toho je od roku 2011 lektorkou
Aesculap academie v oblasti dezinfekce a hygieny.

 Loni v březnu se pandemie nemoci COVID-19 v Česku pozvolna rozjížděla a ještě nám tolik fatálně neovlivňovala životy, jako je tomu dnes. Jak
na tu dobu vzpomínáte?
Doba před tím, než jsme měli našeho
vůbec prvního pozitivního pacienta,
už byla naplněna obavami z toho,
co se na nás řítí. Měli jsme ze zahraničí, kde máme hodně kolegů,
velkou spoustu podnětů. V té době jsme už řešili, co se děje v Itálii, jakým způsobem se tam léčí, jaká opatření přijímají. Bylo to období, které bylo naplněno ohromným strachem
– o náš personál. Tehdy jsme
počítali, kolik může jeden lékař spotřebovat respirátorů
za směnu, které jsme opravdu neměli. Kolik potřebujeme ochranných pomůcek
na zajištění služby, kolik jich
bude nutné na vybavení pro
všechny jednotky intenzivní
péče. V tu dobu jsme si ještě
říkali, že jednu stanici na infekčním oddělení ústecké Masarykovy nemocnice, kde nám
budou ležet na standardních lůžkách kovidoví pacienti, bychom nějakým způsobem dokázali zajistit. Bylo to období přípravy na všechna možná metodická opatření, protože jsme
samozřejmě měli izolační režimy nastavené, ale určitě ne do takové míry,
aby se rovnaly pandemickým plánům.
Sice jsme aktivovali naše pandemické
plány, ale zhruba po měsíci jsme zjistili, že nám jsou k ničemu… V době, kdy
jsme je tvořili a mysleli si, že ta situace
je pandemie, tak pandemií opravdu nebyla! Dnes to už samozřejmě víme. Bylo to období strachu. Rozhodně.
 Co považujete za mezníky v období jednoho uplynulého roku z pohledu vaší profese?
Těch věcí je ohromné množství. Práce
šestnáct hodin denně sedm dní v týdnu je i o fyzických rezervách, o kterých
jsem vůbec neměla potuchy, že je mám.
Co si vybavím? Doprovod prvního pacienta do pražské Nemocnice Na Bulovce. Všichni jsme si říkali: Ježíšmarjá, sice kovid pozitivního, ale zdravého muže vedeme do sanity v těch šílených ochranných prostředcích. Že ono
to snad nebude tolik hrozné. Takové byly mé první dojmy. V té době mi chodila spousta esemesek od kolegů napříč
Českou republikou: „My jsme věděli, že
budeš první!“ Po uplynutí pár týdnů mi

kolegové volali a ptali se mě, co zrovna dělám. Sháněla jsem média pro odběry na PCR SARS-CoV-2, protože jich
byl nedostatek. Logicky jich bylo nedostatek, protože jsme vůbec netušili, že
jich budeme tolik potřebovat. Sháněla
jsem někoho, kdo by je dokázal uvařit,
protože se nedala koupit. Kamion, který ta média vezl, totiž stál na hranicích
zablokovaný. Říkám jim – a byli to kolegové z opravdu renomovaných fakultních nemocnic: vy se pořád ptáte, co dělám. A oni: My to budeme dělat za čtrnáct dní, tak abychom se připravili. Protože my ten problém nemáme, u nás ti
pacienti ještě nejsou…
 Vy jste vlastně ve svém oboru, aniž
byste chtěla, razila cestu pro celou
republiku. Souhlasíte?
To jsem samozřejmě neměla v úmyslu a do takové pozice bych se sama
nikdy nepasovala. Nicméně realita taková z té praktické stránky byla. Jeden z prvních pacientů opravdu pocházel z našeho kraje. Pak se posléze
zjistilo, že další a další pacienti pocházejí ze skupiny kolem něho. My jsme
toto opravdu řešili jako první. Pamatuji se na další zajímavý okamžik. Zasedal pandemický štáb Krajské zdravotní a my jsme se snažili našemu managementu vysvětlit, nakolik je vážná
situace. Bylo to spojeno s jakousi nedůvěrou, jak už to bývá. Opravdu jich
bude tolik, opravdu to bude tak hrozné? Opravdu si myslíte, že potřebujete objednat ještě půl milionu respirátorů? A kdybychom to měli náhodou
za sebou, uplatníme je? (Samozřejmě
uplatníme). Myslím si, že zlomovým
okamžikem, kdy management pochopil, že situace skutečně tak vážná je,
bylo, když jsem zažádala o rozkládací
křeslo na spaní do mé kanceláře.
 Aktuálním tématem v souvislosti s bojem proti novému koronaviru
způsobujícímu nemoc COVID-19 je
dnes vakcinace. Nyní se už k očkování hlásí mnohem více lidí, než tomu
bylo ještě na konci loňského roku,
kdy vakcinace v České republice a Ústeckém kraji začala. Jak jste na masové očkování národa připraveni?
Mám-li se vrátit na začátek, pokud jde
o toto téma, musím říct, že šlo o něco,
na co jsme se všichni těšili. Pamatuji se,
jak jsem generálnímu řediteli říkala, že
ještě dotáhnu vakcinace a pak se budu

moci vrátit ke své práci nemocničního
hygienika. Bylo to období, kdy jsme vytvářeli první vakcinační centra. Zaplaveni ohromnou nadějí, že bychom šílenství, které máme kolem sebe, mohli
začít regulovat. Ono období optimizmu
trvalo asi čtrnáct dní. Potom přišly první vakcíny a my jsme si v tu dobu ještě
mysleli, že budeme muset všechny lidi
k očkování motivovat. Nechávali jsme
se tedy očkovat a hlásili světu „mám to
v paži“ a jak chceme být příkladem pro
všechny zdravotníky atd. Jak jsem se
mýlila! Dnes většina lidí řeší, proč my
mladí jsme se nechali naočkovat dřív
než ti ostatní staří. Teď už není potřeba nikoho motivovat, protože za tu dobu nám koronavirus ukázal, co je vlastně zač a co umí. A že je stále při chuti.
 Jak to s ním tedy je?
Mluví se nyní o čtvrté vlně, ačkoli ten
vir si jde stále svou cestou a my jen pomocí restrikcí přitvrdíme, nebo povolíme. S těmi vlnami to tudíž není šťastné
označení, protože každou tzv. vlnu zařizujeme zase a právě jenom my. (Ukazuje na hrnku s kávou, který je „plný viru“ a střídavě jej zakrývá dlaní a odkrývá). Jednoduché, jen přiklopíme a opačně. Mezi tím nic není, protože vir je tam
stále a pořád chce ven… To je celý princip protiepidemických opatření. Chápu, že spousta mých kolegů, kteří jsou
v poradních týmech ministerstva zdravotnictví, jsou vystavováni různým tlakům na rozvolňování. Několikrát jsme
se všichni shodli, že jsme měli být mnohem razantnější, důraznější.
 Prozradíte vaše největší přání?
Mé největší profesní přání je, aby přišla ohromná dodávka vakcín, která
přeplní všechna naše očkovací centra. Tím okamžitě ustanou dohady, kdo
byl naočkován první, druhý, jestli ten
či onen na dávku měl či neměl nárok,
a najednou bude vakcín pro všechny
dostatek. Jako v pohádce, kdy Dařbuján našel na sosnách všude jitrnice,
a všichni byli šťastní a spokojení. To
bych si přála, protože opravdu věřím,
že pouze vakcinace dokáže utlumit, co
se v tomto čase děje.
 Co vám dělá radost?
Mým největším přáním v době volna
je spát a spát. (Usmívá se). Radost mi
dělají procházky s pejskem. Přála bych
si trávit víc času s rodinou, která si mě
za poslední rok vůbec neužila. Zázemí,
které doma mám, si moc vážím. Oni se
o mě opravdu skvěle starají.
Text: Ivo Chrástecký
Foto: Krajská zdravotní, a.s./Marek Dienstl

Obyvatelé
Teplic třídí
kovový odpad
Po lázeňském městě bylo rozmístěno
zatím 25 nádob na kovy včetně zajištění jejich pravidelného vývozu, dotřídění a využití
odpadu. Jedná se
o nádoby o objemu 240 litrů, šedé barvy, speciálně upravené pro oddělené soustřeďování drobného kovového odpadu,
tzn. se speciálně upraveným vhozem
ve víku, možností uzamčení nádoby a polepem na přední stěně nádoby s označením, na jaký druh odpadu
jsou nádoby určeny. Zajištění svozu
bude podle pravidelného harmonogramu svozu v intervalu 1x za měsíc
s tím, že naplněnost nádob bude monitorován a v případě potřeby bude
navýšena na svoz 1x za 14 dní. Většinou budou tyto nádoby umístěny
na stanovištích, na kterých je kontej(od dop.)
ner na elektroodpad.

Krajská zdravotní převzala
litoměřickou nemocnici
Krajská zdravotní, a.s. má
od 1. dubna šest lůžkových zdravotnických zařízení, které spravuje pro Ústecký kraj. Ten je jediným akcionářem společnosti,
pod níž patří dalších pět nemocnic – v Děčíně, Ústí nad Labem,
Teplicích, Mostě a Chomutově.
„Nemocnice Litoměřice se oficiálně začlenila do Krajské zdravotní, a.s. Nemocnice
Litoměřice je jedním z významných poskytovatelů zdravotní péče v Ústeckém kraji
a KZ toto intenzivně vnímá. Tento krok,
spojení vzájemných sil a zkušeností, má
jednoznačně jasný směr - chceme, aby
byla obyvatelům kraje poskytována péče na co nejprofesionálnější úrovni a v co
nejvyšší kvalitě,“ uvedl při podpisu předávacího protokolu předseda představenstva Krajské zdravotní, a.s., Mgr. et
Mgr. Adam Vojtěch, MHA. „Završili jsme
několikaměsíční proces příprav, který je

Ledvice se mění v laboratoř
zelené energetiky
Malá výkonem, ale velká svým potenciálem. Na nové fotovoltaické elektrárně v lokalitě Elektrárny Ledvice zkouší ČEZ vlastnosti
a vhodnost různých typů panelů, které chce po vyhodnocení nasazovat v připravovaných velkých solárních parcích.
Úhrnný výkon těchto zdrojů, kterými přispěje k plnění klimatických cílů a závazků České republiky, by měl
v příštích 10 letech dosáhnout tisíců
MW. Už letos na jaře začne dodávat bezemisní elektřinu do sítě první velká
elektrárna využívající energii slunečního záření umístěná na zastřešeném
parkovišti dukovanské jaderné elektrárny. Vůbec největší solární instalace
za posledních 10 let o výkonu 2,3 MWp
pak vznikne na střechách automobilky
Škoda Auto. Postaví ji ČEZ ESCO.
Několik řad fotovoltaických panelů
se leskne v jižním cípu areálu nejmodernější klasické elektrárny ve střední Evropě. Mají celkový výkon pou-

hých 56,6 kW a jednotlivá pole se už
na první pohled vzájemně liší: typově, orientací na různé světové strany
nebo mírou sklonu. Zastoupeny jsou
nové technologie jako double glass
a double facial umožňující využívat
osvit z obou stran ale i vysokoúčinné typy Half cut a PERC vyrábějící i při
částečném zastínění nebo znečištění.
Nechybí ani stále populárnější agrivoltaika – nezvykle svisle stojící panely vhodné pro kombinaci výroby ekologické elektřiny se zemědělstvím nebo pastevectvím. Více o zelených elektrárnách Skupiny ČEZ v ČR se dozvíte
na www.cez.cz/cs/o-cez/vyrobni-zdro(od dop.)
je/obnovitelne-zdroje.

Na snímku zprava Mgr. et. Mgr. Adam Vojtěch, MHA, MUDr. Leoš Vysoudil, MBA,
a Ing. Radek Lončák, MBA

logickým krokem k zajištění dalšího dlouhodobého udržitelného rozvoje litoměřické nemocnice. Jsem přesvědčen, že tento krok znamená pro naše pacienty i za-

městnance zkvalitnění zdravotních služeb
poskytovaných touto nemocnicí,“ řekl ředitel Nemocnice Litoměřice Ing. Radek
Zdroj: info@kzcr.eu
Lončák, MBA.

Ocenění pro
zdravotníky
Ani mrazivé počasí neodradilo v únoru více než 200 sportovců z celé České republiky, aby vysportovali pro
Kliniku anesteziologie, perioperační
a intenzivní medicíny (KAPIM) Fakulty zdravotnických studií Univerzity
J. E. Purkyně a Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem celkem 34 000
korun v rámci akce Virtual Charity
Run. Šek s výtěžkem z této akce předal ředitel sportovního seriálu Milada Tour Michal Neustupa primáři KAPIM MUDr. Josefu Školovi, EDIC.
Účastníci Virtual Charity Run změřili síly napříč Českem na běžeckých trasách
5 a 10 km. Kdo neběžel, mohl přispět
v rámci 5 km procházky nebo jen dobrovolným příspěvkem. Odměnou k dobrému pocitu z pomoci byly také krásné
medaile, certifikáty s poděkováním nebo losované ceny. Druhý ročník virtuálního závodu navázal na loňskou dubnovou akci, kdy se organizátorům podařilo vybrat přes 180 000 Kč.
(od dop.)

Voda a civilizace doputovala do Ústí nad Labem
Putovní výstava unikátních fotografií a informací z výzkumů
na aktuální téma „Voda a civilizace“ dorazila do Ústí nad
Labem.
Návštěvníkům Lidického náměstí ukáže
zdarma význam životodárné tekutiny
od náboženských přes ekonomické, fyzikálně-technické až po krajinné, ekologické, historické či politické souvislosti.
V noci nasvícená expozice ke zde k vidění od 22. dubna do 16. května. Jejím
generálním partnerem je Skupina ČEZ,

v níž šetření s pitnou vodou patří mezi
jednu z ekologických priorit.
„České země patří v historii využívání vody pro výrobu elektřiny mezi průkopníky
a technologické lídry, ostatně Kaplanovy
turbíny dnes najdete ve vodních elektrár-

nách po celém světě. Voda je cenným zdrojem ekologické elektřiny a významně přispívá k hladkému chodu celé energetické
soustavy. Ať už se jedná o velká vodní díla nebo maličké elektrárny na menších tocích. Plně si uvědomujeme, že se voda stává stále vzácnější, a proto hledáme možnosti její úspory všude, kde to jde. Spotřeba pitné vody v elektrárnách ČEZ loni
klesla o výrazných 11 procent. Srovnání
s rokem 2001 ukazuje dokonce dramatické
65% snížení odběru,“ poznamenal Daniel Beneš, předseda představenstva a ge(od dop.)
nerální ředitel ČEZ, a. s.

V Račicích se už zase vesluje
Poslední dubnový víkend se konal
na račickém kanále Nominační závod
Českého veslařského svazu, v němž se
závodníci ucházeli o start ve světovém
závodu v Záhřebu, který se bude konat za dva týdny. Jednalo se o předem
určené posádky. Zároveň se tu konal
i Kontrolní závod, který je stěžejní pro
letošní Mistrovství světa U23, které se

koná v Račicích v červenci. Šlo o první
možné testování na 2 km trati a na základě výsledků se bude dále pokračovat výběrem do posádek.
Další test proběhne už za dva týdny,
opět v Račicích. „Rozhodně máme na to,
bojovat o medaile“, říká po testu Jakub
Makovička, Ústřední trenér ČVS. I přes
přísné podmínky, které stanovuje vý-

jimka Ministerstva zdravotnictví a Národní sportovní agentury, se závody
povedly. Povolena byla účast 150 lidí
a tento počet byl dodržen. Závodníků
Foto je ilustrační. (od dop.)
se sešlo 90. 

Kardiovaskulární JIP litoměřické nemocnice oblékla zcela nový kabát
S koncem března byla dokončena rekonstrukce kardiovaskulární jednotky intenzivní péče litoměřické nemocnice. Ta započala na podzim loňského roku a zahrnovala
kromě stavebních úprav prostor stanice také celkovou rekonstrukci všech rozvodů,
nové podlahy, osazení dveří, výmalbu a vybavení novým nábytkem.

Standardní pokoj.

Zcela nové jsou rampy u pacientských lůžek včetně nových rozvodů medicinálních plynů.

„Nové budou samozřejmě také všechny rampy u pacientských lůžek, včetně nových rozvodů medicinálních plynů,“
upřesnil rozsah úprav Ing. Miroslav Janošík, vedoucí
oddělení rozvoje, které mělo rekonstrukci na starosti.
Nového kabátu se ve stejném rozsahu dočkala také přilehlá ambulance echokardiografie včetně čekárny a sociální zařízení pro veřejnost. O zcela nový vzhled vnitřních prostor stanice a sousední ambulance se postarala Ing. arch. Naďa Richterová, se
kterou nemocnice spolupracuje již dlouhodobě.
„Tato rekonstrukce si vyžádala investici přesahující částku 13 miliónů korun, kterou nemocnice hradila z vlastních prostředků,“ doplnil předseda představenstva litoměřické nemocnice Ing. Radek Lončák, MBA.
Změny proběhly na podzim loňského roku také
na vzduchotechnice sloužící pro toto pracoviště
a sousední angiografii, kdy došlo k výměně vzduchotechnických jednotek. Oddělení díky tomu bude
nově v celém rozsahu klimatizováno.

Nadstandardní pokoj je vybaven i kuchyňskou
linkou, součástí bude i rozkládací křeslo pro pacientovu návštěvu

Zútulnění se dočkala i čekárna u přilehlé ambulance echokardiografie

„Věříme, že lékaři, zdravotníci, ale hlavně pacienti
tuto rekonstrukci ocení. Opakovaně říkáme, že naší prioritou je poskytování zdravotní péče v co nejvyšší kvalitě,“ říká k rekonstrukci MUDr. Petr Malý, MBA, generální ředitel Krajské zdravotní, a.s.,
jejíž součástí od 1. dubna litoměřická nemocniZdroj: info@kzcr.eu, foto N. Křečková
ce je. 

Czech Fashion Week 2021 v Teplicích bude!

inzerce

Kdy? V sobotu 18. září 2021
Kde? Na kolonádě u Domu kultury v Teplicích
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Chceme přinést radost předním módním návrhářům, modelkám a především publiku.
Děkujeme všem partnerům za podporu a těšíme se na setkání.

V prostorách nově zrekonstruované stanice už
zbývá doladit jen pár posledních detailů.

Nový světový rekordman

METROPOL SE PTÁ...

Blanky Matragi,
světově uznávané
módní návrhářky,
která přiletí 4. května z Bejrútu
do Prahy. Ptáme se, jak prožívá tuto dobu a na co se můžeme těšit?
Pandemie nás naučila rychle reagovat na požadavky doby. Zaměřit
se na nadčasovost, inovovat a tvořit modely a doplňky, které mohou
dobře sloužit delší dobu. Lidé si teď
více než kdy jindy potřebují udělat
radost. Moje nová kolekce je multifunkční, vzdušná, udržitelná, plná
barev, dávám do ní veškerou svou
energii. Přetransformovala jsem se
na menší doplňky. Příkladem může
být víceúčelový šátek, který krásně
ozvláštní jak šaty, tak i banální outfit. Nová kolekce má na sociálních sítích velký ohlas a já už se moc těším,

Na zatopeném lomu Vápenka
v Lahošti nedaleko Teplic uplaval David Vencl letos 23. února
bez neoprenu pod ledovou krustou silnou 31 centimetrů na jeden zátah 80,9 metru.

až ji 4. května přivezu do Prahy, kde
se setkám se svými stávajícími i novými klienty.

Překonal tak dosavadní světový rekord
Dána Stiga Severinsena z roku 2012.
Do organizace bylo zapojeno 20 lidí,
kteří ho také jistili. „Sport a freediving
je styl života. Je to svoboda pohybu, myšlení a maximálního uvědomění. Bylo to
velmi příjemné. Pod ledem se cítím velmi
uvolněný. Je to překvapující. Necítím tam
žádné omezení. Těžko se to popisuje a je
to samozřejmě dané dlouhým a tvrdým
tréninkem“, říká nový světový rekordman a pravidelné otužování všem vřele doporučuje.

Text: Redakce, Foto: Archiv Blanky Matragi

Text: Redakce, foto: archiv Davida Vencla

O komentované prohlídky výstavy, která je průřezem tvorby Blanky Matragi
v Obecním domě v Praze je stále velký zájem. Nyní je z důvodu epidemických
opatření zavřeno, ale všichni věříme, že se to brzy změní.

Toto poselství je pro severní Čechy o to
symboličtější, že nám naše krásná příroda za
celou historii lidského osídlení mnohé dala.
Třeba poklady jako stříbro, cín nebo uhlí, které
nám dobře posloužily. Dodnes využíváme také
její nejcennější poklad, vodu. O tento zdroj jsme
odhodlaní se náležitě starat a chránit ho.
Nebereme vodu jako samozřejmost a chceme
s ní rozumně hospodařit. Při její úpravě
využíváme moderní technologické postupy.
Z kohoutků tak teče dobrá a zdravá voda.
Vyčištěnou odpadní vodu vracíme do přírodního
koloběhu v té nejlepší kvalitě.
Pro nás. Pro naše potomky.
Pro celou planetu.

Jeden den jako
šance pro všechny
dny budoucí
Den Země připadá na 22. dubna a má všem lidem připomínat
bohatství naší planety, ale také hrozby, kterým musí čelit.
Letošním tématem je znovuoživení, tedy opětovné nastolení
rovnováhy v přírodě.

Pár zajímavých čísel

63

187

V severních Čechách máme
63 úpraven vody, které
dodávají každou hodinu

Našich 187 čistíren
odpadních vod vrátí

8 milionů litrů
pitné vody.

do přírody každou
hodinu 10 milionů
litrů vyčištěné vody.

13 122

Všechna voda teče potrubím o délce 13 122 kilometrů.
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Jan Čížek: Tištěná média
vstanou jako Fénix z popela
Jan Čížek se v médiích pohybuje od svého mládí. Nejprve byl v ČTK, později založil vydavatelství
Český Domov. Ptáme se ho, jak se dívá na budoucnost regionálních tiskovin?
 Vaše vydavatelství Český Domov
existuje na trhu již 22 let. Proč jste
se na konci 90. let rozhodl pro byznys, v kterém dlouhodobě působí velcí hráči a naděje na úspěch byla tedy
poměrně malá?
Vydavatelství jsem úspěšně prodal,
již nejsem majitelem. Noviny zdarma do schránek sousedů mne lákaly
již těsně po revoluci, když tady začaly
první pokusy. Já jsem podobné noviny
znal ze zahraničí, když jsme tam těsně
po revoluci vyrazili s rodiči. Bylo mi líto, že toto nemáme i u nás, protože lidi spíš zajímá, co se děje v jejich okolí, než velká politika. Tak jsem začal vydávat v roce 1999 první noviny na mé
rodné Praze 10. Postupně jsme to rozšířili do celé republiky. Zakládali jsme
spousty novin na krajských úřadech.
Dodnes vycházejí.
 Nedávno jste oslavil 45. narozeniny, firmu jste zakládal v poměrně
mladém věku. Měl jste v té době alespoň nějaké vydavatelské či novinářské zkušenosti?
Ano, byl jsem tehdy velmi mladý, ale
poměrně zkušený. V 19 letech jsem totiž nastoupil na zkušenou do ČTK, kde
jsem se věnoval domácí politice. Původně jsem chtěl pokračovat studiem
na žurnalistice, ale nabídli mi smlouvu, a tak jsem už zůstal. Byl jsem parla-

mentním zpravodajem, zakládal jsem
pobočku ČTK v Senátu. Jezdil s Milošem Zemanem v Zemáku, těch zážitků a zábavných historek jsou spousty.
Když ale denně koukáte pod pokličku
„velké politiky“, časem pocítíte určitou
marnost. Chtěl jsem tedy dělat něco
užitečného, co dává smysl. Sousedské
noviny zdarma, kde přinášíme praktické informace, jsou službou veřejnosti,
která mne naplnila.
 Prozradíte krédo, kterým se řídíte?
Přesností v detailech k dokonalosti.
Tím se řídím celý život, a tak to i zůstane.
 Jak se podle vás změnila za více
než 20 let oblast vydávání novin a časopisů? Myslíte si, že je sociální sítě a internet opravdu zahubí, jak už
bylo odborníky prorokováno někdy
na začátku 90. let?
Současná krize zamíchala totálně trhem. Zhruba 30% tradičních lokálních
novin skončilo. Je to smutný konec, byly to většinou rodinné firmy, založené
těsně po revoluci. Ty lidé to dělali srdcem. Ale jakmile se trh zotaví, tak se
plno titulů zase objeví. Hlad po tištěných novinách a časopisech zdarma
bude vždy.
 Když si chcete odpočinout a přijít
na jiné myšlenky, věnujete se baseballu. Proč právě tomuto sportu?

OTÁZKA PRO...

Karla Kašáka
moderátora TV Nova:
 Moderátorem slavnostního předávání ocenění Osobnost roku 2020 Ústeckého kraje bude sympatický Karel Kašák z TV Nova. Ptáme se, čím právě pracovně žije a jak se do Teplic v květnu těší?

Předně musím pozdravit všechny z Ústeckého kraje a přiznat se, jak moc mě těší,
že letošní osobnost roku budu moderovat právě já. Těším se zkrátka hodně. Krize ovlivnila snad všechny profese, a já si dnes vlastně už ani nevzpomínám, kdy
jsem moderoval jinak než před kamerou. Jak moc mi chybí lidi! Těším se na vás!
A ještě k tomu budu vlastně doma (Kája strávil se sestrou Veronikou dětství v DD
Vysoká Pec na Chomutovsku – pozn. redakce). Pracovně nejvíc momentálně žiju
ranní televizní show Snídaně s Novou, kde se cítím opět jako nováček, který se
stále musí učit. Zaplať pánbůh za to! Tak brzy na viděnou, přátelé…

inzerce
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od přírody takoví. Chtějí klid, bavit
se, mít rodinu a normální práci, která je naplňuje.
 Covid-19 s sebou, kromě ohrožení života, přináší i ekonomickou nejistotu či deprese. Máte pro naše
čtenáře závěrem nějaká povzbudivá slova, která by jim v dnešní době zvedla náladu?
Naše země je nejlepší místo na světě.
Máme zde skvělé lidi, kteří se dokáží
vyrovnat se vším. Věřím, že si zvolíme i politiky, kteří nám společné dílo nebudou kazit, a my se dostaneme
opět na evropský vrchol, kam patříme a vždy jsme patřili.
 Bydlíte v Praze 10, jste doslova
jejím patriotem. Je to pro vás stále
dobrá adresa?
Ta nejlepší. Praha 10 má dobrou pověst, je to ideální místo k životu. Naše rodina zde bydlí po generace. Je málo míst na světě, kde by byly dva fotbalové kluby světové úrovně. Byť se teď
Bohemce tolik nedaří, má slavnou minulost a Slavii netřeba představovat.
Já osobně bych na Desítce vylepšil veřejnou správu, úklid a zainvestoval
do veřejné zeleně a úprav veřejného
prostoru. Mé životní motto „přesností v detailech k dokonalosti“ zde platí
(od dop.)
dvojnásob.

MERRY CHRISTMAS
AND HAPPY NEW YEAR!

2014

Děčín

ní podnikatelům bylo jen naoko. Strašně moc podnikatelů zkrachovalo. Svůj
byznys vykonávat nemohli, náklady
běžely, ale nedostali žádnou náhradu.
Je to k vzteku. Přitom se mohla opatření dělat pro-byznysově. Tedy jakékoliv
státní zakázky dávat v nouzovém režimu pouze českým výrobcům s výrobou na českém území. Díky tomu by se
tady vymyslela a vyrobila spousta produktů, které by se daly i vyvážet. Nezavírat hospody a obchody. V Srbsku,
které není členem EU, vše běželo bez
omezení. Švédsko naprosto stejně neomezovalo nic. Lidi ochránily léky a masivní vakcinace, žádné zákazy.
 Upřímně – když se o covidu-19 začalo před více než rokem psát, domníval jste, že se z něj vyklube celosvětový strašák?
Tušil jsem dlouhodobě, že se na nás valí velká krize. Ale jak ta krize proběhne,
jsem netušil. Tohle mne nenapadlo ani
v nejhorším snu. Za vše ale mohou politici. Vůbec to tak nemuselo být.
 Až epidemie opadne a svět se začne
vracet do zaběhnutých kolejí, myslíte
si, že se skutečně všechno vrátí do stavu, který panoval před rokem 2020?
Svět bude takový, jaký jej budou lidé
chtít mít. Já myslím, že se opět vše
vrátí do normálu, protože lidé jsou

KRÁSNÉ VÁNOCE
OSOBNOST
ROKU
2020
A ÚSPĚŠNÝ NOVÝ ROK!
ÚSTECKÉHO KRAJE

OSOBNOST
ROKU

Teplice

Baseball hraji od malička. Ten důvod
je i malinko příběhem naší země. Část
naší rodiny byli vysídlenci, emigranti. Byli rozesetí po celé zeměkouli. Rakousko, Německo, USA. No a jediná země, kde jsme se mohli všichni za socialismu sejít na rodinné srazy, bylo
východní Německo (NDR). Ale co tam
jako děti hrát? Američané neuměli fotbal, tak někdo vytáhl klacek, tenisák,
a že se bude hrát baseball. Mně to nadhodili a já odpálil homerun. Pak mi
přišla na Vánoce krabice s vybavením
a začali jsme to hrát i doma v ČR.
 Jaké jsou vaše další záliby? Stojíte
třeba rád u sporáku?
Ano, vaření mne neskutečně baví. Rád
vymýšlím nové věci a svoje recepty.
Miluji vařit pro větší počet lidí nebo si
dělat domácí party s mezze, tedy velkými platy s více druhů masa, zeleniny a příloh. Nejlepší je, když se sejde
celá rodina.
 Máte poměrně početnou rodinu,
okolo vás se točí čtyři dcery. Kam nejraději jezdíte na výlety a kde a jak
trávíte volný čas?
Volný čas trávíme s rodinou jako většina na chalupě, kterou máme ve středních Čechách u Okoře. Nádherné místo. V Praze holky milují ZOO. Když byla nyní krize a nemohli jsme tam jít
osobně, alespoň jsme pomáhali nákupem stravenek pro zvířátka.
 Od příjemných okamžiků se teď
vraťme do smutné reality, kterou zásadně poznamenala koronavirová
epidemie. Jak hodnotíte současnou
situaci v naší zemi a přijatá vládní
opatření?
Je to naprostá katastrofa. Absolutní
propadák. Vláda nemá důvěru lidí,
opatření vůbec nedávají smysl. Navíc
se hodně kradlo. Byla to šance ukázat, že Češi v krizích umí, dokáží se
semknout a fungovat. Vláda předvedla pravý opak. Místo, aby dala šanci českým firmám vyrábět ochranné
pomůcky, dovezly se předražené čínské šmejdy přes nastrčené garážové
firmy. Vláda mohla přes domácí poptávku a státní zakázky udržet český
průmysl a malé podnikatele. Naopak
ale všechno české zašlapala do země.
Je to strašně smutné, co s naší zemí provedla. Vše mohlo proběhnout
úplně jinak a mohli jsme na krizi naopak vydělat.
 Kde se podle vás stala největší chyba při řešení koronavirové krize?
Této vládě se nedá vůbec věřit. Dokonce jsou názory, že Andrej Babiš chtěl
nechat svými zákazy „vychcípat“ byznysovou konkurenci, aby ji pak levně
skoupil. Ze zákonů a Ústavy si doslova udělali trhací kalendář, odškodně-

Děkujeme partnerům:

Most

Ústí n. L.

Litoměřice

TEPLICE
Žatec

Dubí

CHOMUTOV

Teplice
LITOMĚŘICE

Děčín

Most

Ústí n. L.

Litoměřice
DĚČÍN
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Dětské domovy v Ústeckém kraji
dostaly pro své děti notebooky
Dětské domovy v Ústeckém kraji obdržely pro své děti od společností Česko.Digital a Microsoft repasované počítače. Tento
velkolepý dar, který využijí děti v dětských domovech pro distanční výuku, vyjednal se společností Microsoft Ústecký kraj.

Hasiči přivezli testy
Ústecký kraj obdržel celkem 246 840 kusů antigenních testů určených pro školy a školská zařízení. Ze skladu Správy státních hmotných rezerv je na krajský
úřad přivezli hasiči. Testy rozdělili a k distribuci do obcí s rozšířenou působností připravili pracovníci krajského úřadu . Ústecký kraj obdržel SINGCLEAN anti(od dop.)
genní testy pro 561 škol a školských zařízení. 

Slavnostní předání techniky proběhlo na Krajském úřadě Ústeckého kraje
za účasti tří zástupců dětských domovů, a to ústeckého, mosteckého a krásnolipského. Celkem 84 notebooků tolik
potřebných pro výuku dětí v domovech
předal společně s hejtmanem Janem
Schillerem manažer společnosti Microsoft pro oblast vzdělávání Karel Klatovský (na snímku vpravo). „Dětské domovy v Ústeckém kraji mnohdy disponovaly
minimálním počtem kvalitní techniky, pomocí které by se jejich děti mohly vzdělá-

vat nejen v rámci distanční výuky. Ty tudíž
často sledovaly online výuku prostřednictvím mobilních telefonů, což rozhodně nejsou vhodné vzdělávací prostředky. Z tohoto důvodu jsme se společností Microsoft dojednali, že dětské domovy v kraji dostanou
notebooky. Rozhodně se chceme situaci
v dětských domovech věnovat i nadále a co

nejvíce je podporovat,“ uvedl při předávce hejtman Jan Schiller. „Uvědomujeme
si, že pouze dodávkou techniky to nikdy nekončí, ba naopak. Proto zajistíme v následujících týdnech zdarma pro dětské domovy v Ústeckém kraji navíc školení a pro děti
základy programování v populární hře Minecraft,“ dodal Karel Klatovský. (od dop.)

Hlasujte v soutěži „Krušnohorská NEJ“ Očkování
Až do konce srpna můžete hlasovat pro novinku v oblasti turismu a cestování v Krušných horách.

Svůj hlas můžete dát na webových stránkách www.krusnehory.eu „Krušnohorská NEJ“ nebo na FB Krušné hory – volný čas a turistika. Nad akcí převzal záštitu hejtman Ústeckého kraje Jan Schiller.
Mezi nominovanými novinkami jsou
Mostecké jezero, Zipline dráha Klíny,
Autobusová linka 421303 Krásabus
z Prahy do Krušných hor, Krušnohorský lidový dům v Lesné, sportovní areál "Jumpark Matylda", kniha Návraty
vypůjčené krajiny, publikace Památné
stromy Ústeckého kraje a Oslavy výročí 150 let železnice na Mostecku a Chomutovsku.
Hlasovat můžete na: https://www.survio.com/survey/d/E4J2O9H2D0R4C9S0J

proti COVID-19

KDE SE REGISTROVAT?

Centrální rezervační systém
https://registrace.nzcr.cz/
KAM VOLAT PRO POMOC?

Celorepubliková informační
linka 1221
v pracovních dnech od 8 do 19 hodin
a o víkendu od 9 do 16.30 hodin

Krajská linka pro seniory
800 876 011

každý pracovní den od 9 do 15 hodin
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Rodinná firma EUREX, poslední
Mohykán v oblasti lodní dopravy
Založení společnosti EUREX se datuje rokem 1995, kdy Alexandr Dudek st., jakožto celoživotní „loďař“, odešel od společností zabývajícími se lodní dopravou a osamostatnil se, neboť chtěl firmu
s rodinným přístupem.
Z čisté spedice, která zajišťovala náklady pro říční lodě, koupil první vlastní loď, aby mohl operativně vykrývat
zboží z kontraktů, které nikdo externě vozit nechtěl. A takto v rozvoji firmy pokračoval dál. Po dostudování vysoké školy v Německu se specializací na spedici, transport a logistiku, se
v roce 2008 přidal do společnosti syn
Dipl. Btrw. Alexandr Dudek, MBA a pomalu ji začal přebírat.
Dnes čítá lodní park společnosti celkem 6 vlastních nákladních lodí v rozměrech okolo 80-86 m délky a 8-9,00 m
šířky s nosností 1000-1200 tun, 5 dalších lodí pod pevnou smlouvou, celkem pro EUREX pravidelně jezdí cca
30 nákladních evropských lodí měsíčně, přičemž dle potřeby je k dispozici

seznam s dalšími cca 300 loděmi, které v minulosti pro společnost alespoň
jednou něco vezly.
Eurex má lodě perfektně udržované, mimo jiné certifikované nákladní prostory,
a díky tomu mezi hlavní přepravní zboží
patří agrární produkty, ale zároveň i uhlí, minerály či různé nadrozměrné celky.
Jako unikátní přepravy lze uvést například 51 m dlouhé zásobníky, mosty, části ropných plošin a plynovodů, větrných
elektráren, trupy letadel nebo tank pro
muzeum. Zajištění překladu či skladování zboží lze zajistit po celé Evropě, včetně kombinování přepravy s dopravou
silniční, železniční i leteckou.
Díky nečinnosti českého státu, co se týče lodní dopravy, a díky podporám a dotacím „jen na oko“, které většina do-

Dipl. Btrw. Alexandr Dudek, MBA
CEO, Eurex ship sro 

inzerce
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Severočeská vědecká knihovna využila čas, kdy musela být uzavřena, k vybudování nové polytechnické dílny, nahrávacího studia, dětské herny a multifunkční klubovny. Zmiňované prostory se nacházeji v lidové části knihovny
v ulici Winstona Churchilla.
Knihovna v Ústí nad Labem se postupně proměňuje v moderní kulturně-vzdělávací a komunitní centrum sloužící téměř všem skupinám obyvatelstva. Proměnou neprochází jen nabídka služeb a akcí knihovny, moderním
trendům a měnícím se potřebám uživatelů se postupně přizpůsobují i prostory, které tato krajská příspěvková organizace využívá. Poslední novinkou, kterou v tomto ohledu knihovna pro své
uživatele připravila, je proměna několika nevyužívaných kanceláří v polytechnické dílny, nahrávací studio a hernu pro nejmladší čtenáře, kteří knihovnu navštěvují například v rámci projektu Bookstart. Všechny zmiňované
prostory se nachází ve druhém patře lidové části knihovny na adrese Winstona Churchilla 3. Ve třetím patře této budovy zároveň ve stejném období vznikla multifunkční klubovna, v níž budou
v budoucnu probíhat lekce s předškolními dětmi, setkání Seniorklubu a nej(od dop.)
různější komunitní akce. 

www.eurex-ship.cz

pravců nemůže splnit, se EUREX orientuje již několik let na zahraniční trh,
zejména na Německo, Belgii a Nizozemí. Kontakty společnosti nesahají jen
k pravidelným cca 200 zákazníkům, ale
i k servisům na opravy plavidel, certifikačním společnostem, pojišťovnám,
úřadům, a vůbec všemu, co je potřeba
k zajištění lodní dopravy od A do Z.
V této nepříjemné počínající ekonomické krizi, která v lodní dopravě započala již v polovině roku 2019, kdy
se začal projevovat ústup využití uhlí v Evropě kvůli dodržení norem EU,
přes krizi způsobenou hysterií kolem
Covid-19, společnost udržela 100 %
svých zaměstnanců za 100 % mzdy.
V každé nestandardní krizové situaci se ukáže, kdo je opravdovým partnerem a kvalitním zaměstnavatelem.
I přes tento hluchý čas, kdy sev lodní
dopravě tržby propady o 50 %, společ-

nost investuje do svých plavidel a udržuje se „nad vodou“. Jako vždy A. Dudek říká, je nutné se z běžného života cenově a nákladově přeorientovat
o jednu 0 a pak se lépe spí.
Budoucnost lodní dopravy je v rukou jednotlivých majitelů lodí, kteří
na svých plavidlech sami jezdí tzv. „Partikulíři“, tedy je i udržují, opravují a jezdí na nich většinou společně s rodinou
a dle potřeby a hlavně dle úsporné spotřeby. Krize na celosvětovém trhu byla znatelná již delší dobu a přeceňované onemocnění Covid jí pouze dalo název a rychlejší spád. Společnost se tedy
začala zabývat dalším pilířem, a to jsou
nemovitosti, a to jak bytové, tak nebytové, které v případně výpadku, nebo při
problémech na straně lodní dopravy mohou společnosti pomoci. Tento rok by se
společnost měla posunout o další krok
a opět diverzifikovat podnikání. Pláno-

vaný projekt má také spojitost s vodou,
nicméně do prvního provozu musíme
držet detaily v tajnosti.
Nicméně hlavní podnikatelskou činností společnosti EUREX stále je a zůstane lodní doprava, i když rejdařů a firem zabývající se lodní dopravou v ČR
neustále ubývá, což ukazuje například
i prodej celorepublikově známe české
společnosti ČSPL v roce 2018 německému majiteli. Rejdařství v ČR se tak
dají opravdu spočítat na prstech jedné ruky.
I když tento rok a také roky následující
budeme všichni čelit následkům vládních nařízení okolo pandemie Covidu,  
nabízíme začínajícím „loďařům“ pomoc při nákupu, nájmu a provozování
nákladního plavidla v rámci naší společnosti. Naše rodinné rejdařství je nejen celoživotní dítě, ale také generační
hobby a zároveň strůjce našich šedin.

guarana – kotvičník – tomka – pomerančovník – vitaminy – chilli – synephrin – saponiny – kofein
Do nového roku 2021
s optimismem a s novým Kamikaze!

VYDRŽÍTE

DÉÉÉLE
unikátní nápoj
z přírodních
surovin

TOMKA VONNÁ snižuje vznik stresu, svalového napětí či zánětlivé
bolesti. Celkově zklidňuje a voní.
KOTVIČNÍK ZEMNÍ Tribulus terrestris zvyšuje přirozenou produkci testosteronu, pomáhá tak zvýšit sílu a vytrvalost. Také obsahuje
saponiny, což je v rostlinách bariéra proti škůdcům, v lidském organismu pomáhají bojovat proti zánětům, plísním, virům nebo i cholesterolu.
CHILLI stimuluje chuťové buňky a mozek. Kapsaicin v chilli podporuje 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 metabolismus, oddálí únavu, zvýší soustředěnost a dodává energii získanou přeměnou tuků. Obsahuje také velké množství vitaminů a minerálů.
POMERANČOVNÍK HOŘKÝ Citrus aurantium se používá v čínské
medicíně jako zdroj synefrinů, což jsou látky, které urychlují metabolismus a odbourávají tuky, ze kterých se získává energie.

Výtažek z KÁVY reguluje hladinu krevního cukru, je znám svými 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 energetické 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 kyselin, bílkovin, vitamínů a minerálů, obsahují protizánětlivé a detoxikační
látky. Zlepšují imunitu, pomáhají regeneraci svalů.

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

WWW.KAMIKAZEDRINK.CZ
Kamikaze Original

kamikaze_energy

inzerce

Přístavní 837/85 | 400 07 Ústí nad Labem
Telefon: +420 475 201 527 | www.kopecky.cz
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Ohřecká Osmička startuje 30. května
První etapa běžecko-pochodového seriálu v Dolním Poohří
odstartuje v neděli 30. května.
Pořadatel, Destinační agentura
Dolní Poohří, se rozhodl začátek
druhého ročníku o měsíc posunout. Už dnes ale mohou běžci a turisté vyrazit na trasy díky nové mobilní aplikaci Ohřecká Osmička.

i dárkový balíček od sponzorů a partnerů akce, který připraví Nadační fond
VOLNĚ dýchej,“ vysvětluje ředitel pořádající Destinační agentury Ing. Lukáš Pichlík. Před několika dny spustila Destinační agentura zcela novou
mobilní aplikaci Ohřecká Osmička.
K dispozici je zdarma pro systémy iOS
i Android. Už dnes v ní najdou zájemci všech osm loňských tras a postupně přibývají i letošní. „Běžci tak mohou začít klidně trénovat už dnes. Zároveň může aplikace sloužit každému jako tip na výlet, ať už se chce do seriálu
zapojit nebo chce vyrazit do přírody individuálně,“ dodává ředitel Destinační
agentury Dolní Poohří.

První etapa bude opět startovat v lázních Evženie v Klášterci nad Ohří,
tentokrát ale zavede turisty a běžce na nová místa lázeňského města. Start je naplánován na neděli 30. května v 10 hodin pro chodce a v 10.30 hodin pro běžce. Původně měl seriál začít už koncem dubna,
vzhledem k nejistému systému rozvolňování protiepidemických opatření se agentura rozhodla začátek posunout. „Pořadí etap zůstává stejné. Běžci a turisté se nemusí na etapy znovu registrovat. Jako ‚náplast‘ za tyto změny
každý dostane se svou první registrací

Novinky a informace o seriálu je
možné sledovat na facebookovém profilu https://www.facebook.com/ohrecka8, přihlášky
na etapy jsou k dispozici na webu https://www.dolnipoohri.cz/
ohrecka-osmicka/.

Ústeckým krajem křížem krážem
TIPY NA VÝLET
Šluknovský výběžek
Je nejsevernější část Ústeckého kraje na pomezí Horní Lužice a Lužických hor s podstávkovými
domy a rozhlednami. Návštěvník zde najde mnoho zajímavých památek, zámek ve Šluknově, Loretu Rumburk, poutní křížovou cestu v Jiřetíně
pod Jedlovou a mnoho dalších.
Pravčická brána
Symbol Národního parku České Švýcarsko, jeho nejznámější skalní útvar, největší pískovcová
skalní brána v Evropě, národní přírodní památka.
Je jedním z nejčastějších cílů turistů z České republiky a vzhledem ke své blízkosti k hranici se
SRN i turistů z Německa. U Pravčické brány stojí
od roku 1881 zámeček Sokolí hnízdo.

Edmundova soutěska
Edmundova soutěska, dříve nazývaná Tichá nebo Dolní, skalnatý kaňon řeky Kamenice, poslední ze
tří soutěsek na dolním toku řeky, východně od Hřenska. Její stěny tvoří strmé, často kolmé skalní stěny, vystupující nad úroveň hladiny do výšky 50 až 150 metrů, s dobře patrným kvádrovým rozpadem
pískovců, některé balvany se sesuly na dno kaňonu.
Labská stezka
Labská stezka patří k nejpůvabnějším a nejrozmanitějším dálkovým cyklotrasám Evropy. Na území Ústeckého kraje projedete nádhernými úseky - Českým Švýcarskem kolem Labských pískovců až do malebného kaňonovitého údolí Porta Bohemica (Brána
Čech) v Českém středohoří. Scenérie krajiny s kužely
dávno vyhaslých sopek, vinicemi a hradními zříceninami, připomínají údolí Rýna. Na české straně je cyklotrasa značena cykloturistickou značkou č. 2.

Milešovka
České středohoří patří mezi geologicky nejmladší pohoří v Čechách. Typické kuželovité tvary kopců
jsou výsledkem třetihorní vulkanické činnosti a dodávají malebný ráz zdejší krajiny. Nejvyšším vrcholem je Milešovka (837 m.n.m.). Na vrcholu je nejstarší česká meteorologická stanice, k níž paří i kamenná rozhledna. Cestovatel Alexandr von Humboldt nazval výhled z Milešovky jedním z nejkrásnějších na celém světě.
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Krupka
Město je známé hornickou minulostí, po celá staletí se zde těžil převážně cín. Šachta Starý mlýn je
společně s dalšími hornickými památkami zapsaná jako Kulturní dědictví UNESCO. Husitské ulici s řadou dochovaných památek vévodí bazilika Nanebevzetí Panny Marie ze 14. století a hrad
Krupka. Nejvýše položeným místem je vrchol Komáří vížka, kam vede sedačková lanovka.
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