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Zeptali jsme se jí na dosavadní život, který nebyl vždycky jen
prozářený sluncem, na úspěchy v modelingu i na novou knihu.

Lia Kees

píše knihu
 Kdy jste s modelingem začínala?
Modelingu se věnuji od svých čtrnácti let. Za jeden z největších úspěchů považuji titul Miss Europe 2019 a Miss Monaco, kde jsem v témže roce obsadila 3. místo. V soutěžích jsem nasbírala
mnoho zkušeností z této branže a ty mi pomáhají dosahovat kýžených výsledků i v osobním životě. Navíc mám štěstí na lidi kolem sebe, kteří
mne podporují.
 Jaký životní styl je vám nejbližší?
Jsem člověk, který žije opravdu naplno. Miluji život. Miluji zábavu. Účastnila jsem se módních přehlídek, objevila se na titulních stránkách
prestižních magazínů. Dostala jsem nabídku stát
se tváří exkluzivní značky luxusního prádla Provoque. Bujaré večírky jsem vyměnila za sport
a brzké ranní vstávaní. Tento životní styl se mi
natolik zalíbil, a proto jsem se rozhodla, že v něm
setrvám. Teprve s odstupem času vidím, co dokážou takové „nevinné party” napáchat.

 Prozradíte, co je námětem vaší knihy?
Právě vzhledem k mým vzletům i pádům a letitým zkušenostem, které vždy nebyly pouze pozitivní, jsem se rozhodla předat své myšlenky mladé generaci, aby nedělala stejné chyby jako já.
Kdyby měly pomoci třeba jen jediné slečně, byla bych spokojena.
V dospívání často chybujeme a občas hledáme podporu z vnějšku, která nemusí přijít v té
nejlepší formě. Chtěla bych, aby tato kniha pomohla mladým slečnám právě v takových chvílích. A troufám si tvrdit, že jsem tou nejvhodnější
adeptkou, která by uměla a mohla pomoci.
 Máte certifikát jako life coach. Co a jakou formou můžete zájemcům poradit?
Konkrétně se jedná o rady ženám, jak jednat
s muži, jak s nimi správně komunikovat a jak jim
lépe porozumět, a to formou osobních i online
konzultací.


Připravila redakce, foto: Nešo Matić

Lia Kees
Modelka Lia Kees se narodila 25. 7. 1994 v Kyrgyzstánu. Do Prahy se společně s rodiči přestěhovala v roce 2006. O deset let později se stala Miss Europe. Získala certifikát life coach a v jeho rámci nabízí osobní i online konzultace v oblasti budování šťastných a naplněných vztahů mezi muži a ženami. Své životní zkušenosti chce rovněž nabídnout mladým lidem ve své nové knize, která
vyjde v závěru letošního roku v češtině i cizojazyčných verzích v tištěné i elektronické podobě.

Velkolepá módní show
Kdy: sobota 14. srpna 2021
Kde: hotel Imperial
Karlovy Vary

Kdy: sobota 18. září 2021
Kde: kolonáda Domu
kultury v Teplicích

Chceme přinést radost předním módním návrhářům,
modelkám a především publiku. Děkujeme všem
partnerům za podporu a těšíme se na setkání.

Ústecký kraj poskytne

V Labe aréně v Račicích

cinkaly medaile finanční dary postiženým obcím
Labe aréna Račice má za sebou nejvýznamnější závody letošního roku. I přes náročné podmínky související s epidemiologickou situací zvládla organizaci ve všech směrech.
V kontrastu s aktuálně zrušeným MS ve veslování v Šanghaji
se jedná o velký úspěch.

Uspořádání šampionátu mezinárodního rozměru byla za současné světové epidemiologické situace náročná záležitost. Český organizační výbor musel spolu se zástupci ministerstev a s krajskou hygienickou
stanicí vyjednat a nastavit opatření tak, aby byl umožněn příjezd výprav i ze zemí mimo Evropskou unii.
Pořadatelé zajistili nad rámec povinností online stream od prvního dne
a finále vysílala i stanice ČT Sport
s českým komentářem na webu České televize nebo pomocí „červeného
tlačítka“ na HbbTV.
Už v příštím roce poskytne račický areál zázemí šampionátu ještě
větších rozměrů, než bylo MS U23.
„Proběhlé závody jsou pro nás cennou zkušeností. Zvládli jsme přizpůsobit dění v areálu velmi přísným podmínkám, které všichni respektovali, a za to děkuji jak sportovcům, jejich týmům, tak personálu. Přípravy
na velké mistrovství světa ve veslování, které tady proběhne v příštím roce, jsou v plném proudu a díky této
zkušenosti věřím, že ho po organizační stránce opět zvládneme na jedničku,“ říká Michal Kurfirst, ředitel Labe arény Račice.

Zastupitelstvo Ústeckého kraje se sešlo v mimořádném termínu v pondělí 12. července,
aby projednalo a schválilo přímou finanční pomoc obcím
v Ústeckém i Jihomoravském
kraji zasaženým ničivou bouří
a tornádem. Ústecký kraj uvolní finanční prostředky z fondu
pro mimořádné události v celkové výši 4,7 milionů korun.
Krajští zastupitelé schválili finanční dar Jihomoravskému kraji ve výši 2 miliony korun. Další 2 miliony
korun obdrží město Kryry, pod které
spadá nejvíce postižená obecní část
v Ústeckém kraji Stebno. Obec Blatno
obdrží od Ústeckého kraje na odstraňování následků ničivé bouře 200 tisíc korun a obec Liběšice, pod kterou
spadá obecní část Kluček zasažená
bleskovou povodní, získá od Ústeckého kraje 500 tisíc korun. Celkem
Ústecký kraj uvolní 4,7 milionů korun z fondu pro mimořádné události.
„Chtěl bych poděkovat všem zastupitelům za vstřícnost sejít se v dostatečném počtu na zasedání krajského zastupitelstva v mimořádném termínu.
Všechny zastupitelské kluby se jednoznačně shodly na nutnosti finanční pomoci pro obce z našeho regionu
i pro Jihomoravský kraj. Osobně jsem
se několikrát zajel podívat do Steb-

Finálový den byl korunovaný medailemi. Zlatí hoši Daniel Nosek,
Tomáš Šišma, Dalibor Neděla a Filip Zima (na snímku) přichystali
fanouškům veslování dechberoucí zážitek. Zlatou medaili uhájili
v cíli těsně před Italy a Nizozemci. Pod vedením trenéra Josefa Navrátila tak získali za českou reprezentaci jediný cenný kov. Posádka má ale namířeno ještě výš, a to
na Olympiádu v Paříži v roce 2024.
Další české posádky se sice neradují z prvních příček, ale jejich
umístnění úspěchem rozhodně je.
Párová čtyřka žen a čtyřka s kormidelnicí obsadily čtvrtou příčku.
Osmiveslice mužů a skifařka Anna
Šantrůčková skončily na šesté pozici.
„Cítím rozhodně hrdost, máme celkem 5 finálových umístění, takže
za mne obrovská spokojenost. Kluci byli moji favoriti na medaile, půlka posádky jsou lonští mistři Evropy, takže tahle čtyřka byla naše vlajková loď. Ale ani ostatní posádky se
neztratily, takže paráda!“ říká Jakub Makovička, ústřední trenér
(od dop.)
ČVS.

Hejtman Jan Schiller (v červené bundě) si osobně prohlédl následky ničivé bouře,
která se prohnala 24. června i částí našeho regionu.

na i dalších postižených obcí a svolal jsem koordinační schůzku se starosty všech obcí. Krajský úřad nadále mapuje situaci a je připravený pomoci občanům i ve formě dotačního
poradenství. Zároveň jsme zřídili pracovní skupinu, která řeší další finanční pomoc přímo jednotlivým rodi-

nám a jednotlivcům. Sluší se poděkovat i všem pomáhajícím dobrovolníkům a neziskovým organizacím, které
v rámci panelu humanitárních organizací na místě pomáhají,“ informoval po zasedání krajského zastupitelstva hejtman Ústeckého kraje Jan
(od dop.)
Schiller.

Krajská zdravotní získala pro litoměřickou
nemocnici od města 20 milionů na modernizaci
a rekonstrukci lůžkových stanic interního pavilonu
Dotaci ve výši 20 milionů korun za účelem spolupodílení se na investicích, rekonstrukcích, opravách,
údržbě a modernizaci nemovitého majetku, který je využíván Krajskou zdravotní, a.s. – Nemocnicí Litoměřice, o.z., schválilo zastupitelstvo města Litoměřice.
„Snažíme se neustále naši nemocnici rozvíjet tak, aby odpovídala současným požadavkům ze strany pacientů, a to bez finančních prostředků prostě nejde. Schválení dotace samozřejmě velmi vítáme
a děkujeme za ni,“ doplňuje Radek Lončák, ředitel zdravotní péče nemocnice
v Litoměřicích.

FOTO: Rowing Račice

„Chci poděkovat zastupitelům Litoměřic,
kteří dotaci v jasné většině schválili. Je vidět, že nám jde opravdu společně o zkvalitňování úrovně zdravotní péče v našem
kraji. Dotace bude využitá na modernizaci a rekonstrukci lůžkových stanic interního pavilonu litoměřické nemocnice,“ říká
MUDr. Ondřej Štěrba, předseda představenstva Krajské zdravotní, a.s., pod
níž litoměřická nemocnice spadá.

Mistrovství světa ve veslování U23 v Račicích v číslech:
• téměř 1700 ubytovaných účastníků mistrovství; 340 z nich v areálu,
zbytek v 15 dalších hotelech v Ústí nad Labem, Praze atd.,
• 8 600 hlavních jídel připravila kuchyně pro sportovce a personál,
• 3 000 snídaní,
• spotřebováno bylo 1 594 kilogramů masa a 2 760 kg příloh,
• 458 pstruhů zkonzumováno během posledního finálového dne.
• přes 2 000 provedených covid testů.

Optika Slavíková dál rozšiřuje portfolio svých poboček
Rodinná firma s 27letou tradicí Optika Slavíková rozšířila své
portfolio prodejen, když v minulých dnech otevřela v Praze
svoji čtvrtou pobočku. Ta se nachází v exklusivním prostoru
v Praze 1, U Prašné brány.

inzerce

optika
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„Chtěli jsme vyslyšet naléhání našich pražských klientů a být jim blíž, protože naši
klienti jsou pro nás vždy na prvním místě. Také bylo na čase posunout náš byznys
o krok dál,“ říká k otevření pobočky jedna z majitelů a také zakladatelka optiky
Jana Slavíková. V nově zrekonstruova-

né prodejně najdou klienti celou nabídku služeb této společnosti. Od revolučního měření zraku pomocí unikátního
přístroje DNEye®, dále jsou v nabídce
brýlové čočky stejné značky.
Také v obchodech si mohou koupit širokou škálu brýlových obrouček světo-

známých značek a od těch samých značek jsou k dispozici také sluneční brýle.
Absolutní jedničkou mezi produkty Optiky Slavíkova je kolekce módního návrháře Osmanyho Laffity. Ten začal spolupracovat s firmou před několika lety.
Majitelka optiky jej oslovila k vytvoře-

ní společné linie produktů pod značkou
Osmany Laffita eyewear. Od té doby vytváří kolekce každou sezonu a vždy se
těší značnému zájmu klientů.
Optika Slavíková vždy vsází na prémiové služby a produkty, zaměřené na
zdravý zrak, který má vždy přednost

před módními trendy. To ale neznamená, že nedrží krok s módou. Právě
naopak. Ať už se jedná o kolekci Osmanyho Laffity nebo kolekce značek
jako jsou Gucci, Jimmy Choo, Rayban,
Robrto Cavalli, Porsche design a mnohé další.
(od dop.)

Jako první v ČR nabídne 3D model plodu
„Naší prioritou je zdravá a spokojená maminka a miminko,“ říká
MUDr. Peter Kraus, primář Gynekologicko-porodnického oddělení Krajské zdravotní, a.s. – Nemocnice Děčín, o.z.

Tohoto hesla se drží již od roku
2017, kdy se jako primář postavil
do čela zdravotnického pracoviště,
které se stalo vyhledávaným místem pro maminky k porodu. Jeho
snaha o neustálé zlepšování komfortu pro rodičky, o modernizaci oddělení a doplňování o novou zdravotnickou techniku, přináší další
ovoce.

V Děčíně získali Samsung HERA
W10, což je nejmodernější high
endový ultrazvukový přístroj s 3D
a 4D zobrazením. „Tento špičkový přístroj využívající nejmodernější technologie umožňuje excelentní
a přesnou diagnostiku vrozených vývojových vad plodu jako i gynekologických patologií. 3D tiskárna nám
umožní nabídnout maminkám vizualizaci ještě nenarozeného plodu nejen v podobě fotografie, ale i v podobě 3D modelu,“ přibližuje primář
MUDr. Peter Kraus. „Tuto službu nabízíme jako jediní v České republice,“
dodává. Nákup nového přístroje
s 3D tiskárnou byl financován z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP). Děčínské pracoviště se prezentuje jako rodinná porodnice. „Můžeme nabídnout
hezké předporodní pokoje, které mají
k dispozici balón, sedací vak pro úlevové pozice a hlavně individuální péči
porodní asistentky. Využíváme všech
možných přírodních prostředků k tlumení bolesti, jako je sprcha, masáže
i aromaterapie. Nabízíme rovněž porody v epidurální analgezii. Doprovod u porodu je pro nás samozřejmostí, pokud je vše v pořádku, tatínek si
může přestřihnout pupečník a miminko dáváme mamince na bříško. Rádi
pořídíme první společné foto,“ shrnuje primář. 
Zdroj: info@kzcr.eu

Nově mají lidé také možnost si Gynekologicko-porodnické oddělení děčínské nemocnice prohlédnout virtuálně.
Prohlídka je k dispozici na adrese:
https://my.matterport.com/
show/?m=cZTynsfogY2

Specialisté z oční kliniky operovali v Krajské zdravotní
pacienty s glaukomem první v Česku novou metodou
Lékařský tým Oční kliniky Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a.s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z., pod vedením přednostky MUDr. Ivany Liehneové, Ph.D., provedl další novou minimálně invazivní operaci u pacientů s glaukomem. Na zdejším pracovišti sledují a snaží se uvést do praxe nové trendy v chirurgii glaukomu. Jako první v České republice byli oční specialisté osloveni k vyzkoušení této techniky. Poprvé operovali ve středu 16. června.

První operace glaukomu novou metodou s mikroimplantátem IStent v České republice.

„Jednalo se o nový typ mikroimplantátu
IStent, který se zavádí po otevření přední
komory oka 1,8milimetrovým rohovkovým
řezem do místa trámčiny komorového úhlu. Vytváří zde přemostění neboli mikro bypass oblasti, kde je odtoku nitrooční tekutiny z oka kladen největší odpor. Prakticky
se využívá zavedení dvou mikroimplantátů, ve dvou různých kvadrantech oka. IStent mikroimplantát je z titanu, nemagnetický na povrchu je potažený heparinovou
vrstvou. Velikost je miniaturní, délka je 360
µm, má drenážní průsvit. Zavádí se do oka

na speciálním nosiči, je to v podstatě taková malá dutá skobička, kterou musí být
„zatlučena“ do správného místa,“ vysvětlila MUDr. Ivana Liehneová, Ph.D.
„Operaci jsme provedli u tří pacientů s glaukomem: jeden pacient byl již po operaci šedého zákalu, kde byla přítomna umělá nitrooční čočka, druhý pacient měl zatím vlastní lidskou čočku čirou a u třetího pacienta

Foto: Krajská zdravotní, a.s./Patrik Rajs

jsme operaci kombinovali s operací katarakty - šedého zákalu, takže jsme využili všechny klinické možnosti této moderní chirurgie,“ upřesnila přednostka kliniky a vedoucí operačního týmu.
Ročně na ústecké oční klinice lékaři odoperují bezmála 2500 pacientů. Nachází
se zde i vitreoretinální centrum pro operace zadního segmentu oka v Ústeckém
kraji. Pacienti s onemocněním glaukomu
jsou na pracoviště odesíláni z celé České republiky. Klinika má statut makulárního centra, probíhá zde výuka mediků
i sester, lékaři přednáší a publikují nejen
v České republice, ale i v zahraničí. Klinika
se specializuje na operace glaukomu (zeleného zákalu).

Bezpečná investice i v nejisté době? Ta do zlata
Loňské jaro s příchodem pandemie otřáslo nejedním investičním trhem. I jindy bezpečné investice do opatrných
podílových fondů zaznamenaly prudký pokles a situace obecně vyvolávala u drobnějších střadatelů nejistotu.
Ačkoliv se v relativně krátké době stav vrátil do normálu,
mnozí začali uvažovat o tom, jak své investice ještě více
ochránit do budoucna. A řešení existuje.
Nejméně jedna komodita nejenže
ustála hýbání trhu bez ztráty kytičky, ale navíc její hodnota dlouhodobě rostla a roste. Jde o zlato. A nemusíte být zrovna ostříleným burzovním makléřem, abyste do něj
mohli investovat. Můžete se obrátit
na jabloneckou Českou mincovnu,
která kromě toho, že razí české oběživo a pamětní zlaté a stříbrné mince pro Českou národní banku, nabízí
také vlastní produkty. A jeden z nich
je právě investice do zlata. Překážkou není ani fakt, že nemáte pohromadě větší obnos. S Českou mincovnou lze do zlata vkládat i menší částky.

Investice opravdu
pro každého
S produktem Zlaté spoření od České mincovny si můžete prostřednictvím pravidelných měsíčních plateb
uchovat hodnotu svých peněz. „Díky
značnému potenciálu zhodnocení je
investiční zlato bez DPH ideálním pro-

středkem spoření do budoucna,“ komentuje spoření s Českou mincovnou, její mluvčí Lenka Klimentová.
Navíc ke spoření získáváte další příjemný bonus. „Zlato koupené v České mincovně si můžete bezpečně nechat zdarma uložené v našich trezorech,“ upozorňuje Klimentová. Střádání na zlaté produkty může být také
cesta, jak zabezpečit děti či vnoučata do budoucna. Postupně jim vytvořit jejich zlatý poklad.
„V současné době evidujeme více než
4.500 klientů, kteří si Zlaté spoření založili. Nejčastější kombinací je spoření
1.000 korun měsíčně na dobu pěti let,“
doplňuje Jaroslav Černý, šéf marketingu České mincovny. „Naspořené
zlato, na rozdíl od virtuálních jedniček a nul na bankovním kontě, existuje fyzicky – můžete si na něj sáhnout,
odnést si ho domů, uložit v trezoru
České mincovny, uchovat pro budoucí generace nebo ho se ziskem odprodat,“ vysvětluje obchodní ředitel
Aleš Brix.

ZALOŽTE SI...

Zlaté spoření
na www.zlaty-zivot.cz
Váš kód je platný do 31. 12. 2021.

Chtěli byste, aby vaše spoření do zlata mělo i svou konkrétní tvář a upřednostňujete zlato ve vyvedeném designu? Pak vsaďte na investiční zlaté mince. Ty od České mincovny se navíc hrdě hlásí k vlastenectví.
„Náš Český lev je zatím mladý, ale
už hrdě stojí po boku reprezentantů
z celého světa,“ vyzdvihuje Jaroslav
Černý, šéf marketingu, jeden z produktů nabízených ve spoření s Českou mincovnou. „Květen roku 2017
se může směle zařadit mezi další přelomový milník v dějinách ryze českého
podniku, České mincovny. Od tohoto data razí první ryze investiční mince ‚Český

lev‘ v České republice, které jsou dostupné
v řadě gramáží,“ pokračuje. A letošní léto se přidává další ryze investiční mince, je jí Tolar Česká republika 2021.

České tolary dobyly svět
Je málo známým faktem, že Češi dali světu jeho nejznámější a nejuznávanější měnu. Příběh o tom, jak se
z jáchymovských tolarů staly americké dolary, vám připomene investiční mince České mincovny vyražená z jedné trojské unce ryzího zlata
nebo stříbra.
Reverzní strana mince předkládá
tři jáchymovské tolary, na averzu
najdete trojici amerických dolarů. „Konkrétně se jedná o motiv úplně prvních mincí ražených Spojenými státy v roce 1794, které si od svého českého prapředka vypůjčily nejen
jméno, ale také váhu a ryzost použitého kovu,“ uzavírá mluvčí mincovny.
(od dop.)


inzerce

Zadejte akční kód KNIHA
a získáte od nás 500 korun do začátku.

Český lev coby jistota
zhodnocení s vlasteneckou
hrdostí a symbolikou
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Osobnosti roku Ústeckého kraje převzaly ocenění
Zahradní dům v Teplicích se
v úterý 22. června v podvečer
stal dějištěm slavnostního vyhlášení výsledků čtenářské ankety Osobnost roku Ústeckého kraje, tentokrát za rok 2020. Setkání
laureátů a partnerů projektu bylo milé, místy až dojemné.

Pospíšil, v kategorii kultura principál Divadla v Pytli z Hrobu Petr Stolař, v kategorii dobrý skutek Ladislav
Mrázik z Děčína.
Zvláštní cenění za celoroční práci a mimořádné výkony udělila porota ředitelce Konzervatoře Teplice
Mgr. Kateřině Boudníkové, manažerce Vinařství pod Radobýlem Lucii Popovič, krajskému koordinátorovi intenzivní péče MUDr. Josefu Školovi,
sportovnímu novináři MFDnes Petru
Bílkovi, gólmanu FK Teplice Tomáši
Grigarovi a držiteli světového rekordu v plavání pod ledem Davidu Venclovi. Všichni účastníci získali Stříbrnou minci Český lev, vítězové navíc
obdrželi Stříbrnou minci Crystal Coin
pro štěstí aqua bohemika, které jim
věnovala Česká mincovna v Jablonci
nad Nisou. O hudební zážitky se postaral Flétnový kvintet Konzervatoře
Teplice, která si letos připomíná 50
let od svého založení. Nad anketou
převzal osobní záštitu hejtman Ústeckého kraje Jan Schiller.
Foto: Daniel Šeiner


OSOBNOST
ROKU
2014
V kategorii podnikání a management
získal nejvíce hlasů ředitel Zemědělského družstva Klapý v Libochovicích
Ing. Otakar Šašek, v kategorii veřejná
sféra učitel 2. stupně základní a mateřské školy v Polepech Mgr. Ondřej

Čtenářům se nejvíce líbil příběh učitele tělocviku ze ZŠ Polepy Ondřeje Pospíšila, který zvízězil v kategorii Veřejná sféra.

Zvláštní ceny poroty laureátm předali: na snímku zleva Vlastimil Skála
ze Zastupitelstva Ústeckého kraje a Soňa Holingerová ze Skupiny ČEZ.

Ocenění v kategoii sport získali David Vršecký a Miroslav Přikryl
z SK Volejbal Ústí n. L. Předali jim je ředitel vydvatelství Metropol
Jiří Morstadt a Tomáš Vlach, náměstek primátora.

Vítěz kategorie Kultura, primcipál Divadla v pytli z Hrobu Petr Stolař měl, podobně jako jeho kolegové, z ocenění velkou radost. Medaile mu předali vedoucí odboru kultury a sportu Magistrátu Teplice a vydavatel časopisu RegioRevue Petr Benda.

Laureátům kategorie Dobrý skutek na snímku zleva Jiřímu Herlitzovi z ČČK, Ladislavu Mrázikovi z UJEP a Robertu Zauerovi ze
Spolku proti samotě popřáli primátor města Teplice Hynek Hanza
a personální ředitel AGC Libor Sehnal.

Ředitel Zemědělského družstva Klapý v Libochovicích Ing. Otakar
Šašek (druhý zprava), vítěz v kategorii podnikání a management.
Ocenění mu předali Lenka Klimentová, PR specialista České mincovny a Ing. Jan Brázda, ředitel společnosti Knaufinsulation.

Všichni účastníci získali stříbrnou medaili Českého lva, které věnovala Česká mincovna v Jablonci nad Nisou.

Hlavní sál Zahradního domu v Teplicích přivítal laureáty, jejich doprovod a tradiční partnery projektu.

Flétnový kvintet teplické konzervatoře, která letos slaví padesát let trvání.

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

OSOBNOST
ROKU

MERRY CHRISTMAS
AND HAPPY NEW YEAR!

inzerce
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Nové osobnosti 2020 Ústeckého kraje společně s pořadateli z vydavatelství Metropol a moderátorem Karlem Kašákem.

Teplice

Děčín

Děkujeme partnerům:

Most

Ústí n. L.

Litoměřice

TEPLICE
Žatec

Dubí

CHOMUTOV

Teplice
LITOMĚŘICE

Děčín

Most

Ústí n. L.

Litoměřice
DĚČÍN

Žatec

Dubí

Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary 2021 se blíží
Letošní ročník karlovarského festivalu se uskuteční ve dnech 20. – 28. srpna.
V rámci dvou soutěžních sekcí – Hlavní soutěže a Soutěže
Na východ od Západu – a exkluzivního nesoutěžního programu Zvláštní uvedení představí 32 premiér.

mům dokumentárním. Klíčovým titulem exkluzívní selekce Zvláštní
uvedení je zahajovací snímek festivalu ZÁTOPEK, dlouho očekávané
životopisné drama o čtyřnásobném
olympijském vítězi a nejvýznamnějším českém atletovi všech dob. Světová premiéra filmu Davida Ondříčka s Václavem Neužilem a Marthou
Issovou v hlavních rolích se uskuteční v pátek 20. srpna.
Prezentace 29 filmových projektů v rámci KVIFF Eastern Promises Industry Days 2021 se bude konat v online formátu před festivalem od 28. července do 12. srpna.
Napříč trojicí sekcí Works in Progress, Works in Development – Feature Launch a First Cut+ budou vítězům rozdány ceny v celkové hodnotě
(od dop.)
115 000 eur.

Diváci 55. ročníku se dočkají i jedinečné pocty nadaci The Film Foundation, kterou v roce 1990 založil
Martin Scorsese. Zrušením soutěže
dokumentárních filmů v roce 2019
doznala struktura hlavního programu festivalu zásadní změny. V loňském roce se festival nekonal, MFF
KV 2021 je tedy historicky prvním
ročníkem, kdy se obě soutěžní sekce
vedle hraných snímků otevírají i fil-

Bohatá historie

severočeských
vodovodních potrubí
PRVOPOČÁTKY SEVEROČESKÝCH VODOVODŮ SICE NESAHAJÍ
ESAHAJÍ DO
DOBY PŘED NAŠÍM LETOPOČTEM JAKO PŘEPRAVNÍ SYSTÉMY
Z OBDOBÍ VLÁDY EGYPTSKÉHO FARAONA RAMSESE II. NEBO ZE
NULOST
STAROVĚKÉ ČÍNY A STAROVĚKÉHO ŘÍMA, JEJICH MINULOST
KÁ
JE VŠAK NEMÉNĚ ZAJÍMAVÁ. SKUPINA SEVEROČESKÁ
VODA VÁM PŘINÁŠÍ MALOU EXKURZI DO MINULOSTI..

spádový
vodovod
krále
Sinacheriba

692

př. n. l.

první
římský
vodovod

tlakový
vodovod
z dřevěných
rour

olověné
trubky
z ohnutého
plechu

dřevěné
roury

litina a pozinkovaná
ocel

plastová
potrubí

305

180

97

středověk

novověk

1950

př. n. l.

př. n. l.

př. n. l.

Nejstarší dohledatelná zmínka ze severních Čech pochází z města
Žatce, kde se v prosinci roku 1386 rozhodlo vedení města, že
postaví vodárnu s odběrem vody z Ohře. Vodárenská věž byla
dokončena o dva roky později a spolehlivě je znázorněna na
obraze města z roku 1420. Z konce 15. století se nám pak
dochoval podrobný popis výroby dřevěných rour spojovaných železnými kovanými zděřemi, které sloužily jako
tehdejší systém potrubí.
Více než čtyřsetletou historií se může pyšnit také lounský vodovod, který už v roce 1918 dosáhl délky úctyhodných 35 kilometrů. Nejstarší mostecký dřevěný vodovod
přiváděl vodu z Panenské studny pod Hněvínem do veřejných kašen na prvním a druhém náměstí.
Krásným příkladem, jak se vyvíjely vodovody a zásobování měst vodou, jsou
Litoměřice. Původně byly ve městě k dispozici studny jednotlivých domů, stav podzemních vod se ale rychle zhoršoval. Novým zdrojem
vody se proto stal vydatný pramen na okraji obce Vrutice. Zde byla vyhloubena studna
a roku 1892 postavena čerpací stanice s plynovým motorem a výtlačným potrubím. Původní čerpací technika je v objektu zachována a slouží dnes jako vodárenské muzeum.

2106_SVS_inzerce_historie_vodovodu_261x295_Metropol_v01.indd 1

Začátek teplického vodovodu sahá do 16. století, kdy se za panování Vlka z Vřesovic postavil systém na přepravu vody z obvyklého dřevěného potrubí s odběrem z místního rybníka
Anger. Ale už do roku 1164 je datováno využití termálních
pramenů pro léčebné a očistné účely. Lázeňské město se
rozvíjelo především v 18. a počátkem 19. století a nazývalo se zahradním městem nebo „malou Paříží“ s mnoha fontánami.
Nejstarší zpráva o dřevěném vodovodu pro Liberec
s přívodem vody z nádrže na náměstí je z roku 1566.
V roce 1489 je již také popsána výroba dřevěných potrubí. Roku 1587 byl spolu s výstavbou libereckého zámku
vybudován přívod vody z Vysokého vrchu, který fungoval plných 348 let.
Profesní odborníci se po staletí sdružovali do různých cechů – za pradávna to byli rouraři sídlící na vrtálnách, kde vyvrtávali díry
do kmenů stromů a tvořili tím dřevěné roury. O pár stovek let později tu jsme pro vás
my, vodohospodáři sdružení ve skupině
Severočeská voda. A k odkazu našich předků
se hrdě hlásíme.

28.06.2021 11:26
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Jaroslav Komínek: Nabízíme

šanci na nový začátek
Jaroslav Komínek

Jaroslav Komínek je urostlý, rovný chlap, který se nebojí diskuse
a své názory říká na rovinu. I proto ho jeho spolustraníci zvolili lídrem kandidátky pro podzimní volby do Poslanecké sněmovny. Zeptali jsme se, s jakým programem a vizemi chce vstoupit do nejvyšší politiky.
 Co podle vašeho názoru česká politika jako celek postrádá a jak byste
to chtěl změnit?
Spolupráci. Před volbami všichni slibují hory doly, a potom, když zasednou
do poslaneckých lavic, tak se nejsou
schopni dohodnout. To vidím jako problém zrovna pro náš Ústecký kraj. Naši poslanci, je jedno, z jaké strany, pro
náš kraj neudělali nic, co by nám fakticky v něčem pomohlo. Dotace na nákup ekologických autobusů dostaly Moravskoslezský a Karlovarský kraj. Proč?
Dotace na nemocnice šly také jinam,
jen ne k nám. Proč? Když se podívám
na spolupráci poslanců z jiných krajů,
například na Moravskoslezský, vidím,
že tamní poslanci se dovedou spojit
bez ohledu na barvu stranické průkazky a společně pracují pro své občany,
bojují za svůj region. A daří se jim to.
 KSČM tentokrát balancuje na hraně volitelnosti. Proč si myslíte, že to
po tak dlouhých letech je?
KSČM nedokázala své výsledky voličům vysvětlit. Jak se říká – prodat.
Toleranci vlády jsme podmínili třeba
zvyšováním důchodů, přesto si spousta voličů myslí, že to je práce ANO. Vinit za to ale můžeme jenom sami sebe.
Naši poslanci si mysleli, že voliči naši práci uvidí sami a dají nám hlas. Tak
ale politika nefunguje. Musíme být víc
vidět, a hlavně nezapomínat na každodenní problémy a na svoje regiony.
 Jaké by měl mít podle vás dobrý
politik vlastnosti?

Nesmí se bát mluvit s lidmi a naslouchat potížím a problémům, kterých
má dnes mnoho lidí až nad hlavu. Nesmí zapomínat na to, že v Praze je proto, aby pracoval pro svůj kraj a své voliče. Taky se nesmí bát a neustoupit
před tím, když ho někdo nutí dělat něco jiného, než o čem on je přesvědčen.
Důležité je také umět říkat nepříjemné
pravdy. Dnešní společnost se to pohodlně odnaučila.
 Původem jste Moravák. Kdy a proč
jste přišel na sever Čech?
Po vojenské škole jsem dostal zařazení do vojenského útvaru v Chomutově. I když jsem se původně chtěl vrátit, nakonec se mi tento kraj tak zalíbil,
že jsem zůstal. I přesto, že se na Moravu vracím často a rád, jsem už doma
tady, mimo jiné díky mnoha přátelům,
které zde mám. Je to sice v mnohém
složitý a svérázný kraj, ale už bych neměnil.
 Co se vám v Ústeckém kraji nejvíc
líbí a co mu naopak chybí?
Bude to znít divně, ale krajina. Ten,
kdo u nás v kraji nebyl, vůbec netuší,
že zde máme krásné Krušné hory, jezera, která vznikají po rekultivacích, své
kouzlo má i České středohoří se svými sady a vinicemi. Kraji chybí především lidé. Mám na mysli ty, kteří kraj
opustili, protože bohužel došli k závěru, že jinde se jim bude žít lépe. Proto se v politice vždy snažím pracovat
tak, aby byl Ústecký kraj místem, kde
se dobře žije. Aby lidé neodcházeli.

inzerce

Za volantem autobusu veřejné dopravy najel přes 2 miliony kilometrů bez nehody. Je to pro něj relax.
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Stojíme na vaší straně a nabízíme vám šanci na nový začátek, říká Jaroslav Komínek, kandidát do Poslanecké sněmovny PČR.

 Jste odborník na dopravu. Když
je to potřeba, místo lamentování si
klidně za volant linkových autobusů
nebo trolejbusů sám sednete. Jaký je
to pocit?
Autobusem jezdím od svých 21 let.
Procestoval jsem skoro celou Evropu,
i když dnes už hlavně kvůli pracovní
vytíženosti jezdím spíše kolem komína. Takže je to pro mě hlavně relax.
Navíc je to výborná příležitost, jak získat zpětnou vazbu nejen k tomu, jak
funguje veřejná doprava a kde je potřeba co pořešit. Který jiný politik je
svým voličům tak blízko?
 V případě, že se stanete poslancem, který výbor či podvýbor by vám
byly nejbližší?
Jednoznačně dopravní nebo hospodářský výbor. Ostatně dopravu se povedlo rozjet v rámci kraje. Také jsme
změnili způsob investic do silniční

sítě, díky čemuž se zrychlilo tempo
oprav. Rozvoj hospodářství je cesta,
jak v našem kraji zvýšit životní úroveň a dostat lidi ze sociálně tíživé situace.
 Teď máte prostor pro vzkaz voličům…
Milí přátelé, máme za sebou několik
let planých slibů různých starých i nových stran. Vždy nám bylo slibováno,
jak bude lépe, zlepší se nám život, ale
nestalo se tak. KSČM vždy stála za každým slušným člověkem a prosazovala pro něj odpovídající jistoty po celý život. Ať jde o vzdělání pro všechny, dostupnou zdravotní péči, dopravu i do té poslední vesničky, anebo důstojné mzdy a důchody.
Stojíme na vaší straně a nabízíme vám
šanci na nový začátek.
Připravila: Redakce
Foto: Rodinný archiv

Jaroslav Komínek (15. 3. 1975) je
český politik, člen KSČM. Od roku 2006 je nepřetržitě zastupitelem města Chomutov, ve kterém
s rodinou žije. Od roku 2008 je rovněž zastupitelem Ústeckého kraje,
v letech 2016 až 2020 byl náměstkem hejtmana, staral se o dopravu
v kraji. Za jeho působení se podařilo vybudovat systém Doprava Ústeckého kraje, v němž můžete cestovat na jednu jízdenku vlaky, regionálními autobusy, MHD, a dokonce i lodními linkami po Labi.
V loňských krajských volbách obhájil post zastupitele Ústeckého
kraje s velkým počtem preferenčních hlasů, nicméně KSČM skončila v opozici.
V současné době je Jaroslav Komínek předsedou KSČM v Ústeckém
kraji a tváří kandidátky pro volby do Poslanecké sněmovny, které se budou konat ve dnech 8. a 9.
října 2021. Vedle politiky nikdy nezapomněl na skutečnou práci. Dodnes učí v autoškole, občas ho dokonce potkáte za volantem trolejbusů či autobusů chomutovského
dopravního podniku. Když se vám
to podaří, můžete se cítit v bezpečí,
za sebou má více než 2 miliony ujetých kilometrů bez nehody.
Jeho životní partnerkou je Darina Kováčová, starostka Jirkova,
se kterou společně vychovávají čtyřměsíční holčičku. Celkem má
3 děti. K jeho koníčkům patří kromě motorismu také potápění a péče o zahrádku. Je dlouholetým dárcem krve – blíží se ke dvěma stovkám odběrů.

Umí si vážit života. Je dlouholetým pravidelným dárcem krve, blíží se ke dvěma stovkám odběrů.

Proč rozvíjet firmu s Inovačním centrem Ústeckého kraje?

Získáte nadhled, shodují se podnikatelé
Inovační centrum Ústeckého kraje, zkráceně ICUK, pomáhá
od roku 2016 firmám s jejich růstem a rozvíjí projekty, které samotnému Ústeckému kraji mají přinést nový směr. Svým podnikatelským inkubátorem pomohl již několika začínajícím podnikatelům, kteří poté získali milionové investice do rozjezdu svých
projektů (příkladem může být Josef Beneš a jeho aplikace Stavario, dříve Vím o všem). Zkušenějším podnikatelům slouží program Platinn, který svým mentorským přístupem rozvíjí samotné
podnikatele-jednatele, kteří mají velký dopad na chod firmy. Jak
takový program v praxi pomáhá?
VÍCERO ÚHLŮ POHLEDU
„Na plno podnětů, které jsem měl v hlavě,
jsem se díval jedním pohledem. Pomohlo
mi to získat nadhled i z více perspektiv,
i třeba těch ne úplně příjemných,“ říká
Lubomír Machoň z firmy Dream Pro,
která jako eventová agentura byla velmi zasažena pandemií koronaviru, kdy
se nepořádaly žádné události. Toto období využila pro hledání nového směru v podnikání. Což se panu Machoňovi a jeho mentorovi povedlo. Nápadů
firma totiž měla dost. Chyběla ji však
dovednost, jak tyto nápady vyhodnotit, zda jsou životaschopné.
PTÁT SE, JAK TO UDĚLÁME
Možná to nevíte, ale je dost pravděpodobné, že nám v Ústí nad Labem
roste firma podobná Avastu. Našlápnuto na to má. Jedná se o firmu SAMOHYB s jejich produktem GOODACCESS, který řeší firemní zabezpečení pomocí VPN. Za tuto inovaci si firma odnesla i 2. místo v kategorii MSP
v soutěži Inovační firma Ústeckého
kraje za rok 2020. „Přišel mentor a nakreslil graf - vypadal jako hokejka, která naznačovala prudký růst firmy. My
jsme se pak společně museli začít ptát,
co vše k tomu potřebujeme, abychom

ICUK - rozhovory s jednateli firem.

tento nárůst zrealizovali. Museli jsme
to naše myšlení změnit. Z toho předešlého (to nepůjde, protože…) na myšlení – chceme-li takto růst, musíme mít
tyto zdroje a dělat tyto aktivity,“ okomentoval hlavní přínosy programu
Platinn majitel firmy Michal Čížek
v ICUK podcastu #NovýStart, který si
můžete pustit na youtubovém kanálu
ICUK anebo v aplikaci Spotify a Google Podcasty.
POHLED ZA OPONU
I v neziskovkách lze podnikat. O tom
se přesvědčila Sociální agentura v Ústí nad Labem, která řešila pro podnikatele paradox. Jako nezisková organizace přišla s produktem, o který
měl trh velký zájem, a před ní stála
otázka, jak vybalancovat dobročinné poslání a růst nezbytný pro byznys? „Asi největším přínosem je, že se
na naše podnikání a vnitřní procesy podíval člověk zvenčí, konzultant, který
má bohaté zkušenosti z firemního sektoru. Pomohl nám najít odvahu k podnikání, celé to znovu promyslet, ať už
co se týká personálního vyztužení a řízení, plánování, organizace práce, marketingu, finanční rozvahy nebo cenové
politiky. Pracujeme na tom, jak skloubit

Konzultace s experty.

vat. Z hlediska vnitřních procesů se firma o 100 % zlepšila, což mělo za následek zvýšení efektivity firmy o 1/3!

psychoanalýz může dojít k vyřešení problému, jak Tomáš dodává: „Pomohlo mi to pochopit efektivitu procesů
ve výrobě, do detailů jsme si ty procesy
rozebrali, zjistili, kde nám tečou největší
peníze, a promysleli je k větší efektivitě.“
Mimochodem i s Tomášem Riesem
jsme natočili rozhovor. Pustit si ho
můžete v rámci ICUK PODCAST #NOVÝSTART. Program Platinn je mentorský program, který se snaží identifikovat problémy firmy a najít vhodného
konzultanta/mentora, který má s danou problematikou letité zkušenosti.
Stačí navštívit web www.icuk.cz a do(od dop.)
zvíte se více.

poslání neziskové organizace s optimálním nastavením hospodářské činnosti.“
Tak popsal spolupráci Jaromír Licek,
který také vyčíslil, že díky spolupráci
s ICUK v rámci programu Platinn vyrostli o 20 %.

PSYCHOTERAPIE
Že je podnikání trnitá cesta víme.
A máme k tomu pochopení. Často tak
majitel firmy potřebuje ventilovat své
firemní problémy. Ví o tom své Tomáš
Riese z VirginGrip: „Naše setkání s mentorem jsou pro mě něco jako byznys psychoanalýza, jdeme nekompromisně k jádru věci, nic neskrýváme a díky vzájemné důvěře řešíme ty nejniternější problémy byznysu.“ Ale není to jen stěžování
si nad byznysem. Protože i z takových

BRZDÍME SAMI SEBE
I velký růst může být pro firmu nebezpečný, pokud není koordinovaný.
Tento fakt poznal Vladimír Malý z firmy VM Engineering. Sám k tomu dodává: „Začínali jsme jako typický garážový startup, který začal rychle růst. To
s sebou nese potřebu efektivnějšího projektového řízení, řízení procesů, dlouhodobější plánování… nějakou dobu jsme
s tím bojovali, ale postupně jsme narazili na strop. Cítili jsme, že můžeme růst,
ale sami se brzdíme. Tohle uvědomění nebylo jednoduché, ale zpětně viděno bylo
strašně důležité.“ Mentor z programu
Platinn jim pomohl vizualizovat procesy, což jim umožnilo efektivnější řízení lidí a lépe tak projektově pláno-

Mentoři ICUK fungují i jako porotci v soutěžích.

inzerce
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Ústecký kraj z ptačí perspektivy
Tentokrát jsme pro vás jako tipy na výlety vybrali několik známých i méně známých severočeských rozhleden, které jsou přístupné celoročně. Račte se na okolní krajinu podívat z ptačí perspektivy.

TIPY NA VÝLET

Nejvyšší rozhledna v Čechách je na věži Elektrárny Ledvice
Prosklená vyhlídka s přístupným ochozem se nachází na pravé věži nového
zdroje ve výšce 144 metrů. Aby se návštěvníci dostali až nahoru, musí nejprve vyjet výtahem 28 pater a poté ještě
vyšlápnout 46 schodů. Pokud by se chtěli dostat až na ochoz jen po schodech,
museli by jich cestou nahoru zdolat celkem 773. Zájemci mohou zavítat i do Informačního centra Skupiny ČEZ, které je
jako jediné v Česku věnované klasické
energetice. Od něj je až k výtahu vytyčena speciální trasa vedoucí mimo výrobní a provozní technologie. Přístup na věž
je umožněn jen s průvodcem a maximálně deseti lidem ve skupině. Děti musí být
starší šesti let a do patnácti let mohou
nahoru jen v doprovodu dospělého. Rozhledna i Informační centrum jsou otevřeny celoročně.

Radejčín

Tanečnice
V roce 1885 postavili obyvatelé z Mikulášovic a blízké obce Tomášov na vrcholu Tanečnice dřevěnou rozhlednu. Ta však byla
při velké větrné bouři zničena.
Nezdarem skončily i další pokusy. Rozhledna, která přetrvala do dnešních dnů, je osmiboká,
26 metrů vysoká a na její vrchol
můžete vystoupat po 138 schodech. Z věže se naskýtá nádherný výhled, kdy lze dohlédnout až
k Jizerským horám a Krkonoším,
na jihu se ukazují výšiny Českého středohoří a na západě je pak
výhled na hřeben Krušných hor.
V popředí leží skály Labských pískovců a za pěkného počasí jsou
vidět i Drážďany, Ještěd, Buková
hora nebo Sněžník. Tanečnice je
přístupná celoročně.

Výhled z věže kotelny elektrárny Ledvice.

Rozhledna Radejčín je součástí stožáru mobilního operátora. Stojí
na mírném návrší nedaleko dálnice
D8. Vyrazit můžete od železniční
zastávky Radejčín po žluté turistické značce. Rozhledna je sice roštová, ale opláštěná, takže se závratí
nebojte. Po vystoupání 97 schodů
na vyhlídkovou plošinu ve výšce 20
metrů uvidíte nejen České středohoří s nejbližší horou Kletečná, ale
také dálniční tunely. Po žluté turistické značce si můžete od rozhledny udělat příjemnou, asi kilometrovou, procházku na Doerellovu vyhlídku a do Dubiček ke kostelíku –
tohle místo je velice atraktivní díky
skoro leteckému výhledu na Portu
Bohemicu – Bránu Čech. Rozhledna je celoročně přístupná.

Stradonka
S nápadem postavit na keltském
valu u Stradonic rozhlednu ve stylu keltské strážní věže přišly v roce 2008 členky stradonického Klubu
žen. Nápad se zalíbil a od roku 2009
už mohou zastřešenou rozhlednu
navštěvovat turisté. Na valu poblíž
rozhledny instalovali nadšenci a pomocníci informační panel a také sluneční hodiny. V 70. letech minulého
století proběhl na návrší u Stradonic archeologický průzkum. Podoba
věže vychází z historického charakteru místa – připomíná strážní věž
keltských opevnění. Základním stavebním materiálem jsou dřevěné
kůly. Rozhledna je celoročně volně
přístupná.

Rubín
Od podzimu roku 2018 stojí na vrchu Rubín na Podbořansku rozhledna ve stylu staroslovanské
strážní věže. Je postavena z 500 dubových klád. Vrch Rubín je významné archeologické naleziště
a má významnou přírodovědeckou hodnotu. Auto si můžete nechat například u hřbitova u Pšova,
sejít kousek po silnici dolů a dát se doleva polní a lesní cestou vzhůru k rozhledně. Do prvního patra vyhlídkové věže vede 13 schodů. Rozhledna je celoročně volně přístupná.

Šibeník
V parku Šibeník v Mostě stojí nová rozhledna s vyhlídkovou věží vysokou 26 metrů. Je z ní krásný výhled na centrum města, Ressl, Širák i druhou mosteckou rozhlednu, Hněvín. Rozhledna „Na Šibeníku“
je součástí FUNparku s hřištěm, lanovými prolézačkami, houpačkami, šplhadly, lávkami a tunely, které mohou být adrenalinem nejen pro děti, ale i pro dospělé. Některé z atrakce jsou totiž až v 15metrové výšce. Plocha o rozloze zhruba 70 hektarů je návštěvníkům přístupná celoročně.

Kdy: sobota 14. srpna 2021
Kde: hotel Imperial Karlovy Vary
Co: velkolepá módní show Czech Fashion Week 2021
Chceme přinést radost předním módním návrhářům, modelkám a především publiku.
Děkujeme všem partnerům za podporu a těšíme se na setkání.
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