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Svěřenské fondy lze využít především 
jako nástroj k ochraně a dlouhodobé 
správě rodinného či firemního majet-
ku, k zachování důvěrnosti informací 
o majetku či bezpečnému a stabilní-
mu strukturování budoucího předává-
ní majetku v rodině a zabránění roz-
mělnění rodinného jmění. A proč prá-
vě nyní vznikla Asociace správců svě-
řenských fondů? Na to jsme se zeptali 
jejího předsedy Ivana Machoně.

 Co je hlavním posláním Asociace 
svěřenských fondů?
Poskytovat rady a zkušenosti z na-
ší praktické správy svěřenských fon-
dů, pomoc v řešení různých problémů. 
Zajistit právní pomoc při řešení neob-
vyklých situací spojených se správou 
těchto fondů – a také daňové poraden-
ství. Také ovšem navrhovat smyslupl-
né a netendenční změny zákonů zabý-
vajících se touto problematikou, po-
skytnout vysoce kvalifikované školení 
s certifikací, aby osoba správce mě-
la úroveň, vysokou kredibilitu a úctu 
u zakladatele i u různých institucí. To 
vyjadřuje také logo naší asociace, vel-
ký štít a meč. Vnímáme, že ochrana 
majetku ve svěřenském fondu je pro 
naše členy naprosto zásadní.
 Co bylo impulzem k založení aso-
ciace?
Celé to odstartoval nový občanský zá-
koník, platný od roku 2014, který usta-
novil statut svěřenského fondu. Obrátil 
se na mě známý, který se vrátil po mno-
ha letech ze zahraničí, a co je svěřen-
ský fond, dobře znal. A prý jestli bych 
mu dělal správce. Zakládal jsem jeden 
z prvních svěřenských fondů. Na finanč-
ní úřad jsem dokonce přišel jako úplně 
první. Dobře si vybavuji, jak jsme s vel-
mi ochotnou paní za přepážkou vymýš-

leli, co napsat do registračního formulá-
ře. Nikde nebyl návod, prováděcí vyhláš-
ka a zákon o svěřenských fondech byl 
napsán na 10 stránkách. V takové Anglii 
jsou jím popsány stovky stran.
Najít účetní, která by se tím chtěla za-
bývat, se ukázalo jako další nadlid-
ský úkol. Své zkušenosti jsem si předá-
val přes sociální sítě s pár dalšími lid-
mi, kteří měli stejné potřeby a problé-
my. Postupem doby se z nás stalo pár 
„profesionálních správců“, co si v pro-
středí bez předpisů našlo cestu meto-
dou pokus-omyl. Celou dobu až do-
posud narážíme po praktické stránce 
na nová úskalí. Občas se zdá, že záko-
nodárci upravující zákon o svěřenských 
fondech problematice vůbec nerozumí. 
Že jediné pravidlo pro změnu zákonů je 
omezit současného premiéra. Mnoho 
rozhodnutí je naprosto nesmyslných 
a přímo odporují smyslu svěřenských 
fondů. A to musí přestat. Proto jsme se 
rozhodli založit asociaci správců, která 
bude prakticky radit a pomáhat všem 
správcům, ale i zakladatelům svěřen-
ských fondů.
 Ale v tomto oboru asistují další 
společnosti zaštiťující svěřenské fon-
dy. Proč je třeba ještě nová?
Ano, v ČR je již několik sdružení, které 
se problematikou správy svěřenských 
fondů zabývají. S několika z nich jsme 
v kontaktu, ale dle našich zkušeností 
se jedná buď o sdružení spíše teoreti-
ků než lidí, kteří již v praxi nějaké fon-
dy spravují. Takže není problém zís-
kat rozsáhlé povídání o tom, jak to řeší 
v Londýně nebo ve Spojených státech. 
Ale jak založit prakticky účet svěřen-
ského fondu u banky, aby naplňoval 
zákon, což prakticky není možné, to 
neporadí. Nové sdružení by mělo sdru-
žovat skutečné správce svěřenských 

fondů, kterým můžeme poskytnout 
odborné vzdělávání, dát dílčí radu, 
ale i předat praktickou zkušenost při 
správě fondu. Pomůžeme a poradíme, 
jak prakticky vyřešit problém s účtem, 
účetnictvím, jaké jsou všechny pod-
klady, nutné pro založení fondu, jak 
sepsat status fondu – a co se stane, 
když…
 Takže nemáte v tomto ohledu kon-
kurenci?
Jak jsem řekl, hlavní rozdíl je, že jsme 
všichni praktici se zkušenostmi naby-
tými reálnou praxí. Tím se odlišuje-
me od ostatních. Dokonce tu existují 
i sdružení, schovávající se za spolky, 
ale chovající se jako komerční firmy, 
vzniklé za účelem obohatit ty, kte-
ří spolky vedou – jako například jed-
na nejmenovaná Komora… Tam ne-
jde o pomoc, tam jde jen o peníze. To-
to navíc přispívá k nedůvěryhodnos-
ti celého sektoru. Tudy my rozhodně 
jít nechceme. Je třeba oddělit osvě-
tu a pomoc od tvrdého byznysu. Dal-
ším rozdílem je, že správci chápou na-
ši přidanou hodnotu plynoucí z prak-
tických každodenních zkušeností. 
A tak již teď evidujeme přes sto zá-
jemců o členství. Do jednoho roku 
očekáváme, že sdružíme v asocia-
ci správce více než 90 % ze všech 
svěřenských fondů v ČR. Ostatní 
asociace a organizace po letech 
existence sdružují maximálně 
jednotky členů.
 Jak vidíte svoji roli v asociaci 
do budoucna?
V každém případě se jí chci napl-
no věnovat i v dalších letech, po-
moci naplnit její poslání, o němž 
jsme hovořili v úvodu.

Připravila redakce, 

foto archiv

Svěřenské fondy: Užitečný 
nástroj nejen pro vyvolené
Fenomén v zahraničí dávno zaběhlý, u nás stále nový a obtížně uchopitelný, připomínaný zejména 
ve spojitosti s podnikáním dosavadního českého premiéra. Co je přesně svěřenský fond? Je to sou-
bor majetku bez právní subjektivity vyčleněný ke zvláštnímu účelu, držený a spravovaný jmenovanou 
osobou (správcem) ve prospěch obmyšleného. Majetek přestává být vlastnictvím toho, kdo svěřenský 
fond vytvoří, a stává se majetkem anonymním, samostatným. 

www.assf.cz

Profit, jistota, bezpečí.
Naučte se spravovat majetek co nejlépe.
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Krajská zdravotní, a.s. – Ne-
mocnice Litoměřice, o.z. se 
nabídkou nové služby připo-
jí k letošnímu stému výročí 
od založení Československé 
obce legionářské, které 4. zá-
ří 2021 vyvrcholilo VI. manifes-
tačním sjezdem Českosloven-
ské obce legionářské v Praze 
a oslavami na Vítkově. 

Vyjádření obdivu k hrdinským činům 
členů československých legií a podpo-
ra myšlenky projektu „Péče o váleč-
né veterány“, realizovaného Českoslo-
venskou obcí legionářskou, je ze stra-
ny nemocnice umožněno přednostním 
přijímáním všech válečných veteránů 
a členů odboje k odběrům krve v odbě-
rové ambulanci nemocnice.
Jediné, co je k tomuto třeba, je před-
ložení průkazu válečného veterána 
při registraci na recepci. Po příchodu 
do odběrové ambulance bude jeho dr-
žitel personálem automaticky vyzván 
k přednostnímu odběru krve. Stejným 

způsobem jsou nemocnicí podporová-
ni i dárci krve, kteří jsou významným 
článkem zdravotnického systému, a je-
jichž ochotu udělat něco pro ostatní 
chce nemocnice rovněž ocenit. Mecha-

nismus k zajištění přednostního odbě-
ru je v případě dárců krve stejný, jako 
u válečných veteránů, tj. stačí předlo-
žit legitimaci dárce krve při registraci 
na recepci.  (nk)

Litoměřická nemocnice vyjadřuje přednostními odběry 
krve obdiv válečným veteránům a dárcům krve Přepis snadno a rychle

Preventivní 
program  
pro děti
České sdružení regulovaných elekt-
roenergetických společností (ČSRES), 
mezi jehož členy patří také společ-
nost ČEZ Distribuce, připravilo uni-
kátní preventivní program určený 
především pro děti předškolního vě-
ku, díky kterému si poutavou for-
mou snadno zapamatují, jak se nejen 
chránit před možnými úrazy při kon-
taktu s elektřinou, ale také jak elektři-
nu využívat i s ní šetřit. Všechny ma-
teriály si můžete zdarma stáhnout, 
přičemž mateřské školy si mohou na-
víc objednat knihu v tištěné podobě. 
www.energetikadetem.cz

Za účasti mosteckých školá-
ků vypustili severočeští rybáři 
do řeky Bíliny blízko přesunuté-
ho kostela Nanebevzetí Panny 
Marie pět set kilogramů ryb.

Každoroční vypouštění ryb je součástí 
společného projektu systematického za-
rybňování, který organizuje od roku 2010 
rafinérská a petrochemická skupina OR-
LEN Unipetrol, Český rybářský svaz a Eko-
logické centrum Most. Celkové množství 
vysazených ryb dosáhlo již deseti tun 
v hodnotě jednoho milionu korun. Po-
slední tři roky se zarybňování účastní dě-
ti z místních základních škol, což přispí-
vá k rozvoji poznávání přírody a k upev-
ňování jejich vztahu k ní. (od dop.)

Ústecký kraj bude mít no-
vě v Poslanecké sněmov-
ně Parlamentu ČR celkem 
14 poslanců, tedy o jednoho 
víc, než v končícím voleb-
ním období.

Kdo nás bude 
zastupovat  
v Poslanecké sněmovně

Hnutí ANO 2011 získalo v Ústec-
kém kraji sedm křesel, koalice Spo-
lu tři, koalice STAN a Pirátské stra-
ny dvě, SPD budou ve sněmovně 
zastupovat dva lidé.

Jsou jimi 
• Libor Turek (Spolu – za ODS), 

• Michal Kučera (Spolu – za TOP09), 

• Karel Krejza (Spolu – za ODS), 

• Zdeněk Kettner (SPD), 

• Jaroslav Foldyna (SPD), 

• Ivan Bartoš (PirStan – za Piráty), 

• Petr Liška (PirStan – za Starosty), 

• Tomáš Kohoutek (ANO), 

• Jaroslav Bžoch (ANO), 

• Pavel Růžička (ANO), 

• Jan Richter (ANO), 

• Berenika Peštová (ANO), 

• Eva Fialová (ANO) 

• Andrej Babiš (ANO).
 (red.)

Jednotky jsou pro dopravce Regio-
Jet v netradiční zeleno-žluté barev-
né kombinaci – odpovídající zbarve-
ní Dopravy Ústeckého kraje. Jednotky 
PESA 654 RegioJet jsou dvoudílné ví-

cesystémové elektrické soupravy, kte-
ré RegioJet nasadí na regionální osob-
ní vlaky provozované na objednáv-
ku Ústeckého kraje. Celkem RegioJet 
pořizuje 7 souprav; hodnota zakáz-

ky je více než půl miliardy Kč. Aktuál-
ně jsou zkompletovány již dvě ze sed-

mi souprav, dokončování dalších bu-
de probíhat v následujících týdnech. 
Druhá souprava zahájí v následují-
cích dnech proces schvalování a tes-
tovacích jízd na zkušebním okruhu 
VÚŽ u Velimi. Jakmile budou zkouš-
ky úspěšně završeny, předpokládá Re-
gioJet postupné nasazení do provo-
zu na linkách U1, U5, U7, U13, U16 
a v rámci doplňkových výkonů v Ús-
teckém kraji. Výrobu jednotek zbrzdi-
la covidová pandemie. (od dop.) 

Pět set kilo nových ryb

Nová smlouva on-line snadno a rychle v 7 krocích:

1.  otevřete si on-line formulář https://www.cez.cz/prepisdpi

2.  vyplníte osobní a kontaktní údaje (jméno, rodné číslo,  
datum narození, telefon, email)

3.  zadáte SMS kód, který vám přišel na mobilní telefon

4.  vyplníte EAN (18místné identifikační číslo odběrného místa,  
které najdete ve smlouvě nebo na faktuře původního obchodníka, 
případně v dopise o zahájení dodávky elektřiny dodavatelem  
poslední instance) a zvolíte způsob doručení vyúčtování

5.  zvolíte typ produktu a nastavíte si platby

6.  zkontrolujete údaje a smlouvu uzavřete elektronicky jedním klikem

ČEZ Prodej se v posledních dnech 
stal dodavatelem poslední instance 
pro zhruba 400 000 lidí, jejichž pů-
vodní dodavatelé ukončili činnost, 
většinou jde o zákazníky skupiny Bo-
hemia Energy. Pro ty, kteří chtějí co 
nejrychleji přejít na smlouvu s fixací 
1-3 roky, připravil ČEZ Prodej jedno-
duchý on-line formulář. Doporučuje 
jej přednostně využít. Kontaktní po-

bočky i call centra jsou totiž v sou-
časné situaci, kdy se na ně obrace-
jí desítky tisíc nových lidí, přetížená 
a čekací lhůty jsou velmi dlouhé.

V Gdaňsku se konala evropská premiéra
Největší ryze soukromý osobní železniční dopravce ve střed-
ní Evropě, RegioJet, a zástupci předního evropského výrobce 
železniční techniky – polské společnosti PESA Bydgoszcz SA 
za přítomnosti zástupců Ústeckého kraje na veletrhu kolejové 
techniky TRAKO v polském Gdaňsku oficiálně představili první 
elektrickou jednotku PESA 654 RegioJet. 

EKONOMICKÉ ZPRAVODAJSTVÍ

NÁS BAVÍ!
WWW. .CZ
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Unikátní kardiologický zákrok s mitrální chlopní 
sledovali účastníci konference Krajské zdravotní 
Unikátní zákrok na  katetrizačním 
sále provedl 7. října tým Kardiolo-
gické kliniky Fakulty zdravotnic-
kých studií Univerzity J. E. Purkyně 
v Ústí nad Labem a Krajské zdra-
votní, a.s. – Masarykovy nemocni-
ce v Ústí nad Labem, o.z. 

Jedenaosmdesátileté pacientce s opakova-
ným zúžením náhrady chlopně v mitrál-
ní pozici a současně středně významným 
zúžením aortální chlopně ústečtí specialis-
té „dopravili“ do opětovně zúžené chlop-
ně novou srdeční chlopeň nestandardní ces-
tou. Chlopeň v mitrální pozici - mezi levou 
síní a levou komorou – se na místo určení 
dostala přes kůži, prostřednictvím katetru 
a přes mezisíňovou přepážku.
Takový úspěšný výkon „chlopeň do chlop-
ně“, jak jej lze také nazvat, se specialis-
tům z ústecké kardiologické kliniky povedl 
u šestasedmdesátiletého muže letos květ-
nu. Zákrok, který nepodstupují pacienti čas-
to nejen v České republice, ale i ve světě, 
tentokrát provedli u pacientky s ještě větší-
mi komplikacemi onemocnění. 
„Většinou se taková náhrada řeší chirurgicky, 
perkutánně prakticky vůbec ne. Naše pacient-
ka měla od roku 2010 voperován aortokoronár-
ní bypass a náhradu chlopně v mitrální pozici, 
která se však v průběhu času, v tomto přípa-
dě deseti let, zúžila, protože bioprotézy postu-
pem času degenerují. Navíc má tato nemocná 
ještě středně významně zúženou i aortální ch-
lopeň, tedy chlopeň mezi levou komorou a sr-
dečnicí. Museli jsme pečlivě zvažovat řešení, 
protože kardiochirurgická operace vzhledem 
k předchozím operacím možná nebyla. Zvoli-
li jsme proto dopravu náhradní chlopně zcela 
atypicky – přes dolní dutou žílu,“ řekl před-

nosta kardiologické kliniky prof. MUDr. Pa-
vel Červinka, Ph.D., FESC, FSCAI, který vedl 
operační tým. „Protože těžce zúžená mitrál-
ní chlopeň ovlivňuje i tíží vady aortální chlop-
ně, je možné, že po úspěšné re-náhradě chlopně 
v mitrální pozici dojde ke „zhoršení“ význam-
nosti aortální vady, kterou budeme muset ta-
ké ihned řešit,“ upozornil profesor Červinka.
Unikátnost výkonu podle něj spočívá nejen 
v náhradě chlopně v mitrální pozici, také 
ale v řešení přístupu k srdci. „Náhradu chlop-
ně v aortální pozici standardně vedeme k srd-
ci přes tepnu. U tohoto způsobu se k němu do-
stáváme také přes tříslo, ale žilou. Propíchne-
me přepážku mezi pravou a levou síní a chlo-
peň tam zavedeme tímto způsobem. Naprosto 
atypicky, přes mezisíňovou přepážku. Odkysli-
čená krev se vrací do pravého srdce dolní dutou 
žilou, kterou jsme se do něj dostali. Po propích-
nutí mezisíňové přepážky přes zúženou chlo-

peň zavedeme vodič, takovou kolejničku, do le-
vé komory, kam jsme s náhradou mitrální ch-
lopně vstoupili. Po jejím umístění se dírka při 
operaci vytvořená v mezisíňové přepážce ucpe 
speciálním zařízením – okluderem,“ vysvět-
lil prof. MUDr. Pavel Červinka, Ph.D., FESC, 
FSCAI, který je také vedoucím v roce 2018 
založeného ústeckého Kardiocentra.
Výkon na katetrizačním sále měli možnost 
sledovat v přímém přenosu do přednáško-
vého sálu Kampusu Univerzity J. E. Purky-
ně v Ústí nad Labem účastníci nadregio-
nální odborné konference „Jerieho kardio 
den“. Odborným garantem akce, na níž se 
v Ústí nad Labem sešli kardiologové z celé 
České republiky již po sedmnácté, byl prá-
vě prof. Červinka.
Výkony, jako byl tento, jsou podle jeho slov 
schopna zvládnout pouze ta nejlepší cent-
ra vysoce specializované kardiovaskulární 
péče. „Jde o týmovou práci, provádí se za ul-
trazvukové kontroly, výkon je poměrně ná-
ročný na logistiku. Pacientů není mnoho, ale 
jejich počet bude narůstat,“ je přesvědčen 
přednosta kliniky.

Operaci provedl na katetrizačním sále v ústecké Masarykově nemocnici tým kardiologické kliniky 

pod vedením prof. MUDr. Pavla Červinky, Ph.D., FESC, FSCAI (vpravo).  Foto: Krajská zdravotní, a.s.

Omezení dostupnosti testů 
Vláda ruší hrazení PCR a antigenních 
testů za situace, kdy zároveň vyžadu-
je zvýšenou kontrolu testů ve stravo-
vacích službách a požaduje ve všech 
službách pouze laboratorní testy. To 
povede k dalšímu snížení motivace zá-
kazníků služby všeobecně čerpat. PCR 
test znamená pro zákazníka náklad 
800,- Kč za tři dny pro možnost čerpá-
ní jakékoliv služby.  Absence možnosti 
provedení samotestů na místě zasáh-
ne rovněž stravovací i ubytovací služ-
by.  AHR ČR je jednoznačně pro zacho-
vání úhrady testů a konstatuje, že toto 
rozhodnutí poškodí jak občany této ze-
mě, tak poskytovatele služeb a povede 
k jejich dalším ztrátám. 

 Odpovědnost
provozovatelů služeb

Mají-li provozovatelé ubytovacích 
i stravovacích služeb zajistit kont-
rolu OTN (očkování, test, prodělaná 
choroba), nemohou nést za správ-
nost kontroly jakoukoliv odpověd-
nost (a to ani jejich zaměstnanci). 
V praxi může personál pouze vyzvat 
hosta k předložení potvrzení v elek-
tronické nebo tištěné formě, avšak 
jeho relevantnost nemůže odbor-
ně posoudit, především u hostů mi-
mo EU. Po předložení dokumentu ze 
strany hostů by tudíž měla být tato 
kontrola chápána jako splněná, bez 
dalších případných sankcí.

Náhrada škod
vzniklých zásahem státu

Jakékoliv opatření ve smyslu omeze-
ní podnikání, povede k dalšímu sníže-

ní zájmu o služby všeobecně. Dle stu-
dií již nyní jsou pro 65% zákazníků epi-
demiologická omezení důvodem menší 
četnosti návštěv restaurací. Navíc 45 % 
zákazníků považuje domácí setkávání 
za částečnou nebo úplnou náhradu ná-
vštěvy restaurací (zdroj Data Servis In-
formace s.r.o). Jakákoliv další omeze-
ní by tedy měla být spojena s podpo-
rou podnikání v ubytovacích a stravo-
vacích službách. Proto žádáme, aby byl 
zaveden program kurtzarbeit /antivirus 
pro zasažené obory a zároveň zahájeny 
debaty o dalších možnostech podpory 
podnikatelů v cestovním ruchu a po-
hostinství, které patří mezi dlouhodobě 
nejvíce zasažené obory podnikání.

Požadavek na zrušení 
nadbytečných opatření

Pokud bude zaveden systém povinnosti 
kontroly hosta před obsloužením v re-
stauracích, pak je zcela nadbytečné ja-
kékoliv současné omezení kapacity re-
staurace, co se týká rozestupů stolů 
a maximálního počtu usazených hostů.

Prezident AHR ČR Václav Stárek:
Další rána pro těžce zkoušené obory
Asociace hotelů a restaurací jednala s ministrem zdravotnictví k na-
vrhovaným opatřením na zpomalení vývoje pandemie Covid 19. Pod-
porujeme smysluplná opatření k zajištění bezpečnosti provozu stra-
vovacích a ubytovacích služeb, pokud jsou praxi proveditelná a účin-
ná. K nově zavedeným opatřením máme však následující připomínky.

 Co bylo předmětem setkání? 
Setkání jsme zorganizovali proto, aby-
chom projekt představili veřejnos-
ti a umístili tam, kde má v budoucnu 
být, informační plachtu. Moc nás potě-
šilo, kolik lidí přišlo a kolik jich je při-
praveno nám pomoci. Zdá se, že ta my-
šlenka spojuje spoustu lidí bez ohledu 
na jejich politickou orientaci, což je 
dnes vzácné.

 Proč jste se k tomuto kroku roz-
hodli?
O záměru vybudovat něco podobného 
jsme přemýšleli v podstatě od chvíle, 
kdy jsme na Cínovci pozemek koupili, 
inspirovala nás k tomu pamětní deska 
vztahující se k Pohraniční stráži, kte-
rá už v té době na Cínovci byla. Říka-

li jsme si s manželkou, že by bylo fajn 
zdůraznit, že ne všichni se s touhle pa-
mětní deskou ztotožňují. Když se pak 
na Cínovci objevila socha pohraniční-
ka, měli jsme okamžitě jasno, že při-
šel ten okamžik. Kontaktovali jsme ja-
ko „třetího do party“ našeho kamará-
da Radovana Gaudyna, spustili strán-
ku na sociální síti Facebook a web.

 Jak bude vzpomínka na lidi, kteří 
při útěku za svobodou na hranicích 
zahynuli, či byli zadrženi a uvězně-
ni, vypadat?
To bude do velké míry záležet na tom, 
kolik peněz na stavbu památníku vy-
bereme. Chtěli bychom ale, aby byl 
hodnotný také po umělecké strán-

ce a obohacoval veřejné prostranství 
na Cínovci. Myšlenka vybudovat pa-
mátník není založena na tom, že my 
ho chceme, ale na tom, že se má jed-
nat o výsledek společného úsilí a zá-
jmu všech lidí, kteří v něm vidí smysl, 
a má obohacovat veřejný prostor. 

 Jaké místo jste pro svůj záměr vy-
brali a kdo ho zaplatí?
Pro realizaci záměru jsme se rozhod-
li věnovat část našeho pozemku, který 
na Cínovci s manželkou máme. Zbudo-
vání památníku bude financováno ve-
řejnou sbírkou, pro kterou nyní zakládá-
me transparentní účet. Každý, kdo bude 
chtít, bude moci na jeho vybudování při-
spět a podílet se na jeho vzniku.   (lar)

Na Cínovci vyroste nový památník
Na soukromém pozemku na Cínovci nedaleko města Dubí letos vyrostl pomník, který vzdává hold 
pohraničníkům z dob socialismu. To se nelíbí řadě občanů (vandal už jej stačil polít rudou bar-
vou). Někteří z nich se proto ve středu 6. října dostavili na místo na happening manželů Šavlo-
vých a jejich přítele Radovana Gaudyna, kteří jim i zástupcům médií představili svůj záměr. Vla-
dimíra Šavla jn. jsme se přitom zeptali…

Letošní Den za obnovu lesa byl rodinný. 
Na pasekách sázely stromky, rovnou je 
oplocovaly a pomáhaly si různé gene-
race. „Podtitul akce – Den, který nás spo-
jí, se stoprocentně naplnil, a to mě moc tě-
ší. Za úspěch považuji i to, že lidé znovu 
projevili zájem o naše lesy a ujistili se, že 
v celé zemi pokračujeme v obnově porostů, 
včetně lesních cest,“ shrnul generální ře-
ditel Lesů České republiky Josef Vojáček. 
Na místech bylo asi tisíc lesníků, kteří sá-

zení, úklid klestu i lesa a další práce ko-
ordinovali. Lidé se jich nejčastěji ptali 
na obnovu lesních cest po kalamitě ne-
bo lesa v místě, kde žijí, ale také na obec-
ní potoky a vodohospodářská opatření, 
která podnik dělá v rámci programu 
Vracíme vodu lesu. Do celorepublikové 
akce se zapojilo odhadem 800 lidí, kte-
ří vysázeli na 6 000 mladých stromků. 
V Ústeckém kraji se akce konala na Dlou-
hé louce na Děčínsku. (od dop.)

Den za obnovu lesa
Po ránu chladný, ale jinak krásný podzimní den strávili lidé v lesích 
na 13 místech v zemi, kde je spojil Den za obnovu lesa, akce Lesů 
České republiky. Všichni se zahřáli při sázení stromů i dalším progra-
mu. Pracovaly a bavily se celé rodiny. Nálada byla báječná a uvol-
něná, prostě jako vždycky, když děláte něco, co vás těší a má smysl.

Připravovaný Operační program Spraved-
livá transformace nabídne zajímavé pří-
ležitosti pro řadu subjektů, tedy podni-
ků, vědecko-výzkumných organizací, obcí 
a dalších žadatelů v rámci Ústeckého kra-
je. Na Podnikatelském fóru se veřejnost 
seznámila s deseti projekty, které jsou do-
poručené jako strategické. Polovina aloka-
ce, tedy téměř 8 miliard korun, je ale urče-
na pro další žadatele, kteří jsou význam-
nou silou v regionu a napomáhají svou ak-
tivitou k jeho rozvoji i transformaci. 
Pro potenciálně strategické projekty, řeší-
cí zaměstnanost, sociální témata, inova-

ce, ale také čistou mobilitu a využití úze-
mí po ukončení těžby hnědého uhlí, je 
v rámci celé alokace určena částka 7,9 mi-
liardy korun. Druhá polovina zamíří mezi 
další žadatele. Pro tyto účely budou slou-
žit primárně Tematické výzvy a Zastřešu-
jící projekty (Grantová schémata), které 
rozdělí cca 8 miliard korun. Zatímco Tema-
tické výzvy budou řízeny centrálně z ná-
rodní úrovně, Zastřešující projekty budou 
připraveny na úrovni regionální a jejich 
správcem bude Ústecký kraj, který pro ty-
to účely z OPST vyčlení částku minimálně 
400 milionů korun. (od dop.)

Příležitost pro kraj
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Na přehlídkovém mole pod proskle-
nou kolonádou u Domu kultury v Tepli-
cích představily přední české modelky, 
nositelky korunek z celostátních sou-
těží krásy, tvorbu osmi návrhářů z tu-
zemska i ze zahraničí. Maraton zaháji-
la Olga Rusakova s Irinou Larionovou, 
pokračovali Naďa Moravcová, Gabriela 

Giotto, Jiřina Matoušová, Anna Tejklo-
vá, Jiří Moravec, Luděk Hanák a vyvr-
cholení kreativních kolekcí tradičně ob-
staral Osmany Laffita. Den plný zážit-
ků zakončil před 23. hodinou ohňostroj 
v lázeňském parku. Diváci neskrývali 
nadšení, a tak mohl být producent ak-
ce Jiří Morštadt spokojen. 

Teplice tleskaly návrhářům, modelkám i partnerům. 

Letošní jubilejní 5. ročník velkolepé módní show Czech Fashion Week 
museli pořadatelé kvůli epidemickým opatřením opět posunout,  
a to z června na září. Na přípravu tedy měli hodně zkrácený čas.  
Na výsledku to ale nebylo v žádném případě znát.  
Pojďme si jej prostřednictvím fotografií Dana Šeinera připomenout…

Děkujeme všem partnerům Czech Fashion Week Teplice 2021 za podporu

www.kr-ustecky.cz | www.u-tv.cz

TEPLICE

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

Jiří Morštadt a Osmany Laffita.

Jiřina Matoušová.
Naďa Moravcová.

Jiří Moravec.
V předvečer dne D se návrháři setkali s vedením města Teplice, které je vý-
znamným partnerem akce.

Diváci se snažili prostřednictvím mobilních 
telefonů zaznamenat každý okamžik.
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Teplice tleskaly návrhářům, modelkám i partnerům. 

Děkujeme všem partnerům Czech Fashion Week Teplice 2021 za podporu

PARTY NÁBYTEK

Račte si vybrat - šaty pro každou  
příležitost z dílny salonu Anna Anna

Publikum potěšila svým zpěvem Lenka Graf.Osmany Laffita.

Gabriela Giotto.

Olga Rusakova a Irina Larionova.

Luděk Hanák. Anna Tejklová. Četní zástupci renomovaných médií byli ve střehu. Celý program živě vysílal portál idnes. 

A takhle to vypadalo v zákulisí, kde mě-
ly plné ruce práce kadeřníci, vizážisté, 
oblékači a další pomocný personál.

Diváky provázela po celý čas strávený 
na kolonádě skvělá nálada.

Všichni, kteří se na přípravě V. roční-
ku CFW jakkoli podíleli (a byla jich 
stovka), přišli diváky pozdravit v zá-
věrečném defilé.

Na pódium přišli také zástupci složek IZS - hasiči, záchranáři a policisté, kterým 
publikum poděkovalo za nasazení v boji s epidemií vřelým potleskem.

Módní návrhářka a výtvarnice Anna 
Tejklová namalovala obraz, který jako 
výraz poděkování předala producen-
tovi Jiřímu Morštadtovi.

Ať žije Czech Fashion Week 2022!
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 Začněme statistikou: Kolik oby-
vatel Ústeckého a části Libereckého 
kraje pitnou vodou zásobujete, z kte-
rých zdrojů a jak se k nim dostává?
Skupina Severočeská voda zásobuje 
téměř 1,2 milionu obyvatel na seve-
ru republiky. Do skupiny patří Seve-
ročeská vodárenská společnost jako 
vlastník, dále Severočeské vodovody 
a kanalizace jako provozovatel a Se-
veročeská servisní, která zajišťuje klí-
čové služby. Působnost skupiny je tak 
co do rozlohy i počtu obyvatel na de-
setině naší země. Hlavními zdroji pro 
výrobu pitné vody jsou jednak nádrže 
v Krušných a Jizerských horách (Fláje, 
Souš, Josefův Důl a další), ale také voda 
z podzemních vrtů – jako třeba na Čes-
kolipsku či Litoměřicku. 

 Jaká je průměrná spotřeba na oby-
vatele v severočeském regionu?
Spotřeba se příliš neodchyluje od prů-
měru v České republice, tedy kolem 90 
litů na osobu a den. Ve srovnání s prů-
měrem EU jsme zhruba na polovině – 
lidé umějí s vodou hospodařit a oprav-
du neplýtvají. V posledních letech je to 
stále patrnější.

 V jaké kondici jsou obecně vodo-
vodní řady a jejich příslušenství?
SVS a SčVK spravují více než 13 tisíc ki-
lometrů vodovodního a kanalizačního 
potrubí. Jeho stáří je různé, nejstarší 
úseky jsou dokonce stoleté. Každý rok 
se rekonstruují a opravují desítky ki-
lometrů, což není jednoduché, proto-

že naše sítě jsou uloženy nejhloubě-
ji. Třeba v letošním roce dokončuje-
me velkou rekonstrukci části přivadě-
če pro Ústí nad Labem, což znamenalo 
přes šest kilometrů potrubí a mimo to 
ještě 200 metrů přemostění řeky Labe 
mezi Prackovicemi a Litochovicemi.

 Co všechno se mohli velcí i malí ná-
vštěvníci při návštěvě stánku na mís-
tě dozvědět a co je nejvíc zajímalo? 
Jsem rád, že po roce a půl jsme se dosta-
li naživo mezi lidi. Kontakty přes weby, 
sociální sítě a podobně sice nejsou špat-
né, ale popovídat si, vyslechnout, vy-
světlit… to je přece jen bezprostředněj-
ší a milejší. Lidé se hodně ptají, odkud 
je jejich lokalita zásobována, zajímají je 

laboratorní parametry pitné vody, potře-
bují poradit s praktickými záležitostmi 
jako je vyúčtování, reklamace, nahlášení 
poruchy. A samozřejmě s nimi diskutuje-
me o cenách vodárenských služeb.

 Pojďme k ceně za kubík vody. 
Od čeho se odvíjí, kdo a na základě 
čeho ji pro ten který rok stanoví?
Cena vody je trochu zavádějící pojem. 
Jde totiž o dvě základní služby: vodné, 
tedy dodávku pitné vody, a stočné, te-
dy odvedení a čištění vod odpadních. 
Při kalkulaci ceny vodného a stočného 
je potřeba se jednak držet cenové regu-
lace, dále pak zohlednit vnější ekono-
mické vlivy, jako jsou ceny energií, ce-
ny surové vody, stavebních prací, infla-

ce a další makroekonomické ukazatele, 
správně odhadnout trendy ve spotřebě 
a také pamatovat na mzdové náklady 
všech našich zaměstnanců. Nově je po-
třeba počítat i s rizikem spojeným s vý-
vojem pandemie covid-19. Když jsem 
zmiňoval ty tisíce kilometrů potrubí, 
tak SVS kromě toho vlastní na 1000 vo-
dojemů, 60 úpraven pitné vody, téměř 
200 čistíren odpadních vod. Proto jsou 
dalším důležitým parametrem v ceně 
vody i prostředky, které je třeba vynalo-
žit, aby se zpomalilo stárnutí vodáren-
ské infrastruktury a umožnila se její do-
statečná obnova. Do rekonstrukcí SVS 
každoročně vynakládá kolem 1,5 mili-
ardy korun a další stovky milionů jdou 
na potřebné opravy.

 Jak si stojíme ve srovnání se zbyt-
kem republiky? 
Cena vodného a stočného je různá, 
vždyť v České republice působí de-
sítky vodárenských společností. Ce-
ny v severních Čechách jsou někde 
těsně nad průměrem. Ono je to ale 
trochu dvojsečné. Nízká cena se jistě 
spotřebiteli líbí, ale pak mohou chy-
bět prostředky na opravy, moderni-
zaci a rozvoj infrastruktury, nebo se 
skrytě dotuje z veřejných rozpočtů. 
A pochopitelně nelze srovnávat ce-
nu služeb společnosti, která zásobu-
je třeba jen jeden okres se skupinou, 
jež odpovídá za zásobování milio-
nu lidí. V každém případě je správné 
uvědomit si, jaký komfort dodávka 
pitné vody do domácnosti skýtá a že 
se na severu Čech nemusíme obá-
vat žádných katastrofických výpad-
ků a problémů se zásobováním pit-
nou vodou. (red)

Odkud máme pitnou vodu, kudy se k nám dostává a kolik stojí?
To byly nejčastější dotazy ob-
čanů, kteří přišli do stán-
ku Severočeské vody v Liber-
ci a v Ústí nad Labem. Odpo-
vědi a drobné suvenýry získali 
od tiskového mluvčího Severo-
české vodárenské společnosti 
Maria Böhmeho. 

O TO, CO SE DĚJE S ODPADNÍMI VODAMI Z NAŠICH DOMÁCNOSTÍ, SE MNOHDY PŘÍLIŠ NESTARÁME. KANALIZACE 
JE PRO NÁS SAMOZŘEJMOSTÍ A POKUD NĚKDO NAPOJEN NENÍ, MÁ DOMÁCÍ JÍMKU, NEBO DOMÁCÍ ČISTÍRNU 
ODPADNÍCH VOD. ODVÁDĚNÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD SE ALE V NAŠEM REGIONU ŘEŠÍ VÍCE NEŽ 800 LET.

Na severu Čech budovali
kanalizace už ve středověku

Archeologický průzkum prováděný zejména po roce 1990 
v několika našich klášterech přinesl nové poznatky o vo-
dovodních a kanalizačních systémech klášterních staveb. 
Pozornost, která byla už od středověku v klášterech vě-
nována hygienické problematice, značně převyšovala 
míru obvyklou v jiných typech sídel. Archeologický prů-
zkum shledává barokní klášterní kanalizace jako doko-
nale promyšlené a do dispozic budov pečlivě začleně-
né stavby, které musely být projektovány opravdovými 
odborníky.

Třeba každý cisterciácký klášter představuje podobný 
velmi promyšlený systém včetně respektování samočis-
ticích procesů v rybníčcích. To platilo třeba pro klášter 
v Oseku u Duchcova, který byl založen začátkem 13. sto-
letí. Zásobovaný byl vodou z pramenných jímek a na 
Oseckém potoce vznikl systém kaskády rybníčků.

Voda se rozváděla důmyslnými kanály se systémem hra-
dítek. Splachovací záchody původně vypadaly tak, že pod 
jakousi latrínou protékala žlabem voda, která nečisto-
ty odnášela do sedimentačního rybníčku, ze kterého byly 
občas vyklízeny husté kaly, odsazená voda šla dál do dal-
ších rybníčků, kde nakonec byly i ryby. Vyčištěná voda 
byla přepouštěna do okrasného rybníčku na terasách 
opatské zahrady.

Na základě archeologických a speleologických průzkumů 
podzemí různých klášterů zjišťujeme zajímavé poznat-
ky o systému jejich zásobování užitkovou, případně i pit-
nou vodou a odvádění odpadních vod, který vytvářel 
jednotnou, stavebně neoddělenou soustavu, doplněnou 
ještě o štoly sloužící k ochraně zdiva proti zemní vlhkosti 
a k větrání budov proudícím vzduchem.

Splašková kanalizace ve středověku neexistovala. Po uli-
cích vedly otevřené příkopy, do nichž se vylévalo vše, co 
bylo tekuté, a tak se snadno šířily nemoci a obtížní hlo-
davci. Městy se zejména v létě šířil nesnesitelný zápach. 
To vedlo k potřebě stavby uzavřených kanalizací, nejpr-
ve mělkých a jen někde krytých, později již skutečně zdě-
ných a odvádějících i dešťové vody z ulic a střech. Tyto 

kanalizace obvykle končily v blízkých vodotečích, někdy 
v rybnících nebo odpadových jámách. 

Nálezem a dokumentací nejstaršího pánského záchodu se 
může pyšnit město Most. Větší města i obce měly obvyk-
le stokové sítě jen ve středu území, a to hlavně pro od-
vádění srážkových vod. Odvodňovací příkopy byly běžné 
podél komunikací a sloužily obvykle i splaškovým vodám. 
Žumpy nebo septiky byly jevem výjimečným.

Ještě v roce 1962 mělo v ústeckém okrese 20 obcí cel-
kem 159 km kanalizace. Čistírny odpadních vod zde byly 
jen čtyři. V okrese Děčín byly v šedesátých letech kanali-
zace jen ve 25 obcích ze 64, stoková síť měla 314 km a ne-
byla zde žádná čistička odpadních vod.

Město Litoměřice bylo ve středověku napojeno na Pokra-
tický potok, který byl žlaby a potrubím přiveden na ná-
městí do kašny a přepad pak odváděl nečistoty do hra-
debního příkopu a do Labe. To byl tehdy zcela běžný 
postup a Labe bylo všeobecně považováno za odpadní 
stoku, která vzhledem k velké vodnosti všechno unese.

Problémy s odváděním a čištěním odpadních vod měli 
lidé i na Českolipsku. „Okresní město mělo z poloviny 
19. století dvě stoky pro povrchové odvodnění, stavě-
ly se z pískovcových bloků a ústily do Ploučnice. Na ně 
navázal novější systém, který se stavěl v letech 1910 až 
1930. ČOV byla zprovozněna až v roce 1978. Do vyhláše-
né rekreační oblasti Máchova jezera se kanalizace při-
vedla až po roce 1967.

Ani na Liberecku nebyla situace jednoduchá. V tomto 
významném průmyslovém městě byly dílčí kanalizační 
větve svedeny do Nisy, kanalizaci stavěla fi rma Lanna 
ve 20. letech. V 50. letech byla postupně zřizována za-
řízení k čištění městských splašků, průmyslové závo-
dy měly alespoň zčásti svoje čistírny. Městská ČOV spo-
lečná pro Liberec a Jablonec byla nakonec postavena 
v 90. letech. Odpadní vody z Jablonce jsou sem přivá-
děné zvláštním přivaděčem, zčásti štolou lámanou ve 
skále.

Dnes společnosti skupiny Severočeská voda spravují 
v obou krajích na dvě stovky čistíren odpadních vod, kte-
ré ročně vyčistí neuvěřitelných 83 miliard litrů odpadní 
vody. Na kanalizaci je napojen téměř milion obyvatel se-
verních Čech a délka kanalizační sítě činí více než 4 000 
kilometrů, tedy jako vzdálenost od nás třeba do Íránu.

Kanalizace v královském městě Litoměřice je vyu-
žívána již od středověku. Byla svedena do Pokratic-
kého potoka. Potok protékal pod hradební zdí a tvo-
řil tak zároveň hradební příkop. Postupem času se 
začal překlenovat mosty.

Fotografie Lukáše Havlíčka nabízejí unikátní po-
hled na povrchové vedení kanalizace pod hradbami 
i na podzemní kamennou stoku pod ulicemi Krupka 
a Michalská.

2109_SVS_inzerce_Kanalizace_ve_stredoveku_261x396_Metropol_v04.indd   1 15.09.2021   12:05

Také v Ústí nad Labem nebyla o návštěvníky nouze. Navíc se mohli na místě za-
registrovat a dostávat tak zprávy o plánovaných odstávkách pitné vody v blíz-
kosti jejich bydliště do mobilního telefonu. 

U stánku se na kus řeči zastavil i primátor Statutárního města Liberec Jaro-
slav Zámečník. Města a obce Ústeckého a části Libereckého kraje jsou totiž 
jedinými akcionáři SVS.

WWW.RYCHLEF INANCOVAN I .CZ

INVESTIČNÍ CROWDFUNDING. SKVĚLÁ PŘÍLEŽITOST PRO VAŠI FIRMU.

Mám skvělé know-how, tým, zázemí a už 
i spoustu budoucích zákazníků. Moje fi rma 
však nemá historii, tak mi úvěr nedali! 

Na rozjetý development nám banka půjčí 60 %. 
Kde vezmeme tak rychle těch zbývajících čtyřicet, 
abychom o ten skvělý byznys nepřišli? 

Naši skvěle fungující fi rmu postihla covidová opatření. Co teď, 
když nám právě kvůli loňským výsledkům banka nepůjčí?

V bance mi pro můj záměr slíbili úvěr do 24 hodin. Už 3 měsíce dokládám nějaké dokumenty a byznys mi stojí!

Podle slov ředitele nemocnice Jaroslava Kratochvíla je to 
reakce na rostoucí zájem o porody. Počet lůžek se zvýšil 
z deseti na osmnáct a zdvojnásobil se i počet nadstan-
dardních pokojů. S tím narostl i počet personálu, který se 
o matky a novorozence stará. 
Dosud se počet porodů pohyboval nad hranicí pěti sto-
vek za rok, vloni už překročil šest set a letos by mohl 

atakovat hranici 750. Pro gynekologii nemocnice v minu-
lých dnech pořídila nový hysteroskop, který umožní navý-
šit počet operací.  (od dop.) 

Foto: Slavnostního otevření se zúčastnila i zpěvačka Mar-
kéta Plecháčová, známá například ze skupiny Verona, která 
v Roudnici n. L. porodila obě své děti.

V Roudnici nad Labem rozšířili
porodnické i gynekologické oddělení
Porodnické oddělení má nyní téměř dvojnásobnou kapacitu a nabízí i nadstandardní služby. 
K tomu se rozšířil i provoz gynekologie.
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METROPOL POMÁHÁ...

iXT H E

ELEKTRIZUJÍCÍ RADOST Z JÍZDY. 
BMW iX OD 24.999 KČ* MĚSÍČNĚ VČ. POJIŠTĚNÍ.

Dojezd 630 km dle WLTP. 
Paket Innovation:

BMW	Laserové	světlomety;
BMW	Live	Cockpit	Professional	vč.	navigačního	systému;
Driving	Assistant	Professional.

Servisní	balíček	BMW	Service	Inclusive	na	6	let	bez	omezení	počtu	km.
Prodloužená	záruka	BMW	Repair	Inclusive	na	3	roky	/	200000	km.

BMW	iX	xDrive50:	Elektrický	dojezd	630	km.	Spotřeba	elektřiny	v	kWh/100	km	(kombinovaná):	19,8–23,0.	
Spotřeba	paliva	v	l/100	km	(kombinovaná):	0.	Emise	CO2	v	g/km	(kombinované):	0.	Měřeno	dle	metrik	WLTP.	Fotografie	je	ilustrativní.

iXT H E Stávající bydlení je ovšem pro ta-
kovou situaci naprosto nevhodné, 
a tak by Majdalenka s maminkou 
potřebovaly bezbariérový byt. To je 
ale veliká investice. A tak, po-
kud máte dobré srdce, mů-
žete ještě měsíc při-
spět jakoukoli částkou 
do sbírky na adrese htt-
ps://www.donio.cz/Pro-
Majdalenku. 
Příběh malé holčičky vy-
volal velkou solidaritu. Tak 
například Farní sbor Českobratrské 
církve evangelické v Teplicích uspo-
řádal v září pro Majdalenku Bleší trh 
a v neděli 14. listopadu pro ni chys-
tá benefiční koncert, připojila se i re-
staurace a kavárna Lagarto Jana Ha-

welky, návrhářka Naďa Moravcová 
připravuje módní přehlídku, která se 
bude konat 12. listopadu od 19 ho-
din v Krušnohorském divadle v Tep-

licích, a přidávají se další jed-
notlivci a kolektivy, kte-

rým není osud neúplné 
rodiny lhostejný. Získa-
né prostředky ze všech 
akcí půjdou především 
na rehabilitační poby-
ty a pomůcky, které ne-
hradí stát, aby alespoň 

trochu zkvalitnily život nemocnému 
dítěti. Pomoci můžete i vy. Zapsaný 
spolek Majdalenka SMA z.s.v součas-
né době čeká na přidělení transpa-
rentního účtu, o kterém bude infor-
movat na sociálních sítích. (lar)

Pro Majdalenku
Majdalenka je rok a půl stará holčička, která od narození tr-
pí spinální muskulární atrofií II. typu. Nedávno se vrátila z JIP 
nemocničního oddělení na svém prvním invalidním vozíku. 

www.donio.cz/ProMajdalenku

A bylo se na co dívat. Svatební i spole-
čenské šaty pro sezonu 2022, ale také 
na aktuální nabídku běžného denního, 
sportovního i nočního ošacení z buti-
ků v blízkém okolí předvedly přední 
české modelky a modelové i ochotnice. 
Organizátorky již 7. ročníku této ak-
ce Petry Vyoralové jsme se zeptali, jak 
probíhaly přípravy na slavnostní ve-
čer, jak vysoký byl výtěžek, komu po-
může a zda se bude tato úspěšná akce 
napřesrok opakovat. 
„Přípravy provázelo jako vždy plné na-
sazení celé produkce v čele s choreogra-

fem a režisérem Petrem Čejkou tak, aby 
byl výsledný dojem co nejlepší. To se, my-
slím, alespoň soudě podle reakcí publika, 
podařilo. Na poslední chvíli jsme museli 
řešit záskok za nemocného moderátora 
Karla Kašáka. Po boku Davida Gránské-
ho se ochotně objevila Anička Julie Slo-
váčková, která bravurně zvládla obě ro-
le- moderaci i vlastní hudební vystoupe-
ní. Publikum ji za to náležitě odměnilo 
bouřlivým potleskem“. 
A teď to nejdůležitější. Díky štědrým 
sponzorům si z jeviště postupně od-
nesly šeky v celkové hodnotě 605 000 

Módu a hvězdy provázely emoce
Když se na plakátech v Mostě objeví termín charitativní přehlídky 
Móda a hvězdy Svatebního salonu Delta, jsou vstupenky do měst-
ského divadla brzy zcela vyprodány. Ani letos tomu nebylo jinak. 
Vloni se akce kvůli pandemii konat nemohla, a tak do velkého sá-
lu usedli v neděli 17. října večer obzvlášť natěšení diváci i hosté. 

korun představitelky tří organizací  - 
zařízení pro děti, vyžadující okamži-
tou péči z Klokánku Teplice, Dětské-
ho domova ve Vysoké Peci na Chomu-
tovsku a Nadace Veroniky Kašákové 
z Mostu, která pomáhá klukům a děv-
čatům se začleněním do společnosti 
po odchodu z domova. Při předávání 
vysokých finančních částek nechybě-
ly ani děti z domova. Jejich přítomnost 
v rámci celého večera vyvolala mís-
ty mimořádně silné emoce, které sem 
tam doplnily i slzičky štěstí, a to jak 

na straně obdarovaných, tak i diváků. 
Pokud se nic nezmění v souvislosti se 
státem nařízenými protiepidemický-
mi opatřeními, měla by se charitativ-
ní přehlídka Móda a hvězdy uskuteč-
nit zase 16. října 2022. Petra Vyoralová 
s dcerou Pavlou už ale teď začaly při-
pravovat oblíbenou akci „Svatba nane-
čisto“, která je naplánována na 9. led-
na 2022 na mosteckém Benediktu. Bu-
deme držet palce!   
� Připravila�L.�Richterová

Foto:�Daniel�Šeiner
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TIPY NA VÝLET

Hlavní skupinou skal je Chléviš-
tě se Slují exulanta Václava Sadov-
ského ze Sloupna a nádhernými vy-
hlídkami. 
V seskupení skal U Kalicha upro-
střed pěti skalních roklí se skrývá 
oltář s vytesaným kalichem a leto-
počtem 1634. Na stěnách je úryvek 
z Kšaftu J. A. Komenského, verše 
o Kralické bibli a verše františkán-
ského mnicha J. Vitáska. 
Mezi zastávky na pětikilometro-
vé stezce patří také pískovcový vr-
chol Sokol, kde se nachází plošina 
s krásným výhledem do údolí Jize-
ry v okolí Malé Skály a na Suché 
Skály. Další pěknou vyhlídkou jsou 
Kde domov můj, Kinského či Hořá-
kova.
Trasa z obce Besedice je nenároč-
ná a lehce ji zvládnou celé rodi-
ny napříč generacemi. Děti si uži-
jí cestu nádhernými úzkými chod-
bičkami mezi skalami. Do Besedic 
lze dojet autem po silnici z Turno-

va do Železného Brodu přes Kobe-
rovy, v nichž se z ní odbočí směrem 
na Malou Skálu a potom ještě jed-
nou přímo k parkovišti v Besedi-

cích.Červená a zelená značka dove-
de od bufetu u parkoviště k bývalé 
chatě U Kalicha, kde začíná popiso-
vaný Besedický okruh skala.

Je to výrazný čedičový kopec na vý-
chodním okraji Jizerských hor. Pokrývá 
jej přírodní rezervace o rozloze téměř 
60 hektarů, jejíž hranice kopírují úpa-
tí hory. Rezervace chrání vzácné výle-
vy čediče, které jsou největší v celých 
Jizerských horách.
Díky čedičovému podkladu se na Bukovci 
vyvinula bohatá flóra. Z chráněné květe-
ny lze jmenovat úpolín, lýkovec jedovatý, 
prhu arniku či jestřábník oranžový. Pouze 
na Bukovci se vyskytují vemeníček zelený, 

kropenáč vytrvalý, popřípadě oměj různo-
barevný. Pod vrcholem Bukovce na jeho ji-
hovýchodním úpatí jsou patrné stopy 
po důlní činnosti a starých lomech. Zají-
mavosti přírody v okolí Bukovce popisuje 
nejstarší naučná stezka Tři iseriny  v Jizer-
ských horách. Vznikla v roce 1971 a ny-
ní je 12 kilometrů dlouhá. Její trasu lemu-
je 28 informačních tabulí, které sezna-
mují s geologickým uskupením Bukovce, 
s ekosystémem rašeliniště Jizerky a Vel-
kou Jizerskou loukou na polském území.

Vyjížďka na koni umožní objevit skry-
tá zákoutí, kam nevedou silnice ani cy-
klostezky. V Libereckém kraji nabízí ty-
to služby řada institucí, které uspokojí 
začátečníky i ostřílené jezdce.
Klasické vyjížďky na koních do přírody 
si mohou zájemci vychutnat v rodinné 
stáji s poetickým názvem U Šťastného 
kopýtka ve Vrchlabí, která v zimě na-
bízí horseskijoring, tedy jízdu, při níž 
kůň táhne za s sebou lyžaře nebo sáň-
kaře. V létě je pak v nabídce horsein-
lineriding, kdy je koněm tažen jezdec 
na in-line bruslích. V Ludvíkově lze vy-

užít ubytování v kempu Horses & Holi-
days, který svým návštěvníkům umož-
ňuje vyjížďky do hor nebo po větrných 
pláních Frýdlantska. Zrekonstruova-
ný historický Zámecký dvůr Černousy 
ve Frýdlantském výběžku nabízí nejen 
ubytování, pořádání různých akcí, ale 
i možnost ustájit koně včetně komplet-
ní péče. Těm turistům, kteří mají rádi 
koně, ale zároveň k nim cítí určitý re-
spekt, lze doporučit výlet na Ranč Srb-
sko, kde si mohou užít pohodovou vy-
jížďku kočárem malebným okolím Čes-
kého ráje.

Kdo se chce opravdu bát 
v krajské metropoli, měl by za-
mířit ke kostelu Nalezení sva-
tého Kříže. Údajně tam stra-
ší zlý duch Christiana Platze 
z Ehrentalu, který se také ně-
kdy v podobě černého psa vy-
dává na pochůzky Libercem. 
Na Ještědu pak řeže za tem-
ných nocí skály.

Právě Ještěd je sídlem dalšího straši-
dla. Od Jeschkengeista neboli Ještěd-
ského ducha toho moc dobrého če-
kat nelze, je považován spíše za dé-
monské stvoření. Jeho jméno odka-
zuje na česko-německou minulost 
této oblasti, a právě od Němců se Je-
schkengeist dočkal pošramocené po-
věsti. Kromě něj na Ještědu sídlí ještě 
nespočet skřítků. Za dobrým ochrán-
cem Jizerských hor, duchem Muhu, je 
třeba se vydat z Liberce k městečku 
Tanvald na horu Muchov. Těžko říci, 
jak duch vypadá – podle pověsti mu 
totiž jeho stvořitelé, jimiž jsou kra-
konošský Krakonoš a orlický Rampu-
šák, dovolili, aby měnil podobu. Lze 

jej poznat toliko podle vůně jehličí, 
která se za ním line kamkoliv, kudy 
projde. Své tajemství ukrývá i domi-
nanta Českého ráje, zřícenina hradu 
Trosky. Pod věžemi Pannou a Babou 
se prý nachází doposud neprozkou-
mané chodby. Vchod do jeskyně, kte-
rá vede k těmto chodbám, se nalézá 
asi půl kilometru východně od Tro-
sek. Kdo se dostane přes všechny ná-

strahy, nalezne možná poklad, který 
ukryli místní loupežníci. Vůbec nej-
podivnější úkaz libereckého kraje je 
hrad Houska (na snímku) známý též 
jako brána do pekel. Podle pověsti je 
hrad postaven nad skálou s propas-
tí, která vede až do samotného pek-
la. Právě nad touto roklinou nechali 
zdejší pánové postavit hradní kapli 
s jedinečnou gotickou výmalbou.

S podzimem řádí různé viry, a tak je nejlepší trávit volné chvíle 
v přírodě. Pokud už máte domovský region zmapovaný, nabízíme 
vám několik zajímavých tipů ze sousedního Libereckého kraje.

Na návštěvě u sousedů v Libereckém kraji

(Čerpáno z webových stránek Libereckého kraje)

Bludný šlechtic, horský duch i brána do pekel

Bukovec je rájem květin
Jedním ze symbolů Jizerských hor je kuželovitá silueta vrchu Bu-
kovce, který se do výšky 1005 metrů vypíná nad osadou Jizerka.

Novým hitem doby je hipoturistika 
Říká se, že nejkrásnější pohled na svět je z koňského hřbetu. A prá-
vě turistika na koních neboli hipoturistika se v posledních letech 
stává stále oblíbenějším způsobem rekreace.Besedické skály lákají

Zajímavým místem v Libereckém kraji jsou Besedické skály v Českém ráji. Kromě krásných vhledů 
nabízejí také seznámení s regionální historií.


