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Inženýr, rebel, politik, starosta, projektový manažer a vizionář - tak znají
Petra Pávka občané Jindřichovic pod Smrkem v Libereckém kraji i kolegové v dolní komoře Parlamentu České republiky. Ptáme se ho…

České energetice

chybí inovace
 Čemu se věnujete v Poslanecké sněmovně?
Jsem členem dvou silových výborů, a sice hospodářského a výboru pro zdravotnictví. Oba dva mají řadu podvýborů, teď se chci soustředit na podvýbor hospodářského výboru pro energetiku.
 Jak jste se k ní dostal?
Dospíval jsem v době, kdy se poprvé objevily polovodiče a nový obor zvaný elektronika. To mě fascinovalo natolik, že jsem se vyučil v oboru mechanik-elektronik, což samozřejmě obnášelo teoretické, ale hlavně praktické zkušenosti z elektrotechniky, elektroniky a energetiky.
 Když jste energetický obor vystudoval, doprovází vás i nadále?
Ano, významnou část svého podnikatelského života jsem se věnoval informačním technologiím.
 Jak konkrétně?
Jako starosta Jindřichovic pod Smrkem jsem mimo jiné vytvořil koncepci energeticky soběstačného území, která zahrnovala ve své době revoluční
obnovitelné zdroje. Jako první obec jsme postavili
kotel na spalování biomasy, moderní větrné elektrárny, později následovala fotovoltaika. Součástí byly i plány na výrobu paliva z kalu. Tento projekt se bohužel nepodařilo zrealizovat, ale ostatní úspěšně slouží dodnes. V té době, na začátku
dvacátých let, mě tehdejší energetické elity považovaly za snílka a nešetřily kritikou. Dnes mnozí z nich pochopili, že jsem měl pravdu a jenom
jsem byl napřed. Největším kritikem byla tehdy
polostátní firma ČEZ, která je dnes největším provozovatelem a vlastníkem fotovoltaických elektráren v zemi.
 Jak si stojíme ve srovnání s vyspělým světem?
Vždy jsem zastával názor, že když už neumíme
v evropském světovém měřítku trendy udávat,
měli bychom být schopni je alespoň rozpoznat
včas a integrovat je do naší domácí politiky. To je
bohužel přesný opak toho, jak se česká energetika
a energetická politika vyvíjí a naplňuje. Dobře je
to vidět na státní energetické koncepci, která byla zastaralá už v době, kdy vznikala. Státní energetická koncepce, postavená primárně na centrálních zdrojích jako je uhlí a zastaralých jaderných technologiích, je odrazem nepochopení světových trendů.
 Jaká je tedy podle vašeho názoru naše státní
energetická koncepce?
Moderní energetika musí být postavena decentralizovaně při využití obnovitelných zdrojů a stabilizačních zdrojů v regionech. Obrovské dopady
na českou energetiku budou mít závazky, které
ČR přijala v rámci Evropské unie. Během několika let vstoupí v účinnost tzv. zimní balíček opatření, který během několika let zcela změní regulaci přenosové soustavy distribučních sítí, pohyb
elektřiny přes hranice jednotlivých států EU, cenovou politiku v rámci obchodování elektřiny jako komodity. K tomu přibyl závazek opustit nejpozději do deseti let uhlí jako jeden z primárních
zdrojů využívaných v energetice. Současná státní energetická koncepce, která byla zastaralá už
v době, kdy vznikala, nepokrývá ani jeden z těchto závazků a budoucích změn, které prostě nastanou, ať už se někomu líbí, nebo ne. Toto zaspání ze strany státu způsobí mnohamiliardové ško-

dy našemu energetickému průmyslu a pocítí to i koneční spotřebitelé na ceně elektřiny
a tepla.
 Proč jste s tím tedy, pane poslanče, nic
neudělal po čtyři roky ve funkci?
Na výše uvedené jsem upozorňoval jak Ministerstvo průmyslu a obchodu, které nese přímou zodpovědnost, tak i jiné orgány státu. Jeden z problémů ve sněmovně
je nedostatek odborníků na energetiku
a těch zhruba pět lidí, kteří tomu rozumějí, kteří spolu problematiku odborně
konzultují a často docházejí ke společným závěrům, se jenom těžko přenáší na zbylých 195 poslanců. S některými kolegy ze sněmovny napříč
politickým spektrem a odborníky
z jednotlivých odvětví z energetiky jsme se rozhodli založit institut pro energetiku budoucnosti (International Institute for Future Energetics - IIFE,
z. s. - pozn. redakce), na jehož platformě chceme podpořit inovativní technologie, které mohou v budoucnosti energetiku významně ovlivnit. Zároveň nabízíme účinnou pomoc
při sběru a vyhodnocování kvalitních dat, koncepční přístup při
aktualizaci státní energetické koncepce a komunikaci mezi jednotlivými
aktéry s vazbou na energetiku.
 Uveďte, prosím, konkrétní příklad nekoncepčnosti?
Jedním z odstrašujících případů nekoncepčního vypořádání se se závazky dekarbonizace je přimíchávání dřevné štěpky do obřích kotlů, které spalují uhlí. To bude mít
ve středním a dlouhodobém horizontu
za následek nadměrné vytěžování našich lesů, a to mi přijde opravdu zvrácené. Na papíře takové řešení vypadá
z hlediska energetické bilance dobře,
ale v konečném důsledku na naše životy by mohl mít katastrofické následky.
 Co nám tedy hrozí?
Málokdo si uvědomuje riziko, že
nám to nebude fungovat, bereme
to jako samozřejmost.
 Jaké východisko nabízíte vy?
Proto jsem šel do politiky, myslel
jsem, že dáme dohromady energetickou koncepci, že stát ví, co má dělat, ale sešlo z dostavby jaderného bloku, nikdo neimplementuje právo EU, co se energetiky týče, nebo to
dělá pozdě či špatně. Naše rádoby státní energetická koncepce, byť se psala před několika málo lety,
je už překonaná a nikdo nereflektoval na aktuality. Právě z těchto důvodů jsme se skupinou kolegů
- poslanců, odborníků a zástupců relevantních institucí v energetice vytvořili institut, který by měl
odpolitizovat energetické otázky a který si klade
(red.)
za cíl připravit pro vládu koncepci a cíle.
Foto: Petr Zapletal

Komunitní zahrádka v Litoměřicích
Litoměřičtí občané mají svou
první komunitní zahrádku. Její
součástí jsou dvě desítky záhonů, o něž se budou starat jak rodiny s dětmi, tak i několik seniorů, kteří projevili zájem a k projektu se připojili.

Nový skalničkový skleník
Botanická zahrada v Teplicích otevřela nový skalničkový skleník. Je co obdivovat, přijďte se podívat. Symbolického přestřižení pásky se 15. června ujali primátor města Teplice Hynek Hanza (na snímku vpravo) spolu s ředitelem Botanické zahrady Petrem Šílou.

Zahrádka, kterou vybudovalo město Litoměřice v rámci tzv. participativního rozpočtu, se nachází u pokratických závor.
„Hlavním záměrem bylo umožnit lidem, kteří nemají zahradu, vypěstovat
si své vlastní produkty. Zasadili si tu jahody, mrkve, kedlubny i další zeleninu.
V budoucnu zde chceme pořádat i různé
workshopy, jejichž cílem bude například
představit pěstování dětem,“ vysvětlila
Michaela Weikertová, jedna z autorek
komunitní zahrádky, která svůj nápad
přihlásila do participativního rozpočtu

společně s Martinou Žilkovou a Věrou
Brázdovou. Město Litoměřice na realizaci projektu poskytlo 200 tisíc korun
a pozemek vedle sběrného dvora. „Nápad se nám velice líbil a jsme rádi, že se
ho podařilo dotáhnout do zdárného kon-

Investice míří do digitálních technologií
Do výstavby, rekonstrukce i digitalizace sítí v Distribuci ČEZ
letos putuje 13,5 mld. korun.
Ve srovnání s rokem 2020 došlo
k navýšení o 1 mld. korun. Stále více financí míří do digitálních
technologií a úpravy distribuční sítě pro připojení obnovitelných zdrojů.
Cílem investic je zajistit kvalitní a spolehlivé dodávky elektřiny a plnit rostoucí požadavky zákazníků na připojení k distribuční soustavě. Za dobu své
existence od roku 2005 investovala ČEZ
Distribuce do sítí přes 135 mld. korun.

Pro technicky
nadané
studenty
Technicky nadaní studenti z regionu mají opět velkou šanci získat desetitisíce korun. Společnost
AGC Automotive Czech, největší
domácí výrobce autoskel, vyhlásila již 5. ročník studentské soutěže TECHNOwizz. Soutěž je určena
pro studenty středních a vyšších
odborných škol v Ústeckém, Libereckém a Karlovarském kraji a vybraných okresech Středočeského
kraje. Úkolem je navrhnout řešení jednoho ze čtyř témat z provozu AGC Automotive Czech a sesterské AGC Flat Glass Czech. Nad
soutěží převzali záštitu děkan Fakulty strojní Technické univerzity
v Liberci Petr Lenfeld a děkan Fakulty strojního inženýrství UJEP
v Ústí nad Labem Štefan Michna.
Do soutěže se mohou studenti nebo týmy přihlásit do 15. října. Vyplněním formuláře na www.ko(od dop.)
munitninadace.cz.

Práce pod napětím

„Více investujeme do nových digitálních technologií, které nám umožní
lépe provozovat měnící se distribuční
prostředí. Přecházíme na systém založený na interní digitalizaci i řízení
procesů. To ocení jistě všichni zákazníci, kteří požadují rychlejší přístup
k datům. Distribuční síť je zároveň
potřeba co nejdříve připravit na rostoucí požadavky připojování obnovitelných zdrojů, nárůst elektromobility
i akumulace. Pokračujeme také v rozvoji optické infrastruktury podporující decentrální energetiku,“ vysvětluje generální ředitel ČEZ Distribuce
(od dop.)
Martin Zmelík.

Bez chemie, bez plevelů
Statutární město Teplice likviduje od letoška plevel
ekologicky. Část území bude
ošetřena technologií odstraňování plevelů párou. Na větší části území /na rozloze
11ha a 130km v délce/ se budou odstraňovat plevele z komunikací ekologicky posekáním. Celé území tak bude
ošetřováno bez chemického
postřiku.
Na několika místech v centrální části města vyzkoušel teplický magistrát technologii hubení plevele párou už v minulém roce. A to s viditelným účinkem.
Údržba bez použití chemie je proto dalším krokem k péči, která je šetrná k životnímu prostředí. Proti plevelům bude pára aplikována třikrát v průběhu
roku v parcích a náměstích na celkové
ploše cca 30 000 m2 a dále podél obrubníků na vybraných komunikacích liniově (případně bodově) v celkové délce
11,3 km. Při realizaci bude přihlédnuto

na plánované rekonstrukce a výkopové
práce schválené na rok 2021 a tyto bu-

dou ošetřeny párou v nejbližším dalším
(od dop.)
možném termínu.

ce. Z vlastní zkušenosti vím, že zahrádka je nejen spousta práce, ale také radost.
Je skvělé, že se ji tímto způsobem povedlo udělat několika občanům, a to přímo
v centru města,“ uvedl Ladislav Chlu(od dop.)
páč, starosta Litoměřic.

Ředitelkou bude
Ilona Pšenková
Radní města Ústí nad Labem
v úterý 15. června jmenovali ředitelkou zoologické zahrady Ilonu Pšenkovou. Distancovali se tak od průběhu
a výsledku výběrového řízení, které pravděpodobně neproběhlo podle pravidel.

Radní v koncepci Ilony Pšenkové vidí možnost zachovat ikonická zvířata, která k zoologické zahradě
neodmyslitelně patří, a oceňují její odborné znalosti a zkušenosti, jež
jsou zárukou rozvoje zoologické zahrady. Radní zároveň nesouhlasili
s výsledky výběrového řízení z důvodů pochybnosti o korektním přístupu odborné části výběrové komise a distancovali se od průběhu výběrového řízení, kdy jeden z hodnotitelů upozornil na nestandardní
jednání. „Bohužel se objevilo podezření, že výběrové řízení neproběhlo podle pravidel. Část odborníků přizvaných do výběrové komise se na vítězi domluvila předem, aniž by viděla
obě koncepce. Proto rada s rozhodnutím komise nesouhlasila a jmenovala
ředitelkou Ilonu Pšenkovou,“ vysvětlil primátor Petr Nedvědický.
Ilona Pšenková se má ujmout funkce k 1. červenci 2021. Její koncepce
počítá během deseti let s investicemi 330 milionů korun. Zároveň rada
ukončila pověření Dušana Usvalda
vedením zahrady a poděkovala mu
(od dop.)
za odvedenou práci.

Podpora zvenčí zdravotníky litoměřické nemocnice velmi povzbudila

inzerce

Náročné měsíce, které byly nejen v nemocnicích ve znamení boje s pandemií onemocnění
COVID-19, pomáhala zdravotníkům zvládat podpora a povzbuzení zvenčí, kterých se jim dostávalo.
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Velkým poděkováním nejen zdravotníkům, ale i ostatním pracovníkům nemocnice za jejich obětavou práci a nasazení, s jakým už dlouhé měsíce zvládají boj s koronavirem, byla například
návštěva spisovatele Josefa Formánka
v litoměřické nemocnici. Ten zde strávil spolu se svým kamarádem a vydavatelem svých audioknih Miroslavem Srbeckým jeden květnový den a každému, kdo měl zájem, věnoval svoji knihu
Syn větru a prsatý muž. Všechny knihy
na místě doplnil vlastnoručně vepsaným věnováním a každému z přítomných za jeho práci osobně poděkoval.

Poděkování známého spisovatele však
nebylo jediným vyjádřením díků
za práci, které se v uplynulých měsících personálu litoměřické nemocnice dostalo. Především na tzv. covidové jednotky mířila pomoc jak jednotlivců, tak i firem, která měla nejčastěji podobu občerstvení. Nemocnici tak
sladkými dobrotami v nedávné době

podpořily například firmy M&M Reality, Shell a Odkolek, velkou radost udělal i dort, jehož sponzory byli manželé Kuldovi spolu s autorkou paní Martinou Masopustovou. Žáci z Křesťanské základní školy Litoměřice pak
do nemocnice doručili připínací motýlky s osobními vzkazy. Darem, který
doslova rozzářil ženy pracující na in-

terním oddělení, byly praktické designové tašky ušité paní Jitkou Endersovou a věnované manžely Kubátovými.
Každá z nich v sobě ukrývala obrázek
od firmy Maluješ.cz.
Litoměřická nemocnice nejen výše
jmenovaným, ale všem, kteří ji jakoukoli formou podporují, velmi dě(nk)
kuje.

Josef Formánek poděkoval zdravotníkům
Ústecký prozaik, reportér, redaktor a cestovatel vyjádřil respekt a poděkování zdravotníkům Krajské zdravotní.

Největší očkovací centrum
navštíví tisíc lidí denně
Očkování proti nemoci COVID-19 ve velkokapacitním centru v budově bývalého rektorátu Univerzity
J. E. Purkyně v Ústí nad Labem na Severní Terase – po více než měsíci provozu – podstupuje denně
až jeden tisíc registrovaných zájemců. Centrum se zde otevřelo po přesunu očkovacího týmu z pavilonu „I“ ústecké Masarykovy nemocnice v pondělí 3. května.

Autogramiády Josefa Formánka, který zdravotníkům věnoval knihy Syn
větru a Prsatý muž, se v květnu
uskutečnily v nemocnicích Krajské
zdravotní, a.s., a v nemocnici v Rumburku. Známý spisovatel tak poděkoval za dobu covidovou a nejen to.
„Před několika týdny jsem byl na PCR
testu v nemocnici v Ústí nad Labem.
Sestry a lékaři v atomoblecích se štíty
a rouškami se od tohoto okamžiku pro
mě stali skutečnými hrdiny. Denně riskují vlastní nakažení Covidem a poté
i možné ohrožení svých rodin. Zůstávají v nemocnicích další hodiny navíc, jen

Dar z Tchaj-wanu
Sponzorský dar zprostředkovaný iniciativou „Spolu silnější“ v podobě osmnácti
set overalů a patnácti set respirátorů získala nemocnice Krajské zdravotní v Chomutově. Dar od tchajwanského zastupitelství v celkové hodnotě téměř 150 tisíc
korun do Chomutova „přivezli“ v rámci
svého srazu motorkáři v čele s armádním generálem v. v. Petrem Pavlem, který za iniciativou stojí. „Velmi si vážíme této pomoci a pevně doufáme, že tento dar
už nebudeme příliš využívat a bude jen jakousi pohotovostní rezervou,“ poděkovala
Lucie Šimková, hlavní sestra Nemocnice
(od dop.)
Chomutov.

aby dokázali pomoci bližním. Rád jsem
jim vyjádřil svou vděčnost. Poděkoval.
Každému lékaři a každé sestře symbolicky potřásl rukou. A řekl, že si jejich
práce neskutečně vážím,“ uvedl k návštěvám nemocnic Josef Formánek.
Poděkování to bylo opravdu veliké.
V 7 nemocnicích autor podepsal téměř 2000 výtisků své knihy, neváhal
si s každým potřást rukou i popovídat. O dojemné chvíle se sestrami
a lékaři z covidových oddělení nebyla nouze, ale setkání byla především
plná úsměvů a vděčnosti za krásný
(od dop.)
dárek a poděkování.

„S očkováním proti COVIDU-19 jsem neváhal ani vteřinu. Když na mne přišla řada,
okamžitě jsem se zaregistroval. V současnosti mám za sebou již obě dávky. Po očkování jsem žádné komplikace neměl, není opravdu důvod se bát nebo věřit konspiračním teoriím, které se šíří po sociálních sítích. Od samého začátku říkám,
že očkování je tou správnou cestou, jak
s COVIDEM-19 skončit, a své rozhodnutí
jsem rozhodně nezměnil. Věřím, že stejný názor zastává většina lidí, a že se tak
opravdu postupně vrátíme k normálnímu životu. Chci také poděkovat všem, kteří se na očkování v Ústeckém kraji podílí. Já jsem byl v našem očkovacím centru
v prostorách Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a organizace je absolutně
bezchybná. Stejně tak je tomu i v našich
dalších místech, kde se očkuje, jsem pravidelně informován. Tak prosím vás, kteří
ještě váháte, pomozte nám a na očkování
vyrazte. Pokud se společnost neproočkuje,
tak hrozí reálné obavy, že na podzim můžeme čekat zvýšenou míru nákazy. A to

Hejtman Ústeckého kraje Ing. Jan Schiller v ústeckém velkokapacitním očkovacím centru při aplikaci druhé dávky vakcíny proti nemoci COVID-19.

Foto: Krajská zdravotní, a.s./Jana Mrákotová

snad už nikdo nechceme,“ je přesvědčen
hejtman Ústeckého kraje Ing. Jan Schiller, který si nechal v pondělí
7. června aplikovat druhou
dávku vakcíny.
„Očkujeme denně více než
1000 klientů, na toto číslo jsme se dostali dokonce i během právě skončené-

 Velkokapacitní očkovací centrum v Ústí nad Labem:
Budova Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem (bývalý rektorát)
Hoření 3083/13, 400 11 Ústí nad Labem
Očkovací místo 1 – Menza, jídelna v 1. NP, budova UJEP
Očkovací místo 2 – Tělocvična, budova UJEP – vchod z parkoviště
PROVOZNÍ DOBA: Po - Ne 8:00-18:00 hodin
Více informací k vakcinaci proti nemoci COVID-19 najdete na
www.kzcr.eu nebo na www.kr-ustecky.cz.

ho víkendu. Očkování probíhá plynule
a lidé si chválí, že nemusejí čekat. Kromě našich zaměstnanců nám ve velkokapacitním očkovacím centru pomáhají studenti, městští
strážníci a dobrovolní hasiči,“ řekla Mgr. Markéta Svobodová, hlavní sestra Krajské zdravotní, a.s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.
Množství očkovaných, u nichž vakcinace vyvolala nežádoucí reakci, je
podle ní nepatrné. „Je to velice výjimečné, v řádu promile, což představuje asi jednoho až dva lidi denně. Proto
se přijďte proti nemoci COVID-19 očkovat a udělejte pro svou imunitu maximum,“ vyzývá hlavní sestra ústecké
nemocnice.

inzerce
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V Ústeckém kraji mají obce zájem až o 33 autobusů na vodík
Až 33 autobusů a 50 zařízení komunální techniky s vodíkovým
pohonem. Taková je aktuální
poptávka obcí a měst v Ústeckém kraji do roku 2030 podle
šetření, které provedly Hospodářská a sociální rada Ústeckého kraje a Inovační centrum Ústeckého kraje letos mezi únorem a dubnem v rámci činnosti
Vodíkové platformy ÚK. V regionu se také plánují prozatím tři
vodíkové plničky – dvě v Litvínově a jedna v Ústí nad Labem.
Největší zájem o vodíkem poháněné
autobusy mají samotné krajské město
Ústí nad Labem a Dopravní společnost
Ústeckého kraje. Oba subjekty plánují do roku 2030 pořídit po 15 vozech.
Dva vodíkové autobusy by rádi vy-

Martin Mata, ředitel ICUK

zkoušeli v Kadani a jeden v Duchcově.
Zájem o zařízení komunální techniky
poháněné vodíkem je ještě o něco větší. Města a obce na Kadaňsku uvažují o 15 kusech, na Litoměřicku o deseti
a i obce a města na Teplicku si dokážou

využití vodíku představit u devíti zařízení. Zájem ale mají i na Ústecku, Děčínsku, Žatecku a Rumbursku.
„Vodík jako alternativní, ekologické palivo pro veřejnou dopravu a komunální
techniku je perspektivní. Vzniká tu v průmyslu jako vedlejší produkt a je škoda ho
nevyužít. Když bude do budoucna ještě zelený, jedině dobře. Jsem rád, že obce v našem regionu se nebojí myslet odvážně a inovativně, a přitom s ohledem
na životní prostředí,“ komentuje výsledky ředitel ICUK Martin Mata.
Plánovaná potřeba vodíku pro provoz těchto autobusů a zařízení by
do r. 2030 ročně dosahovala více než
96 tun vodíku.
„Ústecký kraj je prvním českým regionem,
který se zařadil mezi evropská vodíková
údolí. Nyní připravujeme vodíkovou strategii, která popíše potřeby regionu a konkrétní kroky od výroby přes distribuci až
po využití vodíku, např. právě pro veřej-

nou dopravu. Šetření realizované ve městech a obcích je jedním z podkladů,“ doplňuje Gabriela Nekolová, předsedkyně
krajské tripartity a koordinátorka Vodíkové platformy Ústeckého kraje.
Vedle Vodíkové platformy vzniklo už
v listopadu 2019 v regionu Memorandum o partnerství a spolupráci při roz-

voji komplexního využití vodíku jako
zdroje čisté energie v Ústeckém kraji, které tehdy podepsalo 18 subjektů z řad firem, výzkumných organizací, institucí a municipalit včetně Ústeckého kraje. Ústecký kraj byl zároveň
ke konci února tohoto roku zařazen
mezi evropská vodíková údolí. (od dop.)

www.byznysvcesku.cz

Brzy o nás
i uslyšíte.
(Nejen) ekonomické zpravodajství nás baví

Naši skvěle fungující ﬁrmu postihla covidová opatření. Co teď,
když nám právě kvůli loňským výsledkům banka nepůjčí?
Na rozjetý development nám banka půjčí 60 %.
Kde vezmeme tak rychle těch zbývajících čtyřicet,
abychom o ten skvělý byznys nepřišli?

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

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

inzerce
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Předsedou představenstva
KZ je MUDr. Ondřej Štěrba
Představenstvo Krajské zdravotní, a.s. (KZ) zvolilo nového
předsedu. Stal se jím MUDr. Ondřej Štěrba. Novými členy představenstva společnosti jsou Stanislav Dostál a Jakub Komárek.

„Opakovaně již zaznělo, že cílem vedení Krajské zdravotní, a.s., je, aby se
z jejích nemocnic stala léčebně preven-

tivní zařízení, která snesou minimálně srovnání s evropským standardem
a obstojí v něm nebo jej dokonce převýší. A přesně tohle je i cílem mým. Máme před sebou celou řadu úkolů, jako
je například zdárné proočkování obyvatel Ústeckého kraje proti nemoci COVID-19 nebo již naplánované investiční
projekty. Pokračujeme také v řešení personálních otázek. Právě špičkový personál je klíčový pro poskytování té nejvyšší možné dostupné zdravotní péče,“ řekl nový předseda představenstva KZ
MUDr. Ondřej Štěrba (na snímku).
MUDr. Ondřej Štěrba je gastroenterolog, pochází z Litoměřic, kde je
členem zastupitelstva. Od listopadu
2020 je členem představenstva KZ.


Zdroj: info@kzcr.eu

Nová americká knihovna
Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem otevřela
za účasti americké Charge d´affaires Jennifer Bachus a hejtmana Ústeckého kraje Jana Schillera novou americkou knihovnu. Koordinaci činnosti tohoto centra bude mít
v knihovně na starosti Američanka Anne Heaton Petrak.
Palácovou vilu C. H. Wolfruma, v níž
sídlí vědecká část Severočeské vědecké knihovny v Ústí nad Labem, navštívili v pondělí 14. června zástupci Velvyslanectví USA. Delegace vedená Charge d´affaires Jennifer Bachus
zavítala do krajské knihovny u příležitosti slavnostního otevření americké
knihovny, která nově rozšíří jak fond,
tak i nabídku kulturních a vzdělávacích aktivit Oddělení cizojazyčné literatury. „Jsem velice hrdý, že první organizací, které se podařilo navázat takovouto
spolupráci s Velvyslanectvím USA, je naše

Roudnický košt
V sobotu 12. června se ve venkovním areálu u Vinného pavilonu Lobkowiczkého zámku v Roudnici nad Labem konal
Roudnický košt. Návštěvníci ochutnali vína z celé vinařské
oblasti Čechy a měli možnost se osobně seznámit s jednotli-

vými vinaři. Roudnický košt je jedinečným zážitkem certifikovaným značkou ČESKÉ STŘEDOHOŘÍ regionální produkt. Jeho nedílnou součástí jsou stánky dalších regionálních výrobců z Ústeckého kraje oceněných regionální značkou. (od dop.)

Slavnostního otevření ALUL se zúčastnil hejtman Ústeckého kraje Jan Schiller
i americká Charge d‘affaires Jennifer Bachus

krajská knihovna,“ říká hejtman Ústeckého kraje a doplňuje, že symbolické
přestřihnutí pásky v ALUL zároveň ote-

Do kraje zamířily
Nebezpečné známosti
Román Nebezpečné známosti francouzského autora Choderlose de
Laclose se dočká dalšího filmového zpracování. Tvůrci si pro kulisy
dobového seriálu vybrali hned čtyři památky v Ústeckém kraji.

Turista
lázeňských Teplicích
Turista
v vlázeňských
Teplicích

V Ústeckém kraji se od začátku června
natáčelo na státním zámku v Libochovicích, státní zámek Ploskovice filmařům poskytuje mimořádné interiéry
od 14. června do 1. července. Následně
se filmový štáb přesune do areálu kláštera v Doksanech a na zámek v Roudnici nad Labem. Ústecký kraj je krajem
rozmanitostí a kontrastů, v němž fil-

Teplice
Zámecké náměstí
hotel Prince de Ligne

Teplice
Zámecké náměstí
hotel Prince de Ligne

vírá novou kapitolu dlouholetého přátelství mezi Ústeckým krajem a Spoje(od dop.)
nými státy americkými. 

maři nacházejí jedinečné krajinné scenérie takřka pro jakýkoli filmový příběh. „Producentům a tvůrcům prostřednictvím Filmové kanceláře Ústeckého kraje nabízíme spolupráci a pomoc tak, aby
pro ně bylo natáčení v našem regionu co
nejefektivnější a aby se k nám vraceli“,
uvedl k přínosům filmování v kraji náměstek hejtmana Jiří Řehák. (od dop.)

TENTO BALÍČEK PRO DVĚ OSOBY OBSAHUJE:
• Luxusní ubytování na dvě noci v teplickém hotelu Prince de Ligne včetně bohaté snídaně formou švédských stolů
• Welcome drink při příjezdu

V CENĚ TAKÉ ZAHRNUTO:
• Vstup do hotelové sauny • Vstup do bazénu Thermalium v Lázeňském domě Beethoven (pobyt 90minut)
• Vstup do ZOO v Ústí nad Labem nebo do Botanické zahrady v Teplicích
• Vstup do Zámku Teplice • Uschování jízdních kol v hotelu
• Individuální konzultace využití pobytu (kultura, výlety, vycházky, cyklo, děti atp.)
• Přeprava z teplického nádraží k hotelu vozem automobilové hotelové flotily

TENTO BALÍČEK PRO DVĚ OSOBY OBSAHUJE:

• Luxusní ubytování na dvě noci v teplickém hotelu Prince de Ligne včetně bohaté snídaně formou švédských stolů
Cena balíčku je 6800• Welcome
Kč za dvoulůžkový
drink při příjezdu pokoj na dvě noci.
NÁŠ TIP:
V CENĚ TAKÉ
ZAHRNUTO:

• Vhodné jako dárek např. pro novomanžele nebo při jiných životních výročích.

• Vstup do hotelové sauny • Vstup do bazénu Thermalium v Lázeňském domě Beethoven (pobyt 90minut)
REZERVACE:
• Vstup do ZOO vINFORMACE
Ústí nad Labem A
nebo
do Botanické zahrady v Teplicích
info@princedeligne.cz • telef.: 602 426 526
• Vstup do Zámku Teplice • Uschování jízdních kol v hotelu
Hotel
Prince de Ligne
se nalézá v historickém
centru lázeňského
Teplice,
které je posazeno
• Individuální
konzultace
využití pobytu
(kultura,města
výlety,
vycházky,
cyklo, do
dětipříjemné
atp.)
krajiny mezi Českým Středohořím a masivem Krušných hor, nedaleko od hranic s Německem. Hotel nabízí celkem
• Přeprava z teplického nádraží k hotelu vozem automobilové hotelové flotily
33 pokojů, od prezidentského apartmá, přes apartmá pro dvě osoby po jednolůžkové pokoje.

Cena balíčku je 6800 Kč za dvoulůžkový pokoj na dvě noci.
NÁŠ TIP:
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Občané se mohou vyjádřit k novému územnímu plánu města Teplice
Lidé mají možnost vyjádřit se
k návrhu nového územního plánu Teplic. Písemné připomínky přijímá teplický magistrát do
27. června.

nování a stavebního řádu Magistrátu
města Teplice, kde se můžou seznámit s jeho podobou v tištěné verzi.
V elektronické podobě je ke stažení dostupný na webových stránkách
města pod Odborem územního plánování a stavebního řádu.
„Teď je ten vhodný čas, kdy se lidé mohou k návrhu územního plánu vyjádřit, dát připomínky právě v době zpracovávání pro město takto zásadního
dokumentu“, říká Zdeněk Bergman,
pověřený zastupitel přípravou územního plánu.
Stávající Územní plán je, s jednou
změnou v roce 2009, platný od roku
(od dop.)
2004.

Magistrát města Teplice pokračuje
v přípravě nového územního plánu.
V souladu se stavebním zákonem nechal zpracovat návrh, který ve čtvrtek 27. 5. projednali na společném
jednání zástupci dotčených orgánů,
oprávněných investorů a okolních
obcí.
K návrhu teď lidé můžou během třiceti dní podávat své písemné připomínky. A to na odbor územního plá-

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

OSOBNOST
ROKU

MERRY CHRISTMAS
AND HAPPY NEW YEAR!

2014

Teplice

Děčín

Děkujeme partnerům:

Most

Ústí n. L.

Litoměřice

TEPLICE
Žatec

Dubí

CHOMUTOV

Teplice
LITOMĚŘICE

Děčín

Most

Ústí n. L.

Litoměřice
DĚČÍN

Žatec

Dubí

TESTOVÁNÍ COVID-19
– PRO FIRMY I OBČANY

Objednejte si mobilní testovací
tým do Vaší firmy, instituce či
na událost po celé ČR.
OBJEDNÁVEJTE NA

Tel. +420 775 286 463
TESTOVACÍ CENTRUM

inzerce

Vinohradská 178, Praha 3
Vstup z ulice Kouřimská
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ZDARMA
TESTUJEME ZE SLIN S CERTIFIKÁTEM

CFW 2021: Teplice, Karlovy Vary, Mariánské Lázně
Léto je v plném proudu a s ním
také přípravy na jubilejní
5. ročník velkolepé módní show
Czech Fashion Week. Koho, kdy
a kde tentokrát uvidíme, na to
jsme se zeptali uměleckého
ředitele úspěšného projektu
Jiřího Morštadta.
 Milovníci módy se už těší. Jaký termín a místo si mohou zapsat
do diáře?
Před pěti lety jsme začínali v Teplicích, kde jsme získali velké pochopení a podporu radnice. Přátelské vztahy trvají i nadále a prohlubují se. Letos tady proto budeme končit, jak věřím opravdu velkolepě, a to v sobotu
18. září opět na kolonádě u Domu
kultury. Původní červnový termín
jsme museli posunout kvůli nejistému vývoji epidemiologické situace. Ještě předtím, v sobotu 14. srpna se někteří módní návrháři představí v, hotelu Imperial v Karlových
Varech a momentálně ještě jednáme o Czech Fashion Weeku v Mariánských Lázních.

 Modelky se už jistě nemohou dočkat. Kolik jich uvidíme?
Také tady překonává zájem reálné
možnosti. Na casting se jich přihlásilo 354, z nich vybereme 25 plus 5
náhradnic. Budou mezi nimi zkušené
a známé tváře z přehlídkových mol.
 Kdo bude moderovat?
Moderátoři TV Nova Karel Kašák a TV
Prima Libor Bouček, v jednání je ještě
herec Jakub Prachař.
 Chystáte nějaké novinky?
Letos se chceme zaměřit především
na větší komfort pro partnery i diváky, co se rozestupů i pohodlných
sedadel týče. Pro ty milovníky módy, na které se místo nedostane,
budeme program živě vysílat prostřednictvím portálu idnes, zájemci je najdou na webové stránce tydeniky.cz a na sociální síti Czech Fashion Week.

 Jak jste daleko s přípravami?
S nimi jsme začali v důsledku pandemie až koncem května, a tak máme zhruba půlroční zpoždění. Chtěli
jsme se k divákům, partnerům i realizačnímu týmu chovat zodpovědně,
teď všechno postupně doháníme. Realizační tým je po uplynulých ročnících zkušený, takže se toho nebojíme.
 Změnil se nějak produkční tým?
V zásadě nikoli, jen přibydou někteří
noví členové, abychom dostatečně zajistili všechna tři místa. Dál úzce spolupracujeme se společností Cat-tv Davida Altnera.

Na snímku je umělecký ředitel CFW Jiří Morštadt a Osmany Laffita při závěrečném defilé minulého ročniku
na kolonádě u Domu kultury v Teplicích.
Foto: Daniel Šeiner

 Už víte, kteří módní návrháři se letošního ročníku zúčastní? Převyšuje
poptávka nabídku?

Ano, mnohonásobně, což nás těší, na druhou stranu je nám líto, že nebudeme moci ani zdaleka uspokojit všechny zájem-

ce, kterých je zatím 86. S jistotou už mohu slíbit, že do Teplic opět přijede miláček
publika Osmany Laffita a v Karlových Va-

rech se v dvojjediné roli – módní návrhářky a zároveň modelky představí Andrea
Verešová se značkou Le Chaton.

 Co vzkážete partnerům projektu?
Letošní první pololetí roku bylo pro
všechny náročné. Proto je na místě poděkovat všem partnerům, kteří
s námi do toho šli a kterým slibujeme, že uděláme všechno pro to, aby
se Czech Fashion Week 2021 opět
stal nevšední kulturní a společenskou událostí, na kterou budeme rá(red.)
di vzpomínat.

Vodohospodáři dají ze zisku do obnovy majetku téměř půl miliardy
Akcionáři Severočeské vodárenské společnosti a. s. (SVS), tedy 458
měst a obcí v severočeském regionu, se sešli v Teplicích na řádné
valné hromadě. Rozhodli o tom, že zisk společnosti bude opět investován do obnovy vodárenské infrastruktury.
Na jednání valné hromady SVS projednali účastníci zprávu představenstva
a zprávu dozorčí rady za rok 2020. Dále schválili účetní uzávěrku a rozhodli,
že zisk z loňského roku ve výši 436 milionů půjde na investiční činnost společ-

nosti. „V loňském roce SVS investovala na
dvou stovkách staveb přes 1,5 miliardy korun. Abychom mohli předat budoucím generacím provozuschopnou vodárenskou
infrastrukturu, je potřeba trvale, zodpovědně a efektivně investovat do její obno-

vy. Což je vlastně nikdy nekončící proces,“
upřesňuje generální ředitel SVS Bronislav Špičák.
„Uplynulý rok byl pro všechny náročný a vý-

jimečný, ale pro vodohospodáře zvlášť – především kvůli nárokům kladeným na zajištění bezpečného provozu vodárenství. Zvládnutí pandemie covidu-19 si vyžádalo řadu
mimořádných opatření nutných k zajištění
provozu severočeské vodárenské infrastruktury a k nerušenému průběhu investičních
akcí. Společnosti skupiny Severočeská voda
zvládly vše bez problémů, za to patří všem
pracovníkům velký dík,“ uvedl předseda
představenstva SVS Tomáš Indra.

Součástí valné hromady byla také
volba člena dozorčí rady SVS, kterým
se na další čtyřleté období stal Arnošt Šorm. Letošního jednání valné
hromady se zúčastnilo 110 akcionářů (zástupci měst a obcí v Ústeckém
a Libereckém kraji), kteří představují 76,8 % základního kapitálu společnosti. Akcionáři jednomyslně schválili všechny body navržené předsta(od dop.)
venstvem SVS.

inzerce
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Ústeckým krajem křížem krážem
V pravidelné rubrice tentokrát
doporučujeme výlety na některá top místa v Ústeckém kraji.

Lovosicemi, z Rané (457m) nedaleko
Loun, skalního vrchu Kalvárie (239) nedaleko Litoměřic, památné hory Říp
a samozřejmě nejvyšší hory Milešovky
(837). Krajinu stráží zříceniny a hrady
– mezi nejkrásnější patří Hazmburk
a Střekov. Pěkná vyhlídka na řeku Labe je od Dubického kostelíka.

TIPY NA VÝLET
Labská stezka
Patří k 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. Samotný Alexandr von
Humboldt nazval výhled z Milešovky
jedním z nejkrásnějších na celém světě.

Krupka

Královské Litoměřice
Lázně Teplice

Šluknovský výběžek

Město s lázeňskou tradicí. Od 18. století existuje 15 léčivých pramenů, lázně se zaměřením na pohybové ústrojí se rozšiřují o další budovy ve stylu
empíru, který dodnes městu vévodí.
Do města se přijela léčit řada slavných hostů, například rakouský císař František Ferdinand I., pruský král
Bedřich Vilém III., ruský car Alexandr
Mikuláš, J. W. Goethe, L. van Beethoven, A. Humboldt, F. Chopin, A. Schopenhauer.

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. Navštivte Dům Českého Švýcarska v Krásné Lípě, kde dostane ty
nejlepší tipy a informace.

Královské Litoměřice
Město Litoměřice nalezneme na soutoku řek Labe a Ohře, na rozhraní Českého
středohoří a úrodné Polabské nížiny. Dominantou města je katedrála sv. Štěpána,
ale najdeme zde i pozůstatky hradeb, torzo věže královského hradu, starou radnici
aj. Nedaleko se nachází pevnostní město
Terezín. Za 2. sv. války bylo ve městě Terezín zřízeno židovského ghetto, jehož historii připomíná památník Terezín.

te Chmelařské muzeum, které je se svými
4 000 m2 výstavní plochy jednou z největších expozic svého druhu na světě, zábavný a naučný komplex Chrámu chmele a piva s Chmelovým majákem. Náměstí zdobí radnice, Chrám Nanebevzetí Panny Marie a renesanční měšťanské domy.

Město je známé hornickou minulostí, po celá staletí se zde těžil převážně cín. Šachta Starý Martin, ležící při
silnici z Krupky na Komáří vížku, je
zpřístupněná veřejnosti. 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.


(Zdroj: Brána do Čech)

Vyhlídky a zříceniny
Nad labským údolím se prudce zvedá kulisa vrcholů Českého středohoří
a vytváří nevídaně dramatickou krajinu. Zvlněná krajina skýtá řadu vyhlídek, např. z vrchu Lovoše (570m) nad

Krupka

Žatec
Středověké královské město Žatec patřilo v 16. století mezi největší města v Čechách a je neodmyslitelně svázáno s pěstováním chmele a výrobou piva. Navštiv-

Milešovka

Labská stezka

Žatec

Šluknovský výběžek

Lázně Teplice

Vyhlídky a zříceniny

K létu tradičně patří hudební festivaly
Léto je v plném proudu a s ním
se rozjely i hudební festivaly.
Bubeníkem a manažerem kapely Spadlpes je Roman Gaudyn. Požádali jsme ho, aby
nám skupinu představil.
 Nejprve odkud se vzal název kapely?
S kamarády jsme byli na plese v Teplicích. V tombole jsme vyhráli věšák a několik drobností, které jsme na něj začali věšet. Jedna z věcí spadla na zem,
konkrétně to byla figurka psa, upozornil jsem ostatní, že „támhle spadl pes“.
Přes hluk mi kluci nerozuměli, tak jsem
zopakoval hlasitěji „spadl pes“, čehož
se nepochopitelně, nebo možná z určitého úhlu pohledu pochopitelně, chytil
náš frontman Martin. Přesvědčil nás, že
se tak musíme jmenovat. Ještě během
toho večera jsme dvě slova spojili v jedno a bylo to. Jsme kapela Spadlpes.
 Kdo do ní patří, na jaké nástroje
hraje a jak dlouho spolu vystupujete?
Hudba je jednou z našich společných
aktivit. Hrajeme spolu teprve necelé
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Na snímku zleva Martin Kohoutek, Honza Opočenský, Martin Kloboučník, Vít Vondráček a Roman Gaudyn na koncertě v Chabařovicích.

tři roky. Začali jsme ve třech s Vítkem
Vondráčkem (baskytara) a Martinem
Kloboučníkem (kytary), pak se zapojil
Martin Kohoutek (trubka). Během prvního roku přišli a odešli dva další kamarádi a vloni na podzim se k nám přidal Honza Opočenský (klávesy).

 Jakou máte šíři repertoáru?
Zpočátku jsme hráli písně jiných autorů, ale věděli jsme, že chceme dělat svoji hudbu, i kdyby se někomu
nelíbila. Chceme lidi bavit, proto neváháme využívat různé žánry. Z toho
důvodu hraje, kromě již zmíněných

nástrojů, Martin i na akordeon nebo
Honza na brumli.
 Kde všude jste si už zahráli?
Kvůli změnám v sestavě jsme několikrát
přeinstrumentovávali a předělávali písně, což nás trochu zpomalilo v tvorbě
repertoáru a samozřejmě i v koncertní aktivitě. V současnosti máme něco
přes dvacet hotových věcí a hráli jsme
na několika místech v Plzeňském a Ús-

teckém kraji. Nejbližší koncert nás čeká
26. června v Teplicích na slavnostním
zahájení lázeňské sezóny, kde budeme hrát na festivalu Doma na zahradě.
V létě chystáme koncertní šňůru, o které, podobně jako o dalších našich akcích
a aktivitách, se dozvíte na našich webových stránkách www.spadlpes.cz nebo
na Facebooku a Instagramu.
Připravila. L. Richterová, foto: archiv kapely
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