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V letošních podzimních volbách v Ústeckém kraji zvítězilo hnutí ANO 2011.
Jeho kandidátku vedl Jan Schiller z Mostu, poslanec PČR, kterého noví krajští zastupitelé 16. listopadu 2020 zvolili hejtmanem.

Jan Schiller:
Čeká nás hodně práce

Ing. Jan Schiller
Narodil se 6. dubna 1972 v Mostě. Absolvoval Univerzitu J. E. Purkyně v Ústí nad
Labem a Vysokou školu báňskou v Ostravě, podnikal v oboru energetika a stavebnictví se zaměřením na čistírny odpadních vod. K jeho koníčkům patří příroda,
dobrý film a hudba.

 Pane hejtmane, nejprve gratulace a hned otázka: Co slibujete obyvatelům Ústeckého kraje?
Společnost se posunula do moderní doby, zatímco Ústecký
kraj zůstal stát. Mým úkolem
proto bude prosazovat nové
metody v jeho řízení se zřetelem na to, aby občan vždy
byl na prvním místě.
 Narodil jste se a bydlíte v Mostě, jak byste charakterizoval náš
kraj? Jací lidé v něm
žijí?
Jako tvrdý, přesto krásný a různorodý. Navracíme se zpátky k přirozené krajině a každá
změna je svým způsobem testem, ve kterém
se snažíme obstát. I Severočeši jsou tvrdí, ale
zároveň srdeční a schopní lidé, zocelení předešlým životem, kteří se jen
tak nevzdávají.
 Jaké je jeho vnímání
ve zbytku republiky?
Bohužel stále špatné, máme
na čem pracovat. Snažím se
o to už třetím rokem v Poslanecké sněmovně. Musíme o sobě zbytku republiky dávat víc
vědět a setřít ze sebe povlak měsíční krajiny. Máme se čím pochlubit,
jen namátkou zmíním, proč stojí za to
k nám do regionu přijet a strávit tu odpočinkový nebo aktivní víkend či dovolenou. Naší chloubou jsou jezera Mi-

Vydavatelská skupina METROPOL
děkuje čtenářům a obchodním partnerům
za přízeň v letošním roce a všem lidem dobré
vůle přeje pokojné prožití vánočních svátků,
hodně zdraví, štěstí, spokojenosti a pracovních
i osobních úspěchů v roce 2021.

Společnzěvládneme!
to

lada a Most, Národní park České Švýcarsko, Labe aréna, Krušné hory, Šluknovsko i kilometry cyklostezek napříč
krajem. Máme krásná historická města, řadu přírodních a kulturních památek.
 Co je podle vašeho názoru nutné
změnit, s čím jste začal a co bude následovat?
Těch priorit je víc. Ústecký kraj zaostává za všemi ostatními regiony České
republiky, ale také za moderní dobou,
která je ve znamení nových technologií. Se změnami jsme začali u zdravotnictví, kterému chceme vdechnout novou koncepci, následovat bude veřejná
doprava, školství je potřeba více přiblížit potřebám podnikatelských činností
v kraji, věnovat se chceme rozvoji sociálních služeb jak co do rozsahu, tak
i bezpečnosti. Důležité je trvale udržitelné životní prostředí a problematika
zadržování vody v krajině, a tak bych
mohl ve výčtu pokračovat.
 Jak poznamenala váš nástup
do funkce současná epidemiologická situace?
Spadl jsem do ní rovnýma nohama. Tato doba je pro mne plná nových informací, nových lidí, problémy se řeší ze
dne na den napříč celou republikou.
Tým mých spolupracovníků ví, co má
dělat, a já se učím za pochodu. Stojí to
hodně času navíc, ale je potřeba se tomu detailně věnovat.
 Co očekáváte od vašich koaličních
partnerů, tedy ODS a Spojenců pro
kraj?
Jak jsme si slíbili při podpisu koaliční smlouvy: práci, zodpovědnost a férovost.

 A co od opozičních zastupitelů?
Naším společným zájmem je rozvoj
Ústeckého kraje. Očekávám proto podněty, náměty a konstruktivní jednání.
 Říká se, že politika je umění možného. Jaké máte dosavadní praktické
zkušenosti vy osobně?
To mohu z práce v Poslanecké sněmovně jen potvrdit. Komunikace a férový
přístup jednotlivých aktérů jsou základem úspěchu.
 Půjde časově skloubit pozice hejtmana, poslance, krajského a městského zastupitele?
Nepůjde. Již před volbami jsem deklaroval, že pokud se stanu hejtmanem,
budu se této práci pro Ústecký kraj věnovat naplno. K 31. 12. 2020 proto rezignuji na funkci poslance, ponechám
si jen mandát zastupitele v Mostě.
 Blíží se nejočekávanější svátky
v roce. Jak je budete trávit vy osobně
a co vzkážete svým spoluobčanům?
Svátky strávím tradičně s mými blízkými, období mezi nimi pak pracovně.
Je toho hodně, co je třeba řešit. Jedná
se především o rozpočet na příští rok.
Díky událostem spojeným s pandemií
očekáváme v Ústeckém kraji propad
příjmů okolo 600 milionů korun a bude proto třeba pro první čtvrtletí roku 2021 přijmout rozpočtové provizorium. To je momentálně nejdůležitější
úkol pro nové vedení. Z pozice poslance se vytrvale snažím, aby výpadky veřejných rozpočtů pokryl stát. Spoluobčanům přeji, aby zakončili letošní hektický rok se vší opatrností. Aby svátky
prožili pokud možno ve zdraví, pohodě a klidu.
Připravila: L. Richterová, foto: archiv KÚ

Dobrogalerie v Galerii
Další významný počin se povedl zapsanému spolku Spolu proti samotě v Teplicích. V sobotu 5. prosince na Mezinárodní den dobrovolníků otevřel v obchodním centru Galerie svoji Dobrogalerii.
Jde o místo, kde se můžete na chvíli
zastavit a obdivovat i zakoupit předměty, které darovali známí i méně
známí umělci a veřejnost. Jedná se
o dobročinný bazar, jeho výtěžek poslouží k financování činnosti spolku,
čítajícího tři desítky dobrovolníků.
Ti už od jara pomáhají seniorům
s nákupy, venčením psů nebo si s nimi povídají po telefonu. Přijali mezi sebe i muže z ulice Jana Chyského,
který tady kreslí portréty a tím si přivydělává ke zlepšení své tíživé sociální situace. V Dobrogalerii se může-

te nechat zvěčnit i vy, vážení čtenáři. Podle slov předsedy spolku Roberta Zauera by rádi v OC Galerii zůstali
natrvalo a obohatili ji, až to epidemiologická situace dovolí, o občasné kulturní akce pro veřejnost, čtecí
klub pohádkových babiček a dědečků
a další akce.
Velké poděkování patří řediteli centra Janu Růžičkovi za bezplatné poskytnutí prostor a všem dárcům
uměleckých předmětů včetně krásných kousků nábytku.
Foto a text L. Richterová


Portréty Jana Chyského

VÍCE OPTIMISMU
A TEPELNÉ POHODY
DO ROKU 2021
Buďte na sebe opatrní,
záleží nám na Vás a na Vašem zdraví.

Akciová společnost

AGC Flat Glass Czech a.s.

PF 2021

přeje svým zaměstnancům, jejich rodinám
a všem občanům našeho regionu
hezké a klidné svátky
a vše dobré do nového roku 2021.

Bc. Hynek Hanza
primátor statutárního města Teplice

Do litoměřické nemocnice byly dodány přístroje za 37 miliónů
Poslední listopadový den byla v litoměřické nemocnici ukončena
druhá etapa takřka stomilionového projektu podpořeného evropskými financemi. Jde o projekt Integrovaného regionálního operačního programu (IROP), díky kterému má litoměřická nemocnice v rámci
výzvy č. 31 možnost získat vybavení na zvýšení kvality návazné péče.

inzerce

Druhá etapa projektu IROP zahrnovala dodávku přístrojů v celkové hodnotě
37 miliónů korun, z nichž většina byla
dodána v průběhu listopadu. Šlo například o sedm ultrazvukových přístrojů
v celkové hodnotě přes 10 miliónů korun, které budou umístěny na ARO, MO-
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JIP, centrálních operačních sálech, radiologickém oddělení, dále pak na urologii a dětském oddělení. Jeden z přístrojů bude umístěn na kardiologické
ambulanci. „Většina těchto ultrazvuků
mají rozlišení 4K, díky čemuž poskytují
detailnější obraz a tím pádem umožňují

podrobnější vyšetření. Jedná se o moderní a velmi kvalitní přístroje nejvyšší kategorie, které jsou pro naši nemocnici v zobrazovacích metodách velkým posunem
vpřed,“ popsal hlavní přednosti přístrojů Miroslav Janošík z oddělení rozvoje,
zdravotnické techniky a veřejných zakázek a dodal, že řada z těchto přístrojů má také doplňkové vybavení umožňující další vyšetření, jako je například
jícnová echokardiografie u přístroje
na kardiologii nebo elastografie a fúzní
vyšetření u přístroje umístěného na radiologickém pracovišti. „Přístroje sloužící pro ARO, MOJIP, operační sály a dětské
oddělení jsou díky vozíku navíc mobilní
a tím pádem umožňují vyšetření pacien-

ta přímo na lůžku bez nutnosti ho přepravovat na specializované pracoviště,“ doplnil Janošík.
V této etapě projektu zaměřeného
na zvýšení kvality návazné péče byly
již dodány také anesteziologické přístroje včetně monitorů a plicní ventilátory pro anesteziologicko resuscitační oddělení, artroskopická a laparoskopická věž včetně příslušenství pro
operační sály a videoendoskopická sestava pro gastroenterologii. Hodnota těchto přístrojů je takřka 27 miliónů korun.
Navazující třetí etapa, a tím pádem i celý projekt v rámci výzvy č. 31, má být
ukončen v březnu příštího roku.  (nk)

Kardioanesteziologické oddělení Masarykovy nemocnice v Ústí
nad Labem, o. z., Krajské zdravotní, a. s., další součást Kardiocentra, bylo ustaveno 1. října 2018 pod
vedením MUDr. Štěpána Ruperta,
který na vysoce specializované
pracoviště v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem přišel z Kardioanesteziologického oddělení Nemocnice Na Homolce, stejně tak jako i vrchní sestra tohoto
oddělení - Pavel Schmid.

Intermediární lůžko

 Jaké je specifikum oboru kardioanestezie?
„Specifikum kardioanestezie je především
v typech chirurgických výkonů a ve skladbě pacientů. Velká část operací srdce probíhá na mimotělním oběhu. Věnujeme se
celému spektru kardiologických pacientů,
od prakticky asymptomatických pacientů,
kteří ale mají již nález indikovaný ke kardiochirurgickému řešení, až po pacienty v těžkém kardiogenním šoku. Takovéto
pacienty uvést do anestezie a provést je celým kardiochirurgickým výkonem není úplně jednoduché a vyžaduje to určité znalosti a zkušenosti. Kardiochirurgické operace
jsou o týmové spolupráci mezi kardioanesteziologem, kardiochirurgem a perfuziologem,“ vysvětluje MUDr. Štěpán Rupert,
primář Kardioanesteziologického oddělení Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.
KARDIOANESTEZIOLOGICKÉ
ODDĚLENÍ
• Primář:
MUDr. Štěpán Rupert
Tel.:+420 477 112 231
stepan.rupert@kzcr.eu
• Vrchní sestra:
Pavel Schmid
Tel.:+420 477 112 231
pavel.schmid@kzcr.eu

 Jaký je tým ústeckého kardioanesteziologického oddělení?
Je to tým zkušených odborníků. Většina z lékařů má mnoholetou praxi na kardiochirurgických pracovištích v Praze, ale
i v zahraničí. Podobně zkušené máme i zdravotní sestry na operačním sále, na jednotce pooperační a resuscitační péče, na jednotce intermediární péče nebo na standardním oddělení. Péče
na operačním sále i v pooperačním ob-

Foto: Krajská zdravotní, a. s.

dobí, kterou poskytujeme naším
pacientům, je plně srovnatelná
s předními kardiochirurgickými pracovišti v České republice.
 Co kardioanasteziologická
péče o pacienty obnáší?
Poskytujeme komplexní anesteziologický servis pro kardiochirurgické pacienty, dále zajišťujeme pooperační péči o tyto pacienty na jednotce pooperační a resuscitační péče kardiochirurgického oddělení (JPRP). V rámci Kardiocentra
pak ještě řešíme anesteziologický servis

u vybraných kardiologických výkonů,
jako např. TAVI, Mitraclip, implantace
podkožních ICD apod. S rozvojem oboru kardiologie, kardiochirurgie a kardioanestezie se spektrum pacientů posouvá směrem ke starším a více nemocným
pacientům, pro které by podobné výkony
byly před lety kontraindikovány pro vysoké operační riziko. To samozřejmě přináší i spoustu potenciálních problémů
do pooperačního období, na které jsme
ale připraveni a i vybaveni.
 Jaká je vaše vize do budoucna?
V posledních letech zažívají obory invazivní kardiologie a arytmologie obrovský rozvoj a pacientům nabízí méně invazivní alternativu k některým kardiochirurgickým výkonům. Přesto má kardiochirurgie v léčbě srdce i nadále své jasné
a nezastupitelné místo a je stále mnoho
diagnóz, které současná medicína umí řešit pouze kardiochirurgicky. Spolupráce
kardiologů a kardiochirurgů je velmi těsná a do budoucna se bude dále rozšiřovat, například v oblasti hybridních výkonů. Zázemí i k takovým výkonům, včetně hybridního sálu, nám poskytne nový
pavilon. Ten nám umožní dále navyšovat
nejen počet kardiochirurgických výkonů,
ale také rozšiřovat jejich spektrum.

Mnoho krásných chvil v příjemné atmosféře Vánoc,
hodně osobních i profesních úspěchů
a především pevné zdraví v novém roce
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Kardioanesteziologie: na sále i v pooperační péči
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Primář kardioanesteziologického oddělení MUDr. Štěpán Rupert na operačním sále  Foto: Krajská zdravotní, a. s.

MUDr. Štěpán Rupert
VZDĚLÁNÍ
• 1994–2000 – 2. lékařská fakulta,
Univerzita Karlova v Praze Motole
PRACOVNÍ ZKUŠENOSTI
• 2000–2001 – ARO Nemocnice
Kladno
• 2001–2005 – Klinika anesteziologie a resuscitace FN Motol
a 2. LF UK v Praze
• 2004–2010 – Záchranná služba
Středočeského kraje,
stanoviště Kladno
• 2005 – Kardioanesteziologické
oddělení Nemocnice Na Homolce, Praha
• 2018 – primář Kardioanesteziologického oddělení Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.
ATESTACE
• 2003 – Atestace 1. st. v oboru
anesteziologie a resuscitace
• 2007 – přiznání specializované
způsobilosti v oboru anesteziologie a resuscitace
STÁŽE
• 2018 – Respiratory masterclass,
AQAI, Mainz, Německo
LICENCE
• 2018 – Licence pro výkon funkce
vedoucího lékaře a primáře v oboru anesteziologie a intenzivní medicína
• členem ČSARIM, České lékařské
společnosti J. E. Purkyně

Dita Horochovská a Lukáš Srba: Navzdory osudu
Zhruba před dvěma roky jsem se seznámila s pozoruhodnou dvojicí – Ditou a Lukášem – kteří dělají báječnou věc. Stručně řečeno,
pomáhají postiženým lidem hlasem ovládat počítač.
Dita je od narození kvadruplegička,
přesto veliká optimistka, která se nevzdala a navzdory nepřízni osudu dala přednost aktivnímu životu. Spolu
s Lukášem, který je jí velkou oporou,
fungují pod názvem Silou hlasu, zapsaný spolek už čtyři roky. Za tu dobu
projezdili tisíce kilometrů křížem krá-

žem Českou republikou a pomocí programů MyVoice a MyDictate změnili život více než třiceti klientům a jejich rodinám. Jedním z nich byl i známý herec a moderátor Alfred Strejček,
který napsal svůj životní příběh právě silou svého hlasu. Kniha s názvem
„Hrejme dále…, aneb jak jsme přežili

osobní katastrofu“, na níž spolupracovali akademický architekt David Vávra
a profesor MUDr. Pavel Pafko, je právě
v prodeji a může být inspirací pro další
rodiny postižených, které o Ditě a Lukášovi ještě nevědí. Mladá sympatická dvojice jde ale ještě dál. Nyní pracuje na projektu ovládání domácnos-

ti hlasem včetně odemykání vstupních
dveří. První úspěchy má už za sebou
u Dity doma. Teď by ráda našla pozemek nebo dům k rekonstrukci v Praze, aby byl pro klienty dostupný a který by sloužil k výukovým účelům pro
další klienty.
Text: L. Richterová, foto: archiv


Pokud, milí čtenáři, o některém víte a nejsou vám osudy postižených spoluobčanů lhostejné, napište na adresu ozvetese@silouhlasu.cz. Děkujeme!

guarana – kotvičník – tomka – pomerančovník
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unikátní nápoj
z přírodních surovin
WWW.KAMIKAZEDRINK.CZ
inzerce

synephrin – saponiny – kofein – vitaminy – chilli
943Bull_Kamikaze_inz_261x132.indd 1

16.09.2020 15:31:39

03

Pitná voda je velký zázrak
Na světě je 800 milionů lidí, kteří nemají dostatek pitné vody, říká generální ředitel Severočeské vodárenské
společnosti Bronislav Špičák. Jak je to s vodou na severu Čech, jestli je voda drahá, nebo levná a o co všechno
se musí vodohospodáři starat, vysvětluje v dnešním rozhovoru.
Tři čtvrtiny zemského povrchu pokrývá voda,
v atmosféře je jí také plno. Má smysl mluvit
o nedostatku vody?
Mohlo by se zdát, že obavy nejsou namístě, ale
není to tak. Z toho ohromného množství vody je
pro výrobu pitné vody k dispozici jen jedno procento. Třeba Brazílie, která díky Amazonce a deštným pralesům disponuje největší zásobou vody
na světě, má ale velké problémy se zásobováním
velkých měst. Známá je situace v mnoha afrických státech, kde lidé musí denně ujít pro pitnou
vodu i desítky kilometrů a denní spotřeba celé
rodiny je třeba těžko uvěřitelných deset litrů. To
se nám, kteří dostupnost vody měříme na kroky, jeví jako zlý sen. Proto si této výsady važme
a starejme se jak o vodní zdroje, tak o infrastrukturu, která je s vodou spojená. Když ráno jdeme
do koupelny nebo do kuchyně, otočíme kohoutkem
a z něj teče voda, tak buďme vděční a uvědomme
si, že je to tak trochu zázrak a že my tu možnost
máme, zatímco stovky milionů lidí ji nemají.
Máme se bát nedostatku vody v našem regionu?
Severní Čechy jsou na tom v porovnání s jinými regiony dobře. Naše hory, přesněji řečeno vodní díla zde
vybudovaná, nás zásobují dostatkem surové vody
a naše podzemní zdroje jsou stále dostačující. Když
jsme letos sledovali úroveň hladin velkých nádrží,
mohli jsme být klidní. Ani letošní rok, ani výraznější sucha minulých let neznamenaly pro naše
zákazníky omezení v zásobování pitnou vodou.
Rozhodně si však nemůžeme dovolit bezstarostný klid. Každoročně investujeme více než miliardu
do obnovy a rozvoje majetku – tam patří i péče
o technickou vyspělost naší vodovodní soustavy,
která je se svými devíti tisíci kilometrů největší
v zemi. Že to funguje, ukazuje i skutečnost, že při
opravě velkého vodovodního přivaděče pro Ústí
nad Labem jsme mohli zastavit zásobování tohoto města z obvyklého zdroje z Litoměřicka a vodu
do Ústí jsme přivedli z vodních nádrží v Krušných
horách.

Vodohospodáři používají termín „výroba pitné vody“.
Zní to trochu technicky, průmyslově. Je to tak složité?
Jednoduché to není. Mnoho lidí si myslí, že z nádrže
v horách vede jednoduše velká trubka, která končí ve
vodojemu a pak už voda teče přímo do domácností.
Doporučuji všem využít možností návštěvy některé
úpravny vody, kde každoročně pořádáme dny otevřených dveří. Samozřejmě doufáme, že to vývoj současné
pandemie brzy umožní. Zde může člověk vidět, jakým
technologickým zázrakem je upravit vodu z přírodního zdroje, aby byla nejen zdravotně nezávadná, ale aby
nám také chutnala. Technologie, které se při těchto
procesech používají, jsou prověřené tisíciletou tradicí
i moderními vědeckými metodami.
Je pitná voda drahá? Má smysl šetřit?
Při stanovení solidární ceny vody se chováme zodpovědně a transparentně s přístupem řádného hospodáře, a proto stanovená cena vždy splňuje tyto zásady: pravdivě odráží skutečné oprávněné náklady dané
podmínkami v regionu a splňuje sociální únosnost.
Co si pod tím představit? Připočtěte k již zmíněným
devíti tisícům kilometrů vodovodů ještě čtyři tisíce
kilometrů kanalizací a dostanete se zhruba na vzdálenost Česko–Chile nebo letadlem z Prahy do New Yorku
a zpět. Udržovat v provozu tohle množství kilometrů
a k tomu více než 1 300 objektů, investovat do oprav
a rekonstrukcí, vynakládat provozní prostředky na

„Každoročně investujeme
více než miliardu do obnovy
a rozvoje majetku.“
energie, technologie a v neposlední řadě na mzdy našich zaměstnanců, to vše dohromady stojí nemalé peníze. A právě tyto fixní náklady, které tvoří 80 procent,
ovlivňují cenu vody nejvíce, bez ohledu na to, kolik
se jí prodá a vyfakturuje. Šetření vodou v domácnostech je proto velmi chvályhodné z hlediska ekologie,
ale cenu vody tolik neovlivňuje. Naše spotřeba vody

patří už nyní s 90 litry na osobu a den k nejnižším
v Evropě. Průměr EU se pohybuje nad 150 litry, v USA
je to dokonce 300 litrů na člověka a den. Proto spíše než šetření je namístě s vodou dobře hospodařit.
Co u nás naprší, ať zůstane v naší půdě. Vodu si držme
doma, zalévejme, dejme jí možnost zůstat v našich lesích, remízkách, mokřadech a podobně. Tím pomáháme člověku a přírodě kolem něj. Ještě zpět k tomu, jestli
je pitná voda z kohoutku drahá, když jeden litr stojí pět
haléřů. Odpovím na to otázkou. Víte kolik stojí litrová
láhev vody v obchodě? A jak si myslíte, že je nákladné
ji natočit do láhve a přivézt do obchodu?
Které problémy s vodou musí lidé řešit nejdříve?
Už jsem to naznačil. Voda je vzácná komodita, nebo spíše vzácná hodnota. Nezbavujme se jí, nenechme ji bez
užitku odtéci pryč z naší republiky. Severočeští vodohospodáři stáli třeba u vzniku Asociace vlastníků páteřní vodárenské infrastruktury, která se zabývá strategickými otázkami z této oblasti, snaží se o to, aby i stát
podporoval propojování vodárenských soustav, modernizaci provozů a odpovědné hospodaření s vodou. Tohle
chceme učit i naše děti. Proto se snažíme chodit do škol
a vysvětlovat jim, proč je voda tak důležitá, jak se k ní
chovat, a představovat její zajímavé vlastnosti.
Jak vaše společnost zvládá covidovou epidemii?
Všechny společnosti skupiny Severočeská voda musely během jarní i podzimní vlny přijmout řadu nezbytných nadstandardních opatření. Po celou dobu
výskytu epidemie pravidelně zasedá interní krizový štáb, který monitoruje vývoj situace. Sice jsme
omezili provoz zákaznických center a lidé začali více
využívat možnost telefonické nebo online komunikace, ale co se nezastavilo a neomezilo, byly stavby,
opravy a rekonstrukce. A hlavně dvě základní služby: zásobování pitnou vodou a odvádění a čistění odpadních vod. To vše se daří díky velkému nasazení
našich zaměstnanců, od provozáků ze SčVK či servisu od SčS přes pracovníky SVS až po IT služby od
Mateotechu. Těm všem za to patří velké díky. Proto naši zákazníci nemusí mít obavy – kvalitní pitná
voda pro severní Čechy je naší skutečnou prioritou.

Spotřeba osoba/den

9 000 km vodovodů + 4 000 km kanalizací
= zhruba vzdálenost Česko–Chile

92 l
je denní spotřeba
vody na osobu
v ČR = 9 Kč

bydlení

94,06 Kč

jídlo
a nealko

78,98 Kč

doprava

40,95 Kč

elektřina

15,87 Kč

voda

9 Kč

Cena za dodání a odkanalizování 1 litru vody
0,09 Kč v roce 2020
0,10 Kč v roce 2021
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Advent zahájil tradiční koncert

Ústeckého kraje
V předvečer první adventní neděle uspořádal Ústecký kraj tradiční koncert ve spolupráci s teplickým spolkem Trautzlova umělecká společnost. V předchozích letech zahajoval krajský koncert období adventu
v Oseku, Litoměřicích, Děčíně a Teplicích. Letos potěšila posluchače hudba z lounského Kostela sv. Mikuláše. Koncert mohli kvůli vládním opatřením tentokrát sledovat pouze prostřednictvím internetu.
Zazněla premiéra kantáty z pera Jana
Zástěry, nositele Ceny hejtmana za rok
2019, k výročí 800 let od narození svaté Zdislavy „Já vládnu pouze láskou“.
Dále vyslechli diváci několik světových
i krušnohorských skladeb. V přímém
přenosu k nim promluvili hejtman Ústeckého kraje Jan Schiller a litoměřický
biskup Mons.Jan Baxant.
Jan Schiller popřál obyvatelům Ústeckého kraje slovy: „Vážení spoluobčané, prožijte adventní čas v klidu, zdraví a v pohodě“. Mons. Jan Baxant připomněl dvě
světice – sv. Anežku a sv. Zdislavu, kte-

ré zasvětily svůj život pomoci potřebným: „Letošní Vánoce budou pravděpodobně jiné, skromnější. I když se třeba nebudou
sváteční stoly prohýbat a dárků nebude tolik jako v minulosti, o to jasnější možná bude pohled na naše bližní, a to nám, myslím,
prospěje tuto složitou dobu lépe překonat.“
Ústecký kraj navázal na letitou úspěšnou
spolupráci s Trautzlovou uměleckou společností, která kromě adventních koncer-

tů přinesla i další plody. Mezi ty nejvýznamnější patří uvedení rozsáhlého oratoria „Korunovace českých králů“, které
vzniklo v roce 2016 u příležitosti výročí 700 let od narození Karla IV., či uvedení cyklu kantát o českých světcích „České
nebe“, který zazněl v Lateránské bazilice
v Římě. Pod oběma úspěšnými projekty je
autorsky podepsán skladatel Jan Zástěra.
Pokud jste adventní koncert
zmeškali, najdete ho na
www.kr-ustecky.cz.

Vážení čtenáři,

nejkrásnější část roku je tady – svátky vánoční.
Přeji vám hodně štěstí, zdraví,
radosti a porozumění nejen o Vánocích,
ale po celý příští rok.
Všem vám přeji veselé Vánoce
a úspěšný vstup do roku 2021.

Ing. Jan Schiller
hejtman Ústeckého kraje

inzerce
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Lenka z Krupky: Cukrařina mě baví a zároveň fascinuje
Cukrárenský byznys v posledních letech prochází proměnou. Místo
indiánků a punčového řezu za dvacet korun začínají lidé vyhledávat sofistikované zákusky a neváhají za ně zaplatit. Poptávku po luxusní cukrařině se snaží uspokojit řada cukrářů a podniků, mezi něž
patří v Ústeckém kraji a na Teplicku Lenka Vanišová.
 Kdy poprvé tě napadlo, že
bys mohla vyrábět dorty, sladkosti a zákusky? A vzpomeneš
si na svůj první dort? Jaký byl?
Od mala jsem pekla s mamkou.
Můj úplně první dort, který jsem
dělala zcela sama, byl dort potáhnutý
marcipánem s vymodelovanými myškami, bylo mi jedenáct a byl pro mojí teď
už švagrovou.
 Je podle tebe důležitá prezentace
na sociálních sítích? V současné době
je to zřejmě nezbytné…
Myslím, že to důležité je. Sociální sítě
jsou dobrým nástrojem pro zviditelnění,
ale také k prezentaci výrobků a zveřejňo-

vání novinek. Snažím se být aktivní každý den jak na Instagramu,
tak i Facebooku. V současné době hodně lidí využívá právě Instagram a proto každý den přidávám fotky, videa. Jsem nesmírně ráda i za spolupráci s influencery. Pekla jsem například narozeninový dort pro
Leu, kterou zejména znají menší děti, ale
spolupracuji i s hvězdou českého TikToku Terysou. Podobné spolupráce jsou samozřejmě důležité, protože právě tyto
osoby ovlivňují významné množství lidí.
Nejlepší reklamou je však reakce spokojených zákazníků. Podle mě je to o tom
zážitku. Když máte prostě hezký zážitek

a věci děláte dobře, tak se ta informace o tom šíří sama.
 Souhlasíš s názorem, že česká společnost už vyspěla natolik, aby opustila tradiční levné
zákusky z náhražek? Dělá se
v současné době nejenom
v Teplicích, ale v celé ČR
už kvalitní cukrařina?
Věřím, že tradiční levnější zákusky najdou své zákazníky, stejně jako luxusní moderní dezerty, které mohou být dražší. Ale
změna je již znát a lidé
poptávají kvalitní dezerty z těch nejlepších surovin. Zákazník si uvědomuje, že dezert je vždy k nějaké příležitosti, nejí se každý den. Takže chápe,
že je dobré si za to připlatit. Radši si koupím kvalitní větrník, který si dám jednou

za měsíc, než nějaký, který je plný
náhražek a stojí o deset korun
méně. Zákazníci rádi přijedou
z celého okolí pro dobrý zákusek. Berou to na oslavy a klidně
přijedou zdaleka, protože vidí,
že kvalita je dobrá.
 V poslední době jsi veřejnost zaujala tím, že
jsi začala rozvážet sladkosti zejména pro lidi
v první linii během koronavirové krize. A nejenom
jim, ale třeba i do domovů důchodců. Jak vznikla tato myšlenka a jaké
jsou reakce, jak záchranářů, tak i dalších?
Mám ráda smích, dobrou zábavu a zejména dobrou náladu. A ta se postupně začala během všech opatření vytrácet a proto
jsem se rozhodla, že alespoň touto drob-

261x99_metropol.indd 1

Přejeme hodně zdraví, štěstí, osobních i pracovních
úspěchů a také co nejvíc skvělých golfových
zážitků na našem golfovém hřišti.

ností se pokusím předat trochu radosti.
Sladkosti jsem proto zavezla do Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem na pracoviště Zdravotnické záchranné služby
Ústeckého kraje a následně jsem upekla
několik desítek kusů sladkostí pro babičky a dědečky v Domově důchodců v Dubí.
Tou největší odměnou pro mne pak byly
fotografie spokojených lidí.
 Jaké máš plány do budoucna? Chceš
u tohoto krásného oboru zůstat a dále
ho rozvíjet?
Cukrařina mě baví a zároveň fascinuje.
V tomto oboru bych se chtěla dále posouvat. V plánu mám cukrářský kurz
modelování postaviček a také kurz francouzských dezertů. Takový můj sen je,
otevřít si malou výrobničku na dortíky
(od dop.)
a dezerty.
Instagram: littecakerybylenka
Facebook: LittleCakery

08.12.2020 11:02

Hráčům, partnerům i veřejnosti
děkujeme za návštěvu, podporu a spolupráci.
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Prodej ročních hracích fee 2021 za 12.500 Kč
a dárkových poukazů zahájen!
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