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MUDr. Alena Dernerová

Vystudovala Fakultu dětského lékařství Univerzity Karlovy v Praze. Provozuje soukromou 
praxi jako dětská neuroložka. V roce 2010 obdržela Cenu Františka Kriegla za občanskou 
statečnost od Nadace Charty 77 a za rok 2009 Cenu Lékařského odborového svazu a České 
lékařské komory za statečnost. Ve volbách 2010 se stala senátorkou Parlamentu ČR, když 
v obou kolech porazila sociálního demokrata Zdeňka Brabce. V roce 2012 kandidovala za 
hnutí Severočeši.cz v krajských volbách na nevolitelném 55. místě, díky preferenčním hla-
sům uspěla. Pozici senátorky i krajské zastupitelky bude letos v říjnu obhajovat.

METROPO
L

U10 let

Adrenalin mi prospívá

METRO

MUDr. Alena Dernerová, dětská neuroložka z Mostu, bude na podzim ve volbách obhajovat senátorský post v horní komo-
ře Parlamentu ČR (Severočeši.cz). Metropolu odpověděla na to, co dobrého se jí podařilo a v čem by ráda pokračovala.

 Šest let uteklo jako voda. Vzpomí-
náte na okamžik, kdy vás občané vy-
slali do horní komory Parlamentu? Co 
vám tehdy prolétlo hlavou?
To, že jsem kandidovala do Senátu, by-
lo sice prima, ale nebyla jsem v jedno-
duché pozici, protože jsem předtím by-
la persona non grata, neoblíbená, kte-
rá upozorňovala na předražené náku-
py zdravotnické techniky, což se tehdy 
kritizovat nesmělo. Když jsem vyhrá-
la, byla jsem šťastná. Říkala jsem si, že 
to je neuvěřitelné a že budu moci bo-
jovat intenzivněji proti tomu, proti če-
mu jsem bojovala a byla jsem plna oče-
kávání.

 Jak se liší realita od představy, kte-
rou jste po zvolení měla?
Měla jsem představu, že zákony se tvo-
ří jednodušeji. Například je velmi pro-
blematické uspět s vytvořením senátní-
ho návrhu zákona. Prochází dvěma čte-
ními v Senátu, následně se jím zabývá 
vláda, pak se přemístí do dolní komo-
ry, a pokud je schválen, vrací se zpátky 
do Senátu. To znamená, že je to tako-
vá velmi komplikovaná a někdy dlouhá 
cesta. Řada návrhů Senátu, které jsou 
velmi smysluplné, jako například náš 
návrh zákona o hmotné nouzi, je již 
dva roky zaparkován ve sněmovně… 
Mám pocit, že se u nás zákony tvo-
ří velmi obtížně, problematicky a jsou 
často novelizovány. V dolní sněmovně 
se k tomu přidává ještě navíc mnohdy 
bez projednání vládou nápad poslanec-
ký a ten je potom vložen do zákona již 
bez dalšího projednávání. Velmi mi va-
dí, že pokud Senát opraví zákon, kte-
rý přichází ze sněmovny, mnohdy se 
kolegové poslanci ani neobtěžují na-
še připomínky vzít v potaz a odhlasují 
to v původním znění. To je úplně špat-
ně a myslím si, že pokud horní komora 
řekne, že zákon má nedostatky, pak by 
se tím měla dolní komora znovu zabý-
vat. To by se mělo změnit.

 V jakém klubu pracujete? 
První čtyři roky jsem byla naprosto sa-
mostatná jednotka, nezařazená, neby-
la jsem v žádném klubu. Poslední dva 
roky jsem v klubu ANO+Severočeši.cz. 
Pro mě to přineslo lepší servis, proto-
že každý klub má tajemníka, který při-

pravuje podklady a informuje nás o ak-
tualitách a podobně. Předchozí čtyři ro-
ky jsem tuto možnost neměla a muse-
la jsem se o všechno zajímat já sama, 
nebo moje asistentka. Takže usnadně-
ní práce. Mám možnost dostávat také 
zpracované materiály k určitým otáz-
kám, dříve jsem si všechno musela za-
dávat sama.

 Jaké vlastnosti musí mít podle vás 
dobrý zákonodárce?
Především by měl být zásadový, morál-
ní. Neměl by být ze sebe takzvaně ho-
tov, protože všichni jsme z masa a kostí 
a nikomu z nás neroste strom až do ne-
be. Měl by být pokorný a nežít jen v po-
litickém akváriu. Na druhé straně by 
měl být při prosazování svých názorů 
razantní a neměl by se nechat zkorum-
povat. Podle mého soudu by v Senátu 
nemělo být vázané hlasování, proto-
že každý senátor by měl být osobnos-
tí a ne hlasovací mašinou. 

 Co vám práce v Senátu dala a proč 
byste ráda pokračovala?
Práce v Senátu mi dala zvětšení obzo-
ru týkající se naší politické scény, tvor-
by zákonů a širšího rozhledu a pohle-
du na mnohé věci. Získala jsem řadu 
kontaktů, které mohu intenzivně vy-
užívat ku prospěchu řady lidí, kteří se 
na mě obrací. Umožňuje mi to realizo-
vat věci rychlejším způsobem. Napří-
klad s VZP řeším nyní řeším ceny za in-
kontinenční pomůcky, které jsou jedno-
značně předražené a je nutné provést 
zásadní změnu v jejich hrazení, napří-
klad kategorizací, stanovením kritéria 
k určení ceny apod. Cena by pak byla 
nižší a zvýšil by se počet inkontinenč-
ních pomůcek, který by putoval k paci-
entům. Mám rozpracovánu řadu zále-
žitostí, které bych ráda dokončila a rá-
da bych se opět vrátila právě k zákonu, 
který by se týkal operátorů. Čekáme na 
verdikt Ústavního soudu, který se týká 
složení rad zaměstnaneckých zdravot-
ních pojišťoven, připravuje se ústavní 
stížnost na registr, kterému říkám Vel-
ký bratr, protože je propojen rodným 
číslem každého z nás. Ráda bych se vě-
novala zákonu, který se týká vzdělá-
vání lékařů a farmaceutů, který je při-
praven na září k druhému čtení v dol-

ní komoře. Navíc jsem členkou předsta-
venstva ČLK, tak mě tato otázka velmi 
zajímá. Lékařská komora se podílela na 
tvorbě tohoto zákona, myslím, že vel-
mi racionálním způsobem. Ráda bych 
byla zpravodajcem u tohoto zákona 
a mohla se vyjádřit, protože se obá-
vám, že z původně dobré věci se zase 
může stát totální paskvil.

 A co vám vzala?
Budu velmi stručná. Vzala mi volný 
čas. Vždy jsem si říkala, že nechci žít 
v politickém akváriu. Proto neustále 
pracuji jako lékařka, dětská neuroložka 
a jsem v denním styku s lidmi. Vím, co 
je trápí, vím, jak vypadá úroveň naše-
ho zdravotnictví na bazální úrovni i na 
těch úrovních vyšších. Vím, co se dě-
je ve VZP i jak se tvoří zákony, a to mi 
zase umožní do toho nějakým způso-
bem zasáhnout. V každém případě ale 
je odpověď jednoduchá, nemám mno-
ho volného času, v podstatě žádný, ale 
stíhám. 

 Skloubit zodpovědnou práci dětské 
lékařky, senátorky a zastupitelky vy-
žaduje skvělou organizaci času. Má 
pro to rodina pochopení a jak si nej-
lépe odpočinete?
Můj muž říká, že už je unavený jen 
z toho, jak se na mě dívá. To samé ří-
kají i mé kamarádky. Jak jsem se zmí-
nila, nemám mnoho volného času, ale 
umím si týden rozvrhnout tak, aby 
všechno do sebe zapadalo a fungovalo. 
Chodím 3x týdně cvičit do posilovny se 
svou kamarádkou Hankou, ale obvyk-
le až večer. O víkendech se věnuji vaře-
ní, uklízení, mamince, manželovi, syn-
kovi, který studuje medicínu v Praze 
a přijíždí domů na víkend, takže mu sa-
mozřejmě vyvařuju. Velkou relaxací je 
pro mě běh. Nevěřila jsem tomu, když 
mně můj muž kdysi říkal, že mne do-
nutí běhat, ale jednou mě přinutil. Tak 
se mi to zalíbilo, že si nedovedu týden 
bez běhu představit. Pokud jsem ner-
vózní, nesvá, musím si jít zaběhat. Vět-
šinou, když mám hodně starostí a řa-
da věcí mi vadí, mám takový adrenalin, 
že zaběhnu rekord. Takže adrenalin mi 
asi prospívá.

Text: Metropol
Foto: archiv

slaví 90 let od svého založení
v sobotu 11.9.2016.

Srdečně všechny zveme.

ČCE TEPLICE

www.teplice.evangnet.cz
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Aquadrom Most - po celé prázdniny
otevřeny letní bazény s vodními 
atrakcemi a skluzavkami.
K dispozici travnaté plochy, dětské hřiště, 
minigolf, plážový volejbal. 
V provozu je víceúčelové hřiště 
s umělým povrchem na tenis 
a ostatní míčové sporty.
Otevřeno denně od 9 – 20 hod.

Ve sportovních areálech
Benedikt a Matylda jsou
od poloviny května na vodních
plochách instalovány sestavy vodních 
atrakcí (trampolíny, houpací banány, 
skluzavky, horolezecké stěny),
navíc na Matyldě jsou pro jízdu 
po vodní hladině k dispozici
oblíbená šlapadla.

Zveme vás na Aquadrom, Benedikt a MatylduZveme vás na Aquadrom, Benedikt a MatylduZveme vás na Aquadrom, Benedikt a MatylduZveme vás na Aquadrom, Benedikt a Matyldu

Toto ocenění je výsledkem dvouleté 
spolupráce mezi porodnicí a projek-
tovým týmem a je důkazem, že per-
sonál  porodnice prokázal velkou ini-
ciativu participovat na projektu zís-
káváním spolupracujících rodiček. 
„V našem projektu jsou porodnice hod-
noceny podle dvou rozdílných úhlů po-
hledu. Je to jednak spokojenost rodiček 
a dále pak hodnocení pěti výkonů, kte-
ré jsou v porodnicích někdy nadužívá-
ny. Naším cílem není omezovat jejich 
rozumné použití, ale spíše eliminovat 
jejich rutinní použití tam, kde to není 
nutné,“ prozradil Tomáš Raiter a do-

dal, že těmito výkony jsou podíl cí-
sařských řezů z celkového počtu po-
rodů, podíl nástřihů hráze z celkové-
ho počtu vaginálních porodů, podíl 
porodů vedených porodní asistent-
kou z celkového počtu vaginálních 
porodů, podíl indukovaných porodů 
z celkového počtu vaginálních po-
rodů a podíl epidurálních analgezií 
z celkového počtu vaginálních po-
rodů. 
Litoměřická nemocnice je jednou 
z 15 porodnic v České republice, 
které se zatím do projektu „Přiroze-
ný porod v porodnici“ zapojily.  (nk)

Ocenění za „Přirozený 
porod v porodnici“

Litoměřice | Ocenění za vzornou spolupráci na projektu „Přirozený po-
rod v porodnici“ přijali nedávno od řešitele projektu Tomáše Raitera 
vrchní porodní asistentka Simona Filipová a předseda Správní rady 
Městské nemocnice v Litoměřicích Radek Lončák. 

DN
ZDRAVÍ
Maligní melanom

22.9. 2016

 11-13 h

MOST

23.9. 2016

11-13 h
26.9. 2016

11-13 h

26.9. 2016

14-16 h

30.9. 2016

14-16 h

19.9. 2016

15-17 h 22.9. 2016

14-16 h

LOUNY

23.9. 2016

14-16 h

5.10. 2016

11-13 h

3.10. 2016

14-16 h

RESTAURACE KONÍRNA
L I B O C H O V I C E

LÉKÁRNA 
U BÍLÉHO JEDOROŽCE

RESTAURACE KONÍRNA
L I B O C H O V I C E

5.10. 2016

14-16 h

Oldřicha Bubeníčka, hejtmana Ústeckého kraje: 
Nový školní rok už pomalu klepe na dveře. Co přejete učitelům,
žákům a studentům?

METROPOL   se ptá...

Věřím, že školáci i učitelé měli mož-
nost odpočinku a rekreace, aby do 
nového školního roku mohli napl-
no vstoupit. Především přeji žákům 
a studentům, aby do školy chodi-
li s chutí, aby se těšili na nové po-
znatky, vědomosti a dovednosti. Zá-
roveň jim přeji, aby získané vědo-
mosti a dovednosti mohli uplatnit 
v životě. A pokud je uplatní právě 
v Ústeckém kraji, bude to ještě větší 
úspěch. Učitelům rovněž přeji, aby 
se do školy každý den těšili na své 
žáky a studenty. 

Jak se jmenuje 
zákonodárný orgán, 
jednokomorový 
parlament, v Izraeli?

Další otázky a pravidla soutěže hledejte na:

www.tydeniky.cz

f Český Metropol

Srpnová otázka č.1:

V obci Podsedice na Litoměřicku se v sobotu 13. srpna slavilo 120 let od založení míst-V obci Podsedice na Litoměřicku se v sobotu 13. srpna slavilo 120 let od založení míst-
ního Sboru dobrovolných hasičů. A byla to oslava ve velkém stylu. Na akci, kterou ního Sboru dobrovolných hasičů. A byla to oslava ve velkém stylu. Na akci, kterou 
podpořil i Ústecký kraj, se hasilo, tedy jen v rámci ukázek. Během dne se předvedli při podpořil i Ústecký kraj, se hasilo, tedy jen v rámci ukázek. Během dne se předvedli při 
požárním útoku malí členové sboru dobrovolných hasičů Vědomice. Přítomní si pro-požárním útoku malí členové sboru dobrovolných hasičů Vědomice. Přítomní si pro-
hlédli starší i nová hasičská auta a unikátní stříkačky ze začátku 20. století.hlédli starší i nová hasičská auta a unikátní stříkačky ze začátku 20. století.

Hasiči slavili 120 letHasiči slavili 120 let
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Jedním z nich byla i dvaašedesátiletá paní Dana 
ze Žatce, která dochází na onkologické pracoviště 
Krajské zdravotní, a. s., v chomutovské nemocni-
ci. „S rakovinou bojuji již čtyři roky, kdy mi lékaři řek-
li, že se mi v těle rozšířila a mám metastázy i na kos-
tech,“ uvedla před vyšetřením pacientka.
MUDr. Aleš Chodacki, primář Oddělení nukleární 
medicíny ústecké Masarykovy nemocnice a cho-
mutovské nemocnice, doplnil, že půjde o vyšet-
ření na skeneru PET/CT v rámci pravidelného sle-
dování léčby onkologické pacientky. „Léčí se na 
našem druhém pracovišti Krajské zdravotní v cho-
mutovské nemocnici. Léčbu naštěstí snáší dobře,“ 
řekl MUDr. Aleš Chodacki.
Než však radiologičtí asistenti započnou samo-
statné vyšetření, usedá dvaašedesátiletá paní 
Dana do takzvané aplikační místnosti, kde se jí 
ujímá sestřička, která zkontroluje osobní údaje 
pacientky. Po chvíli přichází i primář MUDr. Aleš 
Chodacki, který vysvětluje průběh vyšetření. 
„Teď vám aplikujeme radiofarmakum a poté vás 
sestřička posadí do boxu, kde budete zhruba pěta-
čtyřicet minut čekat, než se radiofarmakum naaku-

muluje ve vašem těle. Je nutné, abyste za tu dobu 
vypila litr vody. Poté si pro vás přijdeme a zahájíme 
samotné vyšetření na PET/CT. To trvá zhruba třicet 
minut a neměla byste se během něj hýbat,“ říká pa-
cientce MUDr. Aleš Chodacki.
Po dobu podání radiofarmaka opouští perso-
nál aplikační místnost. „Pacientce aplikujeme ra-
dioaktivní látku, která se poté zobrazí na kameře 
PETu. Chráníme se, abychom nebyli ozářeni,“ vy-
světluje vrchní sestra ústeckého oddělení nukle-
ární medicíny Eva Šimková.
Díky kamerovému systému mají zdravotníci o pa-
cientce přehled. Poté, co přístroj upozorní na po-
slední dávku, sestry se vrací zpátky do aplikační 
místnosti. Pacientce pomáhají s osobními věcmi 
a přesouvají ji do boxu, kde čeká, až se radiofar-
makum dostatečně nakumuluje. Po třiceti minu-
tách za ní vstupuje radiologická laborantka Eva 
Cynybulková, DiS. Pacientku znovu informuje, jak 
bude vyšetření probíhat a jak bude dlouho trvat. 
Z toho důvodu ji posílá na toaletu, aby nemuselo 
být zbytečně vyšetření přerušeno. Pak již přichá-
zí samotné vyšetření. Paní Dana poté ulehá na le-

hátko skeneru PET/CT, laborantky si ji „napolohu-
jí“, aby vyšetření bylo co nejpřesnější, a odcháze-
jí do ovladovny. Nejdříve spouští rentgen počíta-
čové tomografi e CT. Nad dveřmi se rozsvítí nápis 
Nevstupovat! Po několika vteřinách začne ka-
mera pozitronové emisní tomografi e (PET) sní-
mat tělo pacientky, které projíždí pomalu prs-
tencem skeneru přístroje a laborantkám se po-
stupně zobrazuje na monitoru. Po zhruba půl 
hodině je vyšetření u konce. „Vyšetření bylo pří-
jemné, jen se mi chtělo trošku spát. Personál byl 
milý,“ svěřila své pocity po vyšetření na skene-
ru PET/CT pacientka. 
Sanitka zdravotnické dopravní služby ji odváží 
zpět domů. Lékaři ústeckého oddělení nukleár-
ní medicíny po zpracování vyšetření přístrojem 
PET/CT snímky vyhodnotí a odešlou zprávu na 
pracoviště do chomutovské nemocnice, kde se pa-
ní Dana léčí. „Již během vyšetření však bylo patrné, 
že léčba u paní Dany probíhá úspěšně a lékaři cho-
mutovské nemocnice budou moci na základě peto-
vého vyšetření sdělit pacientce dobré zprávy o úspěš-
nosti její léčby,“ dodal MUDr. Aleš Chodacki.  (rkz)

Nový skener PET/CT umožňuje zdravotníkům
jednu z nejpřesnějších diagnostických metod

  

 

Pozitronová emisní tomografi e (PET) a počítačová tomografi e (CT) neboli skener PET/CT. Vyšetření, které umožnuje jednu z nejpřesnějších dia-
gnostických metod v současné onkologii. Denně zdravotní personál PET centra v ústecké Masarykově nemocnici vyšetří několik pacientů.

Letní prázdniny v nemocnici 
Děčín. Malování pokojů 

a neodkladné rekonstrukce
Místo pacientů na pokojích malíři, na silnicích uvnitř 
areálu těžká stavební technika. I letos děčínská ne-
mocnice využila letních prázdnin k malování poko-
jů, řadě plánových oprav a rekonstrukcí. Z důvodu 
personálního podstavu vlivem čerpání dovolených 
dochází o prázdninách k omezení provozu a tento 
čas se využívá k potřebným opravám a úpravám. 
„Není to ovšem tak, že by se u nás nedostalo pacientům 
potřebné péče, zdravotní personál jednotlivých stanic 
spolupracuje, aby bylo o každého pacienta postaráno,“ 
uvádí hlavní sestra Mgr. Danuše Tomášková.
Jednou z těchto stanic bylo oddělení neurologie, 
které muselo vedení děčínské nemocnice na čtrnáct 
dní uzavřít. „Čas uzavírky jsme využili k malování po-
kojů a úklidu stanice. Pacienti jsou tak nyní hospitali-
zováni v novém čistém prostředí, které jim zpříjemňuje 
pobyt v nemocnici,“ vysvětlila hlavní sestra.
Uzavírka neurologického oddělení však nezname-
nala, že neurologičtí pacienti nebyli v děčínské ne-
mocnici hospitalizováni a nedostala se jim zdra-
votnická péče. „Pacienty, u nichž byla potřebná hos-
pitalizace, jsme ukládali na volná lůžka ostatních 
oddělení v nemocnici, například na interně nebo chi-
rurgii. Ambulantní provoz fungoval. Neurologičtí lé-
kaři pak docházeli za pacienty na konzilia, takže měli 
veškerou potřebnou péči,“ řekla hlavní sestra děčín-
ské nemocnice a dodala: „Tato praxe funguje u ja-
kéhokoliv jiného oddělení během uzavírky o letních 
prázdninách. Pravidelně děláme report volných lůžek 
na jednotlivých stanicích. Pokud má některé odděle-
ní plno, není pro nás problém dočasně uložit pacienta 
jinde, než se místo uvolní na daném oddělení. Potřeb-
ná péče je samozřejmě zajištěná v plné výši.“
Ředitel zdravotní péče Nemocnice Děčín, o. z., 
MUDr. Michal Hanauer, MBA doplnil, že o letoš-
ních prázdninách je bohužel situace o něco horší 
kvůli gradující personální krizi v celé České repub-
lice. „Kvůli nedostatku lékařů jsme letos museli uza-
vřít úplně na prázdniny dětské oddělení, ale tuto situ-
aci už máme vyřešenou, v následujících dnech nám 
nastoupí dva noví lékaři, takže se budeme moci vrá-
tit do standardního provozu,“ dodal MUDr. Michal 
Hanauer, MBA.
Po letních prázdninách v děčínské nemocnici ta-
ké skončí pro řidiče omezený pohyb po areálu au-
ty, kdy musel být v určitých místech řízen provoz 
kyvadlově pomocí semaforů.  (rkz)

 Co považujete za největší úspěch 
současného vedení Krajské zdravotní?
Těch úspěšných kroků musím jmeno-
vat hned několik. Především se nám 
podařilo zachovat péči o onkologické 
pacienty v ústecké Masarykově nemoc-
nici a zachránit i onkologii v Chomu-
tově, v loňském roce opravit pavilony 
mostecké nemocnice a připravit k reali-
zaci velkou investiční akci v každé z ne-
mocnic Krajské zdravotní, a to včetně 
jejich fi nancování. Přitom jsme nepře-
rušili obměnu zdravotnických přístro-
jů, kde za zmínku stojí pořízení vývo-
jově nejmodernější verze robotického 
systému, prvního v ČR, a také nového 
přístroje PET/CT na ústecké nukleární 
medicíně. Investice za cca 1,5 miliardy 
dosáhly na nejvyšší úroveň v devítile-
té historii Krajské zdravotní. Důležité 
je rovněž kontinuální zvyšování mzdo-
vých tarifů pro zaměstnance, naposled 
v součtu o 9,4 %. Nejnověji jsme o 20% 
navýšili objem tzv. motivačního systé-
mu odměn pro zdravotníky.

 Určitě nejtěžší bylo zajistit další 
fungování kvalitní onkologické péče 
v regionu. Co bylo rozhodující?
Když nastoupilo nové představenstvo, 
byla onkologie v Ústeckém kraji na 
zhroucení. A o zachování statutu kom-
plexního onkologického centra, aby li-
dé nemuseli jezdit za léčbou do Pra-
hy, případně dalších vzdálených spe-
cializovaných pracovišť, jsme dlouho 
bojovali. Jednali jsme postupně se tře-
mi ministry zdravotnictví, všichni sli-

bovali navrácení onkologického cent-
ra, ale povedlo se nám to ve spolupráci 
se současným vedením Ústeckého kra-
je až za přispění současného ministra 
Svatopluka Němečka, po dramatickém 
jednání přímo v parlamentu. 

 Pavilony mostecké nemocnice pro-
šly rekonstrukcí. Šeď, pro areál do-
sud tak příznačná, je ta tam. Přijde 
po exteriérech na řadu i modernizace 
vnitřních prostor?
Nemocnice v Mostě je v rámci Kraj-
ské zdravotní druhá největší a rekon-
strukci exteriérů si zasloužila. Veřej-
nosti slouží čtyři desetiletí. Výsled-
kem jsou zateplené budovy, nové fa-
sády a střechy, kompletně vyměněná 
okna a dveře, nové výtahy a sociální 
zařízení ve všech zrekonstruovaných 
budovách. Šlo o nejrozsáhlejší inves-
tiční akci v devítileté historii Krajské 
zdravotní a již se pokračuje i ve vnitř-
ní modernizaci. Příkladem budiž po-
rodnice a před několika dny prezen-
tované šestinedělí, kde počítáme s pl-
ným provozem od září. V plánu je po-
stupné modernizování dalších prostor 
a oddělení včetně vybudování nové-
ho, velkokapacitního parkoviště.

 Zmínil jste zvyšování mezd zaměst-
nanců Krajské zdravotní, která jich 
má 6 700 a je tak největším zaměstna-
vatelem v Ústeckém kraji. Můžete být 
konkrétnější?

Díky podepsání dodatku kolektiv-
ní smlouvy, uzavřené na období do 
30. června 2017, který je výsledkem 
dohody všech odborových organizací 
a představenstva a účinný od 1. 1. 2016, 
je zaručen růst mzdových tarifů ze stra-
ny zaměstnavatele v roce 2016 o 5 %. 
Spolu s dalšími mzdovými opatřeními 
má zvýšení osobních nákladů zaměst-
nanců vzrůst o 9,4 % a potvrdit návaz-
nost na významný růst mzdových ná-
kladů v loňském roce, který činil 8,6 %. 
Jde tak jednoznačně o potvrzení trendu 
sociální a mzdové politiky vedení Kraj-
ské zdravotní v oblasti odměňování za-
městnanců. 

 To vše předpokládá, že výsledky 
hospodaření společnosti musejí být 
příznivé. Co říkají čísla?
Krajská zdravotní při svém ročním ob-
ratu kolem 6 miliard korun není pri-
márně směřována k tvorbě zisku. Veš-

keré její fi nance jsou použity zpět do 
obnovy a rozvoje všech pěti nemocnic. 
Kladné hospodaření je nicméně před-
pokladem pro plynulý chod společnos-
ti a pozitivní výsledek vnáší potřeb-
ný prvek klidu pro rozhodováním ma-
nagementu i chod nemocnic. Krajská 
zdravotní hospodařila loni se ziskem 
15,031 milionu Kč, přičemž plánova-
ný výsledek hospodaření činil 2,01 mi-
lionu Kč. Po dosažení zlepšeného hos-
podářského výsledku za rok 2014, se 
ziskem 21,7 milionu korun po zdaně-
ní, tak pokračuje pozitivní trend v hos-
podaření společnosti i po zhodnoce-
ní roku 2015. Kladného hospodářské-
ho výsledku přitom dosáhla nejen celá 
společnost, ale i každá z pěti nemoc-
nic Krajské zdravotní, což v minulých 
letech nebylo běžné. Letošní pololet-
ní výsledek hospodaření je 19,67 mili-
onu Kč. Potvrzuje, že nastolená fi lozo-

fi e, které se vedení společnosti drží, je 
správná.

 Jaký je podle vašeho názoru nej-
důležitější úkol pro nadcházející ob-
dobí?
Udržet Krajskou zdravotní v dobré kon-
dici, minimálně tak, jak se to novému 
představenstvu dařilo dosud. Pak mů-
žeme pomýšlet i na další rozvoj zdra-
votní péče, poskytované obyvatelům 
Ústeckého kraje. Momentálně tak usi-
lujeme o to, aby Krajská zdravotní mě-
la komplexní kardiovaskulární cent-
rum. Nyní úspěšně v ústecké Masary-
kově nemocnici funguje kardiologická 
klinika, ale chybí zde kardiochirurgic-
ké pracoviště. Žádost o rozšíření sta-
tutu jsme již zaslali ministrovi zdra-
votnictví. Tým z naší kliniky provádí 
na špičkové úrovni téměř všechny per-
kutánní operace. Intervenční kardiolo-
gii je určitě nutné kardiochirurgií dopl-
nit. Na rozdíl od zbytku republiky není 
kardiochirurgické pracoviště na území 
Ústeckého kraje, ani na území soused-
ních krajů Libereckého a Karlovarské-
ho. Podle přednosty kliniky profesora 
Pavla Červinky každý rok zbytečně ze-
mře pět až deset pacientů z našeho re-
gionu, kteří se nedočkají kardiochirur-
gické operace v Praze.

 Domníváte se, že vedení Krajské 
zdravotní plní cíle, které si před té-
měř dvěma a půl lety vytyčilo?
Jsem přesvědčen, že ano, i když ces-
ta byla možná těžší, než jsme si na za-
čátku představovali. A tak mě velmi 
těší, že současnému představenstvu 
i managementu Krajské zdravotní se 
nadále daří naplňovat cíle směřující 
k efektivní, celkově stabilizované spo-
lečnosti, se štíhlým vedením, zdra-
vou ekonomikou včetně každoročního 
mzdového nárůstu. Hlavně se ale daří 
naplňovat roli základního poskytova-
tele zdravotní péče pro obyvatele Ús-
teckého kraje. (rkz)

Onkologie je zachráněna, chceme pro kraj získat kardiochirurgii
V 5. ročníku čtenářské ankety „Osobnost Ústeckého kraje roku 2015“, 
kterou pořádá Metropol a Skupina ČEZ, převzal ocenění v kategorii ma-
nagement a podnikání. Ing. Jiří Novák stojí od dubna 2014 v čele před-
stavenstva Krajské zdravotní, a. s., sdružující pět nemocnic v Ústeckém 
kraji – v Děčíně, Ústí nad Labem, Teplicích, Mostě a Chomutově.  Za dva 
roky se mu s novým představenstvem a managementem podařilo stabi-
lizovat ekonomickou situaci a uvést do života celou řadu projektů, ale 
i zásadních kroků a opatření, posouvajících největší zdravotnické zaří-
zení v kraji k novým kvalitám. 
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 Jaké poselství má tento televizní 
projekt přinést divákovi a na jaké 
oblasti života se zaměřuje?
Už od našeho založení v roce 2000 
se snažíme zaměřit na předávání 
pozitivních zpráv mezi co nejvíce 

lidí. Ukazujeme, kolik se děje pěk-
ných akcí v okolí, jaká místa stojí 
za to navštívit. Tedy, že Litoměřic-
ko a celý Ústecký kraj nabízejí řa-
du krásných míst, které stojí za to 
navštívit.

 Jaký profi l má divák, který sledu-
je televizi litomericko24.cz?
Vzhledem k tomu, že jsme elektro-
nicky měřeni pomocí peoplemetrů – 
stejně jako další celoplošné televize 
– máme celkem jasný přehled o di-
vácích. Týdně si program Regionál-
nítelevize.cz pustí necelých 200 000 
lidí a nejvíce nás sledují muži 15+ 
mezi 14. a 18. hodinou. U nás v Ús-
teckém kraji je sledovanost ješ-

tě vyšší, protože zde vysíláme také 
regionální mutace jak v DVB-T, tak 
v celém vysílání v kabelových sítích 
UPC, GrapeSC a LTnet s programem 
pouze o Ústeckém kraji. Zde se ba-
víme o zásahu kolem půl milionu li-
dí, o kterých ale nemáme bližší in-
formace z peoplemetrů. 

 Velký a kladný ohlas na litome-
ricko24.cz přichází také z řad turis-
tů. Proč propagujete tuto oblast?
Prostě Ústecký kraj nabízí vše, co 
může turista hledat – krásnou pří-
rodu, kulturní, technické památky, 
sportovní zázemí, skvělé lidi.

 Jaká média tedy vlastně nyní 
provozujete?
Máme vlastní kanál v kabelové sí-
ti UPC, GrapeSC (LTNet) a v dvb-t 
(56. kanál na Litoměřicku a 57. ka-
nál v Ústí nad Labem). Máme pro-
stor v celoplošné Regionálnítele-
vizi.cz. Provozujeme internetový 

zpravodajský portál www.litome-
ricko24.cz a facebookovou strán-
ku Litomericko24, která se prosla-
vila hlavně během povodní 2013, 
kde jsme měli denní dosah přes 
250 000 lidí a během několikaden-
ních povodní jsme nasdíleli desítky 
tisíc fotografi í. Již zhruba 10 let vy-
dáváme také tištěné noviny a mě-
síčník VAŠE Litoměřicko24 má ny-
ní náklad 19 000 kusů. Úplnou no-
vinkou je internetové rádio www.
radio-litomericko.cz, kde pouští-
me pohodový jazz a plno pozvá-
nek na akce v okrese. Na střední 
škole Ekonom jsme také pomohli 
založit obor mediální komunikace 
a mladým lidem dáváme možnost 
nahlédnout do všech našich médií. 
Běžně pro nás natáčí, podílejí se na 
záznamech sportovních utkání ne-
bo přímých přenosech, které čas od 
času realizujeme.  (top)

Litoměřicko24.cz: Prioritou je předávání pozitivních zpráv
Během šestnácti let působení oblíbené a sledované televize Litoměřic-
ko24.cz se její zaměření na diváka nezměnilo. Prioritou je předávání po-
zitivních informací mezi diváky. Uvedl to redaktor regionální televize Li-
toměřicko24.cz Jan Dostál.

S manželkou podporujeme fairtrade i nákupem férového oblečení.
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Hejtman Oldřich Bubeníček při-
jal pozvání do nadnárodní spo-
lečnosti DoorHan, s.r.o. v Kada-
ni, která se specializuje na sekč-
ní garážová a průmyslová vra-
ta a další produkty, za účelem 
seznámení se s rozvojem společ-
nosti v Ústeckém kraji.

Ředitel kadaňského závodu Mikhail 
A. Kiselev, který stál u zrodu celého 
projektu v Ústeckém kraji, seznámil 
hejtmana s historií fi rmy, její fi losofi í 
a vizí do budoucna. Společně pohovoři-
li o možné spolupráci fi rmy se střední-
mi školami a o potřebě technicky vzdě-
laných a kvalifi kovaných pracovních 
sil. Poté následovala samotná prohlíd-
ka provozu společnosti.

V současné době má DoorHan 64 
zaměstnanců, dodává své pro-
dukty do celého světa. Má ta-

ké své Technické vzdělávací cen-
trum, kde se pravidelně zaměst-
nanci školí.

V krajském městě se bude ve dnech 
22. – 25. 9. konat 31. ročník Evrop-
ské soutěže dětské dopravní výcho-
vy (ETEC – European Traffi c Educa-
tion Contest), kterou pořádá Mezi-
národní automobilová federace FIA. 
Každý rok se koná fi nále v jiné zemi 
a pro letošní rok padla volba na Čes-
kou republiku, respektive Ústecký 
kraj. Hostitelským klubem je Ústřed-
ní automotoklub České republiky.  

Představitelé tohoto klubu oslovili ve-
dení Ústeckého kraje jako osvědčené-
ho pořadatele dopravních soutěží mla-
dých cyklistů a vyzvali ke spoluorga-
nizaci výše uvedené soutěže. Vedení 
Ústeckého kraje tuto nabídku přijalo, 
velmi si toho váží a bere ji jako oce-
nění za úspěšné a profesionální uspo-
řádání jak krajských kol, tak i zejmé-
na Celostátního fi nále dopravní soutě-
že mladých cyklistů, které Ústecký kraj 
pořádal v průběhu deseti let již podru-
hé. Pro kraj je to příležitost, jak podpo-
řit tuto dětskou bezpečnostní iniciati-
vu a zdůraznit důležitost výchovy dě-
tí k bezpečnosti silničního provozu na 
národní úrovni.

Smyslem tohoto závodu nebylo vyhrát, ale reprezento-
vat myšlenky solidarity a ukázat, že handicapovaní i ne-
handicapovaní můžou tvořit jeden tým. Ústecký kraj se 
stal nejen partnerem, ale také utvořil tým, který se do 
maratonu zapojil. Podařilo se také sestavit tým zlatých 
hochů z Nagana. Záštitu nad akcí převzal hejtman Ús-
teckého kraje Oldřich Bubeníček.
Do projektu je zapojeno všech 14 krajů republiky, jede se cel-
kem 111 hodin ve dne v noci. Podmínkou je, že každý z tý-
mů musí mít jednoho handicapovaného účastníka. V Ústec-
kém kraji byla zvolena dvě průjezdní místa – nábřeží Lito-
měřice a Autodrom Most. „Ústecký kraj dlouhodobě podporuje 
akce tohoto charakteru, a to jak fi nančně, tak i například osobní 
účastí. Děkujeme vedení mosteckého autodromu, které poskytlo 
toto úžasné zázemí pro závodníky,“ řekl před startem mostec-
ké časovky radní pro oblast zahraničních vztahů, cestovního 
ruchu a regionálního rozvoje Jan Szántó.

Replika císařské koruny 
navštíví Ústecký kraj

V rámci celokrajské výstavy Seve-
rozápadní Čechy za vlády Lucem-
burků, konané u příležitosti 700. 
výročí narození Karla IV., bude ve 
dnech 2. až 11. září 2016 v Jízdár-
ně teplického zámku veřejnosti 
prezentována kopie císařské ko-
runy Svaté říše římské. Jedineč-
né klenotnické dílo ze zlacené-
ho stříbra pochází z dílny tur-
novského šperkaře Jiřího Urbana, 
který ji pro hrad Karlštejn zhoto-
vil v letech 2008 - 2009. Ústecký 
kraj požádal o zápůjčku repliky 
koruny Středočeský kraj, jenž je 
jejím vlastníkem. Výstava v Regi-
onálním muzeu v Teplicích potr-
vá do 30. října.

Nejlepším místem pro život v re-
gionu je Nové Sedlo, okres Lou-
ny. Tato malebná obec v čele se 
starostou Petrem Sýkorou se mů-
že pyšnit oceněním Vesnice roku 
2016 v Ústeckém kraji. V kraj-
ském fi nále převzal starosta 
z rukou hejtmana Oldřicha Bu-
beníčka zlatou stuhu za celkové 
vítězství.

Obec ležící pět kilometrů od Žatce 
se do soutěže, kterou pořádá spolu 
s Ústeckým krajem Spolek pro ob-
novu venkova, přihlásila teprve po-
čtvrté a jen jednou vyšla naprázdno. 
Kromě nejcennější zlaté stuhy má 
starosta Petr Sýkora v kanceláři ješ-
tě tu zelenou a modrou.
„Osobně si cením toho, že ve všech no-
vosedelských místních částech - Bře-
žany, Číňov, Chudeřín a Žabokliky 
máme obyvatele, kteří se snaží sami 
organizovat společenský život pod-
le svých návrhů,“ vyzdvihl život na 
venkově starosta Nového Sedla Pe-
tr Sýkora.   

Na slavnostním aktu byl kromě sta-
rosty vítězné obce, starostů všech 
oceněných obcí, hejtmana Ústecké-
ho kraje také přítomen i Eduard Ka-

vala, předseda Spolku pro obnovu 
venkova (www.spov.org), Jindřich 
Fialka za ministerstvo zemědělství, 
za Svaz měst a obcí ČR Miroslava 

Vencláková či Karel Drašner za Sdru-
žení místních samospráv ČR. 
„Myslím si, že bylo dobré, když jsme 
před lety na zastupitelstvu schváli-

li zvýšení fi nančních odměn pro ob-
ce, které se umístí v soutěži. Jednak 
to je motivující a pak také samotným 
přihlášením do soutěže se obce zava-
zují k tomu, že musí udělat něco pro 
zlepšení života svých občanů ve ves-
nici. Jsem moc rád, že počet přihláše-
ných obcí stoupá. Zažil jsem přihláše-
ných sedm obcí, dnes jich máme tři-
cet,“ uvedl hejtman Ústeckého kra-
je Oldřich Bubeníček. Pod kraj spadá 
celkem 354 obcí. Do soutěže se tak 
přihlásilo téměř deset procent všech 
obcí regionu.

Zlatá stuha Vesnice roku 2016 Novému Sedlu •  Zlatá stuha, krajský vítěz:
Nové Sedlo (okres Louny)

•  Modrá stuha, za společenský ži-
vot v obci: Kytlice (okres Děčín)

•  Bílá stuha, za činnost mláde-
že: Vědomice (okres Litoměřice)

•  Zelená stuha, za péči o zeleň 
a životní prostředí: Jiřetín pod 
Jedlovou (okres Děčín)

•  Oranžová stuha, za spolupráci 
obce a zemědělského subjektu: 
Nová Ves v Horách (okres Most)

•  Cena naděje pro živý venkov: 
Libochovany (okres Litoměřice)

Starosta vítězné obce Petr Sýkora (vlevo) převzal od hejtmana Oldřicha Bubeníčka zlatou stuhu.

Handy cyklo maraton napříč Ústeckým krajem
Cyklistická časovka Handy Bike maratonu na mosteckém autodromu přinesla neopakovatelnou atmosféru 
a výborné výkony celkem 41 soutěžních týmů. A všichni měli jediný cíl – svojí účastí podpořit tělesné  postižené 
těsně po úrazu či nemoci, aby se mohli lépe adaptovat.

Tým složený ze zaměstnanců Krajského úřadu Ústeckého 
kraje povzbudil před startem handicapovaného sportovce 
Hynka Littmanna.

Ředitel společnosti pan Mikhail A. Kiselev představil hejtmanovi Oldřichu 
Bubeníčkovi provoz společnosti.

Hejtman se seznámil 
s provozem kadaňského závodu

Ústí se stane dějištěm mezinárodní soutěže
Mezinárodní soutěž se bude konat 
v Ústí nad Labem ve sportovní hale 
Pedagogické fakulty Univerzity Jana 
Evangelisty Purkyně, která sportoviš-
tě bezplatně poskytla a je jedním z vý-
znamných partnerů celé soutěže. 
Podmínkou je, aby každý zúčastně-
ný klub ve své zemi složil tým dvou 
děvčat a dvou chlapců ve věku 10 až 
12 let, který bude svoji zemi na té-
to soutěži reprezentovat. Soutěže 
se zúčastní na 25 evropských států 
a celkem 150 soutěžících včetně do-
provodu. Loňský ročník se uskuteč-
nil u našich sousedů v Rakousku.Vloni byla dějištěm akce rakouská metropole a čeští zástupci si pochvalovali organizaci.
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DSSS prosazuje v nadcházejících 
krajských volbách (7. – 8. íjna 2016) 

tyto základní body:
Odmítáme p ijímání imigrant  na území Ústeckého kraje.

Požadujeme zásadní zp ísn ní postoje v i 
nep izp sobivým ob an m, kte í nehodlají respektovat 
zákony a základní normy ob anského soužití.

STOP dotování neziskového sektoru, zabývající se 
zvýhod ování menšin a imigrant .

Navýšíme po et policist  v ulicích, zvýšíme bezpe nost, 
budeme chránit slušné ob any a nekompromisn  
postihovat kriminální živly.

Ústecký kraj nesmí být místem pro korupci 
a kriminalitu.

Máte-li dost vládnutí polistopadových zlod j  a korup ník , 
volte zm nu! Zm nu nekompromisní, radikální a národní.

DSSS – NE imigrant m, 
PROTI nep izp sobivým, PRO po ádek 

– správná volba pro národ a Ústecký kraj!

w w w . d s s s . c z

Ud lali  jsme  po ádek

v Duchcov

ud láme  i v  kraji.

w w w . d s s s . c z

 NE imigrant m,

 PROTI nep izp sobivým, 

 PRO po ádek 

Hájíme 
národní zájmy.

Výsledky předvolebního průzku-
mu zároveň ukazují, že spoje-
ní obou stran do jedné kandidát-
ní listiny byl krok správným smě-
rem, navzdory zbytečné mediální 
vlně, která se mezi novináři pro-
hnala po oznámení společné kan-
didatury obou stran. Věříme totiž, 
že s blížícím se termínem voleb 
a po dalších osobních setkáních 
s občany se budou preference spo-
lečné kandidátky DSSS a LEV21 
dále zvedat. Považujeme za chyb-
né omezovat náš předvolební pro-
gram pouze na boj proti migraci. 
Důkazem úspěšnosti naší politiky, 
která dbá především na důsled-
né dodržování pořádku a zákonů, 
jsou výsledky našich politiků na-
příklad v Duchcově. O tom bude-
me také v předvolební kampani 
přesvědčovat občany.

„Musím konstatovat, že nové vedení měs-
ta udělalo velký kus práce a bezpečnostní 
situace se zde velmi výrazně zlepšila. No-
vě opravené domy, silnice, bývalé ghetto 
se změnilo k nepoznání. Jsem rád, že k to-
mu svým dílem přispěla i DSSS,“ řekl To-
máš Vandas.
V rámci své návštěvy se lídr kandidát-
ky DSSS v Ústeckém kraji pro podzim-
ní krajské volby setkal i se starostou 
Zbyňkem Šimberou a zajímal se o při-
pravované investiční projekty, které 

přinesou další zlepšení života obyvatel 
Duchcova. „Je to i návod pro občany, že 
volbou kandidátů naší strany se dají ře-
šit problémy města a obce. Do podzim-
ních krajských voleb jdeme s heslem Udě-
lali jsme pořádek v Duchcově, zavedeme 
ho v celém kraji,“ dodal Vandas.
Duchcov na Teplicku zasáhla před třemi 
lety, po brutálním napadení manželské-
ho páru cikánskými násilníky, vlna pro-
testních demonstrací, do kterých se za-
pojila i dělnická strana. V komunálních 

volbách v roce 2014 zde získala DSSS 
přes 13 procent hlasů, které zname-
naly zisk tří zastupitelských mandátů. 
Při povolebních jednáních byla sesta-
vena koalice mezi DSSS, socialisty a ko-
munisty, kdy jedno místo radního zís-
kali právě Vandasovi Dělníci, a součas-
ně jim byla přidělena sekce bezpečnosti 
ve městě. Vznik této koalice znamenal 
obrovský poprask na politické scéně 
a z popudu premiéra Sobotky i rozpuš-
tění duchcovské buňky ČSSD.

Varující jsou nejen útoky v Německu, kde 
zabíjejí imigranti. Konkrétně šlo o Mni-
chov, kde zemřelo deset lidí, v Reutlin-
genu zabil syrský žadatel o azyl ženu 
a o pár hodin poté se v Ansbachu odpá-
lil další neúspěšný žadatel o azyl. Právě 
německý Ansbach je necelých 170 kilo-
metrů od českých hranic, což už je vel-
mi blízko. Máme se začít bát?
Když vidíme, co se dnes v Evropě děje, 
bát bychom se rozhodně měli. Pokud si 
někdo myslí, že se nás to netýká, že zů-
staneme ušetřeni vražd a teroristických 
útoků a nějak to přežijeme, hluboce se 
mýlí. Situace je skutečně vážná a mě 
opravdu zaráží ta do očí bijící neschop-
nost evropských politiků. Je potřeba za-
čít jednat. Pro začátek tím, že tyto ne-
schopné kolaboranty nahradíme politi-
ky, kteří se nebojí rázných řešení.
Bezpečnostní situace v Evropě je vel-
mi špatná. A znovu se ptejme, kdo za 
to může? Především ti, kteří v zájmu 
zrůdné multikulturní politiky prosazo-
vali přijímání lidí jiných kultur a s jiný-
mi návyky, které prostě do Evropy ne-
patří. Neustále jsme ujišťováni o po-
třebě pomáhat, projevovat humanitu 
a starat se o imigranty. Ale proč? Aby 
nás poté podřízli? Odmítám tuto faleš-
nou a pokryteckou politiku. Především 
se musíme postarat o naše občany, oby-
vatele Evropy. Jim zajistit pocit bezpečí 
a chránit je. Možná to bude znít nadne-
seně, ale Evropa se dnes musí stát pev-

ností, aby dokázala čelit cizím nájezd-
níkům, kteří ji chtějí zničit.  

Jako lídr kandidátky 
DSSS + NS – LEV 21 v krajských 
volbách v Ústeckém kraji říkám:

Nikdy nevíte, co se dnes může stát, a to 
i v našem kraji. Bezpečnost v Ústec-
kém kraji je v posledních letech riziko-
vou oblastí. Je to způsobeno i vysokou 
koncentrací nepřizpůsobivých občanů, 
rozšiřujících se ghett a cikánskou men-
šinou. Tyto faktory v kombinaci způso-
bují, že náš region je z hlediska bezpeč-
nosti velmi problematický.
V této souvislosti bych ukázal na 
město Duchcov, které se před třemi 
lety potýkalo s nepokoji v souvislos-
ti s cikánským terorem vůči slušným 
občanům. Byla to Dělnická strana, 
která pomohla. Dnes jsme v tomto 
městě ve vládnoucí koalici a situace 
se tam radikálně změnila k lepšímu. 
Možná, že i to je důvod, proč příš-
tě volit DSSS a nebát se změny. Chci 
vzkázat občanům: Přestaňte podpo-
rovat zkorumpované gaunery, kteří 
myslí jen na své kapsy, a volte sku-
tečnou opozici! Dělnická strana tako-
vou opozicí je, o tom dnes snad již 
není pochyb.  
Pokrytecká humanita musí jít stranou. 
Předně musíme chránit naše hrani-
ce, začít s deportacemi imigrantů, kte-
ří nemají povolení k pobytu, i za cenu 

fi nančních nákladů. Pořád je lepší pla-
tit za odchod cizích parazitů, než je ne-
chat cizopasit na hostiteli s tím, že to 
bude jeho smrt. Dále je nutné nasadit 
vojenské lodě a na moři nemilosrdně 
vracet lodě s imigranty k africkému po-
břeží. No a ty, které z moře vylovíme, 
tak zase odvézt zpět, nikoliv do Evropy. 
Pokud tito ekonomičtí migranti neuvi-
dí tvrdou ruku, budou to zkoušet dál. 
Ale jak říkám, současní vládci Evropy 
nejsou takového opatření schopni. Pro-
to musí být odstraněni.  
Neschopnost Evropské unie je neuvěři-
telná. Neustálé vymýšlení jakýchsi po-
vinných kvót, deklarací, konání sum-
mitů plných prázdných frází, to vše 
ukazuje, že EU je byrokratickým molo-
chem, který je ve stádiu klinické smr-
ti. Je potřeba vzít Evropu bruselským 
úředníkům a vrátit ji národním stá-
tům. To je šance, jak můžeme přežít. 
Imigranti a islám, to jsou jen důsledky 
toho, o čem hovořím. 
Rozhodnutí občanů Velké Británie ode-
jít z unie přesně dokazuje odtrženost 
evropských elit od běžných občanů. 
Velmi mě to potěšilo a bylo příjemné 
vidět šokované obličeje evropských po-
litiků, včetně Merkelové, Hollanda či 
Tuska, z konečného výsledku. Je to i ná-
vod pro ostatní státy, že cesta ven exis-
tuje. Jen najít odvahu. Jsem pro Evro-
pu, ale pro Evropu národů a suverén-
ních států.

Tomáš Vandas: Myslíte, že vraždy a terorismus
nějak přežijeme? To se hluboce mýlíte

Stále stejná situace, kdy evropští politici vyjadřují lítost nad nevinnými oběťmi a připínají si smuteční trikolóry, je až do 
očí bijící. Říká to předseda Dělnické strany sociální spravedlnosti (DSSS) Tomáš Vandas. Dle něj se stala chyba již v sedm-
desátých a osmdesátých letech minulého století, kdy se začalo s přijímáním uprchlíků z různých koutů světa.

Duchcov se změnil k lepšímu

Průzkum ukázal reálné šance na volební úspěch 
společné kandidátky DSSS a NS - LEV21

Předseda Dělnické strany sociální spravedlnosti (DSSS) Tomáš Vandas si v Duchcově prohlédl za přítomnosti radního 
města Jindřicha Svobody a zastupitele Miroslava Tomana lokality, které byly za bývalého vedení města nechvalně pro-
slulé špatnou bezpečností a koncentrací nepřizpůsobivých občanů.

Výsledek jednoho z dalších předvolebních průzkumů k letošním krajským volbám od agentury Phoenix Re-
search předpovídá společné kandidátce Dělnické strany a strany Národní socialisté - LEV21 preference 5,2 pro-
centa, která by znamenala vstup kandidátů těchto stran do krajského zastupitelstva. Pro představitele obou 
stran je to jasný signál, že o jejich program je mezi voliči zájem.

Ing. Petr BendaIng. Petr Benda

Mgr. Tomáš VandasMgr. Tomáš Vandas
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Senátor Jaroslav Doubrava (Severočeši.cz) 
podle svých slov nevnímá pravicový či le-
vicový extremismus v České republice. Ten 
k nám podle jeho mínění přináší imigranti. 

 Vnímáte nárůst, především pravicového 
extremismu, jako alarmující a nebezpečný 
pro vývoj demokracie v ČR? 
Nevidím v tom pravicový, či levicový extremis-
mus. Jsou to normální obavy o osud Evropy, 
o osud naší země, naší budoucnosti. Ten, kdo 
s extremismem přichází, jsou imigranti. Ti při-
cházejí s představou, že jsme jejich majetkem, 
jejich otroky, že mají právo znásilňovat naše že-
ny a co hůř, naše děti. Podívejte se, jak se cho-
vají tam, kde se jich už usadilo více. Konec kon-
ců, netají se tím, že chtějí i Evropu pro sebe. 
Ano, toto vše je velmi nebezpečným nebezpe-
čím i pro naši zemi.

 Jaká opatření by bylo potřeba realizovat 
proti zneužívání sociálních dávek a narůsta-
jícím sociálním problémům?
Zcela zásadním způsobem zpřísnit a omezit je-
jich poskytování. Důsledně kontrolovat jejich 
využívání. Revizními lékaři pojišťoven kontro-
lovat oprávněnost posudků o zdravotním sta-
vu žadatelů. V neposlední řadě konečně schvá-
lit Zákon o veřejné službě, jehož jsem i spolu-
autorem, schváleného Senátem a čekajícího ve 
Sněmovně už druhý, třetí rok na schválení. Pod-
le něj by bylo poskytováno ne životní, ale exis-
tenční minimum a chce-li se dotyčný mít lépe, 
ať jde pracovat! Možností by ale bylo podstat-
ně více!

 Která slabá místa vidíte v oblasti silniční, 
železniční a vodní dopravní infrastruktury 
a jakými opatřeními by bylo třeba je řešit?
Především, podíváte-li se na Labe pod zdyma-

dlem, řešit postavení jezů a zajistit plnosplav-
nost řeky. Tím by se zvýšila možnost využít této 
nejlacinější přepravy a odlehčit přetíženým sil-
nicím. Obnovení provozu na regionálních tra-
tích ČD by znamenalo další úlevy na silnicích. 
Samozřejmě dále rozvíjet a vylepšovat Integro-
vaný systém dopravy.

 Církevní restituce s sebou přinesly i žaloby 
církve na jednotlivé kraje.
To je jedním slovem gauneřina, za kterou by je-
jí aktéři měli stanout před soudem. Pokud vím, 
už kardinál Tomášek konstatoval, že církev je se 
státem vyrovnána a považuje takzvané „resti-
tuce“ za ukončené, pokud vůbec nějaký nárok 
měly. Je to stále pokračující rozkrádání majetku 
republiky, na který církev nemá právo!

Ten, kdo s extremismem přichází, jsou imigranti

 Jak dlouho jste v politice a jaký 
byl váš kariérní růst?
V politice jsem od svých dvaceti let. 
Nejprve jako zastupitel obce a okre-
su Litoměřice, v dalším volebním 
období obce, okresu i kraje, a pak se 
ještě přidalo Federální shromáždění. 
Po skončení působení ve FS pracuji 
stále v obecním zastupitelstvu, za-
stupitelkou kraje jsem již čtvrté vo-
lební období.

 Profesně jste radní pro oblast 
kultury a památkové péče Ústecké-
ho kraje. Na jaké úrovni je, podle 
vašeho názoru, kultura v regionu?
Víte, mám velkou radost z toho, ja-
ké nádherné akce jsou schopny zor-
ganizovat obce i města. Dokáží spojit 
lidi, bavit se. V tomto směru se sna-
žím, aby je kraj maximálně, podle 
svých možností, podpořil prostřed-
nictvím dotačních titulů nebo přímo 
fondu Ústeckého kraje, účastí politi-
ků apod. Krásné jsou festivaly na Dě-
čínsku, folklorní v Třebívlicích, FEDO 
ve Štětí, v letošním roce to byly osla-
vy různých výročí založení obcí s kul-

turním programem, výstava k výročí 
Karla IV. v Teplicích, a tak bych moh-
la ve výčtu pokračovat. Jak to umí po-
řadatelé zajistit, má různou podobu, 

ale na všech akcích je znát, že jsou 
dělány pro radost lidí.

 Co se podařilo a co v této oblas-
ti chybí?
Podařilo se nám zmapovat akce, kte-
ré se každoročně opakují a svým vý-
znamem přesahují hranice Ústeckého 
kraje. Je to např. Děčínská kotva, mezi-
národní soutěž ve vazbě květin, mezi-
národní festivaly a podobně. Tyto pro-
jekty jsme zařadili do tzv. „Rodinného 
stříbra Ústeckého kraje“ s tím, že je bu-
deme pravidelně podporovat. Máme 
nové cyklostezky, opravují se silnice, 
které dovedou návštěvníky až na mís-
to. A co v této oblasti chybí? Možná by 
poradili čtenáři vašich novin.

 Kraj se může pochlubit řadou 
historických příběhů a objektů. No-
vé vedení převzalo mnoho pamá-
tek v nedobrém stavu. Zlepšila se 
situace v tomto volebním období? 

Troufám si říci, že ano. Podařilo se 
podpořit různé projekty měst a ob-
cí, ale i památek ve vlastnictví sou-
kromých osob. Nejsou to akce na je-
den rok, ale postupné. Pak čeká to 
nejdůležitější, vdechnout jim ži-
vot. Jedním z posledních projek-
tů je Spolek pro záchranu koste-
la v Záhořanech na Litoměřicku. 
Jde o dominantu a byl nejvyšší čas, 
aby to někdo uchopil. Kraj pomohl 
v prvotní části, dále uvidíme. Jako 
u všeho, jde o peníze. Pokud se daří 
kraji hospodařit s přebytkem, mů-
že do svých organizací i do dotač-
ních titulů dávat více peněz a po-
máhat tak zvelebovat nejen vlast-
ní památky. Představ a projektů pro 
rozvoj kulturního dědictví v Ústec-
kém kraji existuje celá řada, velmi 
ráda bych při jejich realizaci i nadá-
le pomáhala.

Chtěla bych nadále podporovat obnovu kulturního dědictví
Žen v politice je stále jako šafránu. Je to škoda, protože vedle smyslu pro 
povinnost a pracovitosti jsou to právě ony, které dokáží vzít za věc, stme-
lit tým a přitom nešplhají po kariérním žebříčku. Jednou z nich je Jitka 
Sachetová, radní pro oblast kultury a památkové péče Ústeckého kraje. 
V říjnových volbách bude opět na kandidátce KSČM.

Jedná se o práci na plný úvazek, 
nástup možný od 1. 10. 2016 nebo dle dohody.

Životopis a moti vační dopis zasílejte do 26. září 
2016 na email: brozova@domov-brezno.cz

Profi l kandidáta musí splňovat podmínky 
zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. 

Bližší informace na www.domov-brezno.cz 
nebo u zástupkyně ředitele 

paní Mileny Brožové  
brozova@domov-brezno.cz, 

tel: 724 033 948, 475 317 188.

DOMOV PRO SENIORY 
VELKÉ BŘEZNO
příspěvková organizace

hledá vhodné kandidáty 
na obsazení pracovní pozice: 

VEDOUCÍ PŘÍMÉ PÉČE 

Den otevřených dveří na D8
Dostavba dálnice D8 v úseku Lovosice – Řehlovice se chýlí ke konci. Na sobotu 3. září od 10 do 
17 hodin připravilo Ředitelství silnic a dálnic Den otevřených dveří pro veřejnost přímo v teré-
nu. Kyvadlovou dopravu na místo zajišťuje Ústecký kraj, sledujte proto jeho webové stránky. 
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Teplice PO – PÁ 7.30–17.00 hodin +420 417 519 678

Most PO – PÁ 7.30–17.00 hodin +420 478 032 528

Chomutov PO – PÁ 7.30–18.00 hodin +420 474 447 248

Děčín  PO – PÁ 7.00–15.30 hodin +420 412 705 440

Ústí nad Labem PO – PÁ 7.30–16.00 hodin +420 477 112 147

doporučuje Lenka Kocmanová Taussigová

Teplic

Most

Chom

Děčín

Ústí n

OD LÉKAŘE PŘÍMO DO NAŠÍ LÉKÁRNY

Občané Ústecka budou v říjnových volbách 
vedle zastupitelů do kraje volit také svého 
senátora. Za ČSSD na tuto pozici kandidu-
je PhDr. Mgr. Vítězslav Štefl , Ph.D, ředitel 
Střední průmyslové školy stavební a Střed-
ní odborné školy stavební a technické v Ús-
tí nad Labem. 

 Co je vaší prioritou?
Z pozice svého zaměstnání se intenzivně za-
bývám problematikou vzdělávání našich dě-
tí a otázkou školství obecně. V této oblasti se 
chci soustředit na zlepšení podmínek v našem 
vzdělávacím systému, povýšit pedagogickou 
veřejnost na místo, které jí patří a nastavit 
efektivnější systém propojenosti vzdělávacího 
procesu a trhu práce. Uvědomme si totiž ko-
nečně, že jsou to právě učitelé, garanti vzdě-
lanosti tohoto národa, kteří jsou v první linii 
procesu tvorby budoucnosti naší země, totiž 
kvality vzdělání našich dětí. A podívejte se, 
jak se k nám, učitelům stát za posledních 25 
let zachoval. Před volbami má každý politik pl-
ná ústa priority vzdělávání a pak se to po vol-
bách zamete pod stůl. Je mylná představa, že 
školství rozumí každý, kdo někdy školou pro-
šel. Tomu také chci udělat přítrž. Samozřejmě, 
vedle této velice široké oblasti vnímám i další 
problémy naší společnosti. 

 Máte na mysli třeba migraci?
Jistě. Jako křesťan a věřící člověk nesouhlasím 
s bezhlavým importem islámu do naší vlasti. 
Pokud chceme zachovat naše hodnoty, musí-
me se zbavit iluzí multikulturalismu. To, co 
nám nutí EU, neziskové organizace, politika 
USA i Německa a řada našich nekompetent-
ních politiků s jejich verzí tzv. politické korekt-
nosti, velmi přispívá ke krizi hodnot. Vše je 
nastartováno politiky a médii již od devadesá-
tých let a ta krize se začíná přelévat do ohro-
žení samotné existence národa i státu s cílem 
rozplynout se v bezbřehosti evropského pro-
storu. Podceňují migrační krizi, záměrně jí 
zlehčují a dokonce se vysmívají oprávněným 
obavám většiny národa. To je špatně, s tímto 
přístupem já nemohu souhlasit. Je třeba říci, 
že Evropskou unii potřebujeme, ale potřebu-

jeme Evropskou unii, která nebude postavená 
na autokratickém nařizování a dokonce vyhro-
žování, potřebujeme Evropskou unii, která do-
káže respektovat zájmy a hodnoty svých člen-
ských států, stejně jako jejich jazyk a kulturu 
a nebude chtít, aby se toto rozplynulo v bez-
břehém multikulturálním světě!

 Na co byste se chtěl dále zaměřit?
 Chci se zasadit o razantní zvýšení bezpeč-
nosti našich občanů. Na severu Čech už není 
město, které by nemělo své problémové čtvr-
ti. Myslím, že je třeba, aby na ulicích bylo více 
pořádkových policistů, už jen pro pocit bezpe-
čí našich občanů, ale i pro reálné omezení zlo-
činnosti. Je třeba zkvalitňovat a rozšiřovat so-
ciální služby a s tím je spojená otázka zvyšo-
vání kvality života našich seniorů, stejně jako 

zdravotně postižených lidí a jejich rodin. Dr-
žím se zásady, že dokud to jde, zaměřme se 
na pomoc rodinám, ale pokud už to nebude 
rodina zvládat nebo pokud rodina chybí, po-
máhejme v kvalitních a dobře vybavených in-
stitucích.
Na Ústecku chybí lékaři, všichni to víme, ale 
nemůžeme jen čekat, až na čerstvě vystudova-
ného medika „zbyde“ Ústí nad Labem. Musíme 
lékaře přilákat, vytvořit podmínky a následně 
je i přesvědčit, že život na severu, ale i jejich 
další vzdělávání a profesní postup je možný 
uskutečnit ve stejné kvalitě jako v Praze. Toto 
je ovšem hlavně úkol krajských a místních po-
litiků. Nedostatek sester zcela určitě způsobi-
lo zavedení nesmyslných požadavků na jejich 
vysokoškolské vzdělání, proč se v tomto přípa-

dě tolik zdevalvoval význam maturit a tím pá-
dem i středních škol?
Posledním velkým tématem, o kterém pravi-
cově orientovaná část společnosti nechce ani 
slyšet, je minimální mzda. Nízká minimální 
mzda je zejména u nás na severu významně 
propojena i s otázkou zneužívání sociálních 
dávek a já jen říkám, že každému, kdo pracuje, 
se musí jeho práce vyplatit. Stejně tak říkám, 
že sociální dávka, zejména její velikost, mu-
sí být rozumná, ale ne natolik „rozumná“, že 
její výše člověka uspokojí v některých přípa-
dech až k blahobytu. Vidím obrovské nebezpe-
čí v posledních návrzích znějících z Evropské 
unie, že je třeba sjednotit sociální dávky pro 
všechny členské země na stejnou úroveň! To 
by zejména v České republice významně zne-
hodnotilo význam práce. Až se mi chce smát 
tomu, že EU by v takovémto případě zavedla 
dávky ve výší dvojnásobku naší stávající prů-
měrné mzdy? To prostě není možné! Rozum-
ně uvažující člověk přece musí preferovat dob-
ře ohodnocenou práci, před zahálkou a pasiv-
ním přijímáním pomoci!

 A nyní se vás zeptám zase trochu z jiné ob-
lasti. Působíte v kultuře, jste autorem mno-
ha publikací, aktivně vystupujete, za svůj 
přínos jste byl vyznamenán Cenou hejtmana 
Ústeckého kraje. Je to váš způsob relaxace? 
Možná to zní nadneseně, ale já neumím re-
laxovat jinak, než prací. Vedení střední školy, 
práce zastupitele obce, přednášková činnost 
na Pedagogické fakultě Univerzity Jana Evan-
gelisty Purkyně, psaní knih, učebnic a ency-
klopedií, tvorba vzdělávacích programů, psa-
ní vědecko-populárních článků, působení s ka-
pelou, činnost v řadě výborů, akčních skupin, 
rad a expertních skupin – to mne nesmírně 
baví. 

 A jak to všechno stíháte?
Díky perfektní manželce. Ta je mou životní vý-
hrou.

 A slovo na závěr?
Problémů je celá řada a při jejich řešení chci 
naslouchat svým voličům, ale i těm, co mě vo-
lit nebudou, chci naslouchat našemu severu 
a jeho mínění i zájmy také prosazovat.

Kandidát do Senátu: Chci naslouchat a pomáhat všem občanům


