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Klíčem k úspěchu
je velká dřina

David Gránský v televizní soutěži Tvoje tvář má známý hlas předvedl, že umí 
zahrát a zazpívat jakéhokoli interpreta. V současné řadě soutěže perfektně 
ztvárnil Johna Travoltu. A my mu gratulujeme k 25. narozeninám. 

 Davide, jak na svoji účast v soutěži 
Tvoje tvář má známý hlas vzpomínáte? 
Byl to obrovský zážitek a navíc se tam se-
šla skvělá parta. Na kamarády jsme si je-
nom nehráli. A výborná byla i porota. Nej-
větší radost jsem ale měl z 50 tisíc, které 
putovaly díky mým dvěma vítězstvím do 
Klokánku v Teplicích. Ta soutěž je super 
v tom, že i když zrovna nevyhrajete, stej-
ně víte, že peníze jdou na dobrou věc.

 Však jste si svá vítězství zasloužil. 
Váš Jarek Nohavica a písnička Mám 
jizvu na rtu určitě dojala půlku ná-
roda. Představovat takového umělce 
ale asi nebylo lehké, že?
Nohavica byl úplně nejtěžší, protože ho 
všichni znají. Písničku od Michala Davi-
da jsem mohl hodit trošku do legrace, ale 
„Mám jizvu na rtu“ jsem musel na jeviš-
ti „nechat“. To je nádhera, zpívaná báseň. 
I já sám byl dojatý. 

 Musel jste ale ztvárnit i čtyři ženy. 
A to asi také byl oříšek.. 
Zabrat mi dala zvláště Jennifer Lopez, 
protože za takovou ženou se prostě chlap 
těžko schová. Silikon mi na ní žádný ne-
dali, zato mě zbavili veškerého ochlupe-
ní, které mi stále dorůstá. Na americkou 
zpěvačku a pianistku Ninu Simone použi-
li naopak silikonu hodně. Udělali mi z něj 
tváře i bradu s krkem, horní ret, spodní 
ret, nos, nandali „cizí“ zuby a dali mi do 
očí čočky. To byla hodně dobrá proměna, 
snad jsem to ani nebyl já.

 Musel jste někdy kvůli nějaké hře 
měnit image?

Když jsem “naskakoval” ze seriálu Vyprá-
věj, kde jsem hrál Rosťu Janouška, do se-
riálu Gympl s (r)učením omezeným do ro-
le Daniela, musel jsem shodit vlasy. Měl 
jsem je hrozně dlouhé. Ve Vyprávěj se to-
tiž psal rok 1989.

 V Alence v kraji zázraků hrajete Klo-
boučníka. Jak vás tenhle muzikál baví?   
Kloboučník mě baví nejvíc, mám na so-
bě nádherný kostým a pěkně se na mě 
vždycky vyřádí i v maskérně. Všechny po-
stavy v tomhle muzikálu jsou kostýmo-
vě krásně zpracované a barevné, vždyť je 
také určený pro děti. No a moc rádi jsme 
i za to, že se Jana Zenáhlíková, která hra-
je Černou královnu, dostala do širší nomi-
nace na Thálii. 

 X Factorem jste prošel velice mla-
dý, v pouhých patnácit letech. Neby-
la to přece jen “šlupka” pro tak mal-
dého kluka? 
Je to tak, byla to šílená šlupka hlav-
ně na psychiku a nikomu patnáctile-
tému bych nedoporučoval, aby se ta-
kové soutěže účastnil. V takových klá-
ních je všechno trochu jinak, než se 
na první pohled může zdát. Nejde ani 
tak o talenty, jako o šoubyznys a o zá-
bavu pro diváky. A pak se člověk za-
se musí vrátit na zem, smířit se s tím, 
že o něm říkají, jaká je to rychlokvaš-
ka, a makat na sobě. To každý nedo-
káže. I když se mnou tam byli samí 
dříči a dneska úspěšní zpěváci jako 
Ondra Ruml, Martina Pártlová, Jiří Zo-
nyga, Kamila Nývltová. 

 Jak jste se slávou vyrovnal vy?
Brzy jsem se z toho probudil, pocit slávy 
vyprchal a já pochopil, že klíčem k úspě-
chu je obrovská dřina. A já na sobě oprav-
du makám. Hraji v divadle, v seriálu Oh-
nivý kuře, moderuji TOP Star magazín na 
Primě, Ve Špindlerově Mlýně natáčím fi lm 
Milana Cieslara, Špindl, kde představu-
ji člena jedné kapely, taky dabuji, zpívám. 

 Pomalu se blíží Velikonce. Jak je co-
by rodilý Znojemák slavíte?   
V Praze ty oslavy celkově upadají, ale já 
vždy slavil Velikonoce jako správný Mora-
vák. Se starším bráchou nebo s kamará-
dy jsme chodili koledovat. Vždycky jsme 
všechny holky oběhli včas, tedy do dva-
nácti hodin. Takže nás po poledni nikdy 
žádná dívka nepolila vodou, jak je u nás 
v ten den povoleno.  

 Část svého dětství jste prožil v Ir-
sku. Jak na ten čas vzpomínáte? 
Odjel jsem tam s bráchou, s mámou a s je-
jím novým mužem jako docela malý kluk 
a prožil jsem v Irsku pět fajnových let. Na-
stoupil jsem tam do druhé třídy rovnou 
mezi anglicky mluvící Iry, a i když to byl 
ze začátku pořádný zápřah, za půl roku 
jsem s nimi normálně komunikoval. Za 
pár let ani nikdo nepoznal, že jsem Čech. 
Pořád jsme jezdili na výlety, procestova-
li jsme celé Irsko i přilehlé ostrovy. Je to 
nádherná, magická zěmě. Irsko mám 
v hlavě uložené jako jednu velkou, pět let 
trvající, dovolenou. 

Připravila: Šárka Jansová
Foto: Archiv Davida Gránského

reklamní a marketingová agentura www.noesis.cz

Pečlivý výběr 
se vyplatí.
Nejen u vína.

David Gránský
Narodil se 11. března 1992 ve Znojmě. Moderuje TOP Star ma-
gazín na Primě. Zahrál si ve fi lmu Bastardi 2 a v seriálu Vyprávěj, 
Gympl s (r)učením omezeným, Doktoři z Počátků, Ohnivý kuře
Hrál v muzikálech Naháči, Pomáda, kapka medu pro Verunku, 
Sněhová královna, Mamma Mia, Ať žijí duchové. Hraje v Divadle 
Radka Brzobohatého ve hře Drahoušku, toužím po tobě.
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V rámci rekonstrukce dvou pokojů 
se sociálním zařízením, které budou 
nabízeny jako nadstandardní, byla 
na dětském oddělení litoměřické ne-
mocnice v nedávné době realizová-
na i modernizace jednoho standard-
ního pokoje určeného pro dvě hospi-
talizované děti a dvě dospělé dopro-
vázející osoby.
„Dětem bych přál, aby do nemocnice 
vůbec nemusely. Ale když už je to tře-

ba, tak mě těší, že jim nemocnice mů-
že nabídnout prostory, které jsou ve-
selé a barevné, ve kterých se dětští pa-
cienti mohou cítit dobře,“ zhodnotil 
výsledek rekonstrukce starosta Lito-
měřic Ladislav Chlupáč u příležitos-
ti slavnostního představení nových 
pokojů. Rekonstrukce všech tří po-
kojů na dětském oddělení si vyžáda-
la investici ve výši téměř 440 tisíc 
korun.  (nk)

Nadstandardní pokoje 
pro matku a dítě

VOJENSKÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ČR 

201

Vojenská zdravotní pojišťovna je tu pro všechny a nabízí Vám až:

Podrobnosti o programech
prevence a podmínky

pro čerpání příspěvků najdete
na www.vozp.cz/prevence

  Chcete stejně kvalitní péči ve špičkových zdravotnických zařízeních, jakou mají vojáci Armády České republiky?
  Chcete mít jistotu, že se Vám a Vašim blízkým v případě potřeby dostane nejmodernější léčby onkologických 
onemocnění v protonovém centru?
  Chcete pro sebe i své děti bohatou nabídku příspěvků na plavání, cvičení, 
regeneraci, očkování, školní pobyty, rovnátka, dentální hygienu či na různá 
preventivní vyšetření, to vše po celý rok a bez nutnosti střádat body nebo kredity?

• 400 Kč na dentální hygienu
•  300 Kč na ochranné sportovní pomůcky
• a mnohé další příspěvky

www.vozp.cz

Voje

Chcete stejně kvalitní péči ve špičko

• 2 400 Kč na rovnátka
•  1 800 Kč pro těhotné ženy 

a maminky kojenců
• 1 200 Kč na školu v přírodě
• 1 000 Kč na plavání s dětmi
• 400 až 2 500 Kč na očkování
• 500 Kč na cvičení s dětmi

Pak neváhejte
 a přidejte se!
Pak neváhejte
 a přidejte se!

Střežíme vaše zdravíStřežíme vaše zdraví
Staňte se součástí 700tisícové 
„armády“ pojištěnců VoZP ČR.

Přihlásit se můžete vždy v prvním 
a třetím čtvrtletí roku.

Městská nemocnice v Litoměřicích nedávno dokončila rekon-
strukci dvou pokojů pro dítě a jeho doprovod. Úpravy se dotkly 
nejen sociálního zařízení těchto pokojů, ale zcela nové je také 
jejich vnitřní vybavení. Pokoje jsou dále vybaveny chladničkou, 
varnou konvicí, televizí či vysokorychlostním internetem.

Litoměřice | Novou službu pro veřejnost 
nabízí od prosince loňského roku litomě-
řická nemocnice. Ve vstupní hale (za po-
datelnou) zde totiž zahájilo provoz nové 
detašované pracoviště městského úřadu 
- Czech POINT. Nové kontaktní místo po-
skytuje každý pracovní den od 8 do 12 
hodin identické služby jako pracoviště 
Czech POINT na Mírovém náměstí.

V nemocnici funguje pobočka Czech POINTu

CPI BYTY: Prioritou je bydlení s jistotou

 Klasickou otázkou jsou dnes nájem-
ní smlouvy a jejich podmínky …
Smlouvy uzavíráme nejprve na kratší 
dobu, jako prevenci před neplatiči nebo 
špatnými sousedy našich nájemníků. Po-
kud nový nájemník nemá pohledávky po 
splatnosti a dodržuje domovní řád, auto-
maticky smlouvu prodlužujeme na dal-
ší určité období. Pokud je i po roce vše 
uhrazeno, je možné poskytnout smlou-
vu i na dobu neurčitou. Součástí smlou-
vy je samozřejmě kauce, jen v případě 
seniorů kauce nepožadujeme.

 Řada lidí se obává krátkých výpo-
vědních lhůt z bytu, především u ma-
lých pronajímatelů je tento nešvar 
hodně rozšířený a budí nejistotu.
Využití bytu pro „vlastní potřebu“ je 
skutečně hojně používaný důvod, kdy 
malý vlastník bytu může odchod ná-
jemníka zkrátit na minimum a oba-
vy nájemníků z nenadálého ukonče-
ní smlouvy jsou pochopitelně na mís-
tě. To u velké společnosti, jakou je 
CPI BYTY, skutečně nehrozí, neboť jsme 
právnickou osobou a tuto „osobní po-
třebu“ nemáme. Standardně se výpo-
vědní doba i její důvody řídí občan-
ským zákoníkem, tedy jde o tři měsíce. 
Její zkrácení, často na žádost nájemní-
ka, domlouváme individuálně.

 Vaše společnost v posledních letech 
investovala hodně do služeb, které 
s bydlením souvisejí. Můžete některé 
z nich představit?
Rozdělil bych to na služby technické-
ho, administrativního a sociálního rá-

zu. Technické zahrnují především vlast-
ní údržbu a technickou správu domů 
a bytů. S tím souvisí možnost hlášení 
oprav hned několika způsoby, nově pak 
využití call centra, jednotné linky, která 
v pracovní dny přijímá výhradně žádos-
ti o opravy, hlášení o haváriích apod. 
a jejich prioritu vyhodnocuje. Chceme 
obnovit také SMS službu, která v přípa-
dě havárií nebo následků nepřízně po-
časí nájemníky automaticky informuje.
Administrativní služby se týkají přede-
vším pravidelného vyúčtování, řešení 
veškerých žádostí, ale také komunikace 
s nájemníky, ať už prostřednictvím we-
bových stránek a emailové rozesílky důle-
žitých informací, nebo magazínu pro ná-
jemníky. V letošním roce chceme ke stan-
dardním způsobům platby nájemného 
a služeb přidat ještě tzv. platbomaty, které 
budou k dispozici 24 hodin 7 dní v týdnu. 

A s novými webovými stránkami připra-
vujeme spuštění také nového zákaznic-
kého portálu, který kromě jiných funkcí 
umožní opět přímou platbu nájemného, 
jako je tomu např. u e-shopů.

 Zmiňoval jste také sociální ob-
last…
Kromě spolupráce s neziskovými or-
ganizacemi máme přímo na poboč-
kách pracovníky, kteří nabízejí pora-
denské služby v oblasti domácích roz-
počtů a řešení dluhů, pomáhají s orien-
tací v prostředí státní sociální pomoci 
a konkrétně pak se získáním příspěv-
ku na bydlení. Máme také sociální fond 
CPI BYTY, jehož prostřednictvím mo-
hou hendikepovaní nájemníci žádat jis-
té úlevy. A v případě seniorů nabízíme 
zvýhodněné podmínky pronájmu, jako 
je např. smlouva bez kauce a na dobu 
neurčitou.  (met)

Praha | Společnost CPI BYTY vlastní po celé České republice zhruba 12 500 bytů, které dlouhodobě 
pronajímá. Jak přiznává obchodní ředitel Daniel Bacík, oproti malým vlastníkům se musí fi rma mno-
hem víc zajímat o potřeby nájemníků, nabídnout celou škálu služeb a své investice dobře plánovat. 
Na druhou stranu nabízí mnohem větší jistotu dlouhodobého bydlení i větší rozpočet na péči o nemo-
vitosti a jejich okolí. 

Cílem výstavy je přiblížit návštěvní-
kům život od nejstarších prvohor až 
po čtvrtohory. Na ploše osmi dioramat 
nahlédnou do všedního života vyhynu-
lých tvorů i jejich soubojů o přežití. Ná-
vštěvníci se mohou těšit nejenom na ži-
vočichy notoricky známé, jakými jsou 
lev jeskynní, srstnatý mamut či šavlo-
zubec Smilodon ale i na zvířata téměř 
neznámá jako veleštír Pulmonoscorpi-
us či obří pavouk Megarachne. 
Hlavní kurátorkou výstavy je vědecká 

tajemnice Muzea města Ústí nad La-
bem RNDr. Zuzana Vařilová, Ph.D., kte-
rá k výstavě připravila také doprovod-
nou publikaci, je možné v muzeu zakou-
pit. V rámci výstavy se realizuje bohatý 
doprovodný program pro návštěvní-
ky v podobě komentovaných prohlídek 
nebo animačních a výukových progra-
mů pro školy a ohlášené skupiny, pro 
nejmenší návštěvníky je připravena 
část s nabídkou aktivačních her. Výsta-
va potrvá do 18. června. Václav Houfek

Nelítostný pravěk v ústeckém muzeu
V Muzeu města Ústí nad Labem je pro návštěvníky připravena po-
dívaná v podobě vědecky přesných trojrozměrných modelů prehis-
torických živočichů a tehdejších ekosystémů, včetně ukázky fosil-
ních nálezů z muzejních a soukromých sbírek.
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VZP myslí 
i na nejmenší

Přijďte si na pobočku pro dárek 
vašemu miminku.

Dárkový balíček obdrží každé miminko zaregistrované po narození k VZP. 
Získáte ho na každé z více než 180 poboček VZP po celé ČR. Více informací o benefi tech 
pro rodiny s dětmi naleznete na webových stránkách Klubu pevného zdraví. 

www.klubpevnehozdravi.cz

„Operovaný sedmadvacetiletý pacient 
utrpěl při pádu dislokovanou zlomeninu 
hlavičky vřetenní kosti, která by se stan-
dardně řešila technikou krvavé repozi-
ce a vnitřní osteosyntézy. Tento operač-
ní postup vede často ke ztrátě výživy jed-
notlivých úlomků kosti, pooperačnímu 
ztuhnutí loketního kloubu či poranění 
vřetenního nervu. Pro snížení rizika po-
operačních komplikací byl proto zvolen 
miniinvazivní postup, kdy vlastní repozi-
ce úlomků a zavádění osteosyntetického 

materiálu byly prováděny artroskopicky 
asistovaně, bez nutnosti otevírat postiže-
ný kloub. To bylo umožněno vysokou eru-
dicí týmu v technice artroskopie loketní-
ho kloubu, která byla na půdě ústecké kli-
niky úrazové chirurgie v minulosti pro-
vedena více než sedmdesátkrát, a rovněž 
zkušenostmi s artroskopicky asistovanou 
osteosyntézou v dalších lokalitách těla 
jako jsou patní kost, hlezenní kost, holen-
ní kost,“ uvedl k výkonu MUDr. Lubo-
mír Kopp, Ph.D.

Lékaři Krajské zdravotní drží prvenství v ČR
Prvenstvím v rámci České republiky se mohou pochlubit reno-
movaní lékaři Kliniky úrazové chirurgie Fakulty zdravotnických 
studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Krajské zdra-
votní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., 
a Artroskopického centra při ústecké Masarykově nemocnici. 
Pod vedením MUDr. Lubomíra Koppa, Ph.D., provedli vysoce spe-
cializovaný výkon na loketním kloubu. Jednalo se o artroskopic-
ky asistovanou osteosyntézu zlomeniny hlavičky vřetenní kosti, 
která byla prvním výkonem tohoto typu v rámci české operativy.

Samotný výkon proběhl bez komplika-
cí, pacient byl propuštěn třetí den po 
operaci do domácího ošetřování. „Po se-
jmutí doplňkové sádrové fi xace a zaháje-
ní rehabilitace dosáhl za šest týdnů tak-
řka plného rozsahu hybnosti v loketním 
kloubu i předloktí, což lze považovat za 
mimořádný úspěch a důkaz, že miniinva-
zivní technika skutečně snižuje riziko po-
operační ztuhlosti a poruchy prokrvení 
kostních úlomků. Vzhledem k použití nej-
modernějších osteosyntetických materiá-
lů – zanořených dózovaně kompresních 
titanových šroubů poslední generace – 
nebude nutné tyto extrahovat a tím ušet-
říme pacientovi další operační výkon,“ 
doplnil MUDr. Lubomír Kopp, Ph.D.
Artroskopické centrum při ústecké Masa-
rykově nemocnici, které sdružuje artro-
skopisty napříč chirurgickými obory, uleh-
čuje život plánovaně ošetřovaným pa-
cientům, optimalizuje komunikaci a ko-
ordinaci mezi jednotlivými začleněný-
mi klinikami a odděleními, zlepšuje pé-
či o pacienty s akutním poraněním měk-
kých částí kloubů, stimuluje zavádění no-
vých špičkových technik a předávání zku-
šeností. Nic z těchto výkonů se neobejde 
bez organizační a fi nanční podpory mana-
gementu Krajské zdravotní, a. s., zejména 
ústecké Masarykovy nemocnice a vedení 
jednotlivých klinik a oddělení. (rkz)
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SVS si připomíná významný den:
22. březen, Světový den vody

Severočeská vodárenská společnost a. s. 
(SVS) jako vlastník vodohospodářského 
majetku v Ústeckém a převážné části Li-
bereckého kraje si každoročně připomí-
ná významný den, kterým je 22. březen. 
Valné shromáždění OSN v roce 1993 vy-
hlásilo tento den za Světový den vody. 
Hlavním cílem je v prvé řadě uvědomit 
si stále více rostoucí význam vody, jejího 
užívání a ochrany. V tento den si tak při-
pomínají nejen vodohospodáři, ale i ši-
roká veřejnost, co voda v životě člověka 
znamená, a jak by o ni měl pečovat. 
Každoročně se k tomuto významnému 
dni vyhlašuje na jednání reprezentan-
tů OSN ve Stockholmu tematické motto. 
V minulých letech jsme se tak věnovali 
tématům „Voda a trvale udržitelný roz-
voj“, „Voda a energie“, „Voda a pracov-
ní místa“. Pro letošní Světový den vody 
bylo vyhlášeno motto „Odpadní voda“. 
Pojďme se tedy podívat na cestu, kterou 
musí voda urazit, aby se dostala do na-
šich domovů, kde ji využijeme, a dále se 
většina z nás nestará, kam tato odpadní 
voda odteče a co se s ní dále děje. 
Vodu pro naše každodenní použití zís-
káváme ze dvou druhů zdrojů. Jedná se 
o zdroje podzemní, které tvoří na úze-
mí působnosti SVS cca 46 % (prameniš-
tě, zářezy, vrty) a 54 % zdroje povrcho-
vé (nádrže, údolní přehrady). Surovou 
vodu je třeba upravit na vodu pitnou, 
slouží nám k tomu celkem 54 úpraven 
vody. Po přítoku surové vody na úprav-
nu prochází voda pískovými fi ltry, kde se 
zbaví mechanických nečistot. Poté je vo-

da upravována chemickým způsobem – 
to je dávkováním vápna, síranu hlinité-
ho, chlóru a oxidu uhličitého, dále pro-
chází ozonizací a působením ÚV fi ltrů, 
kde dochází k bakteriologickému ošet-
ření. Poté odchází voda do tzv. akumu-
lace, odkud odchází dále do vodovodní 
sítě a ke spotřebitelům, převážně gra-
vitačně, místy však také za pomocí čer-
pacích stanic pitné vody, dále i s využi-
tím podzemních i nadzemních vodoje-
mů, které slouží k rovnoměrnému záso-
bování pitnou vodou, až ke spotřebiteli, 
který ji použije. 
Vypouštění odpadních vod bez přečiš-
tění by mělo za následek nejen zne-
čištění samotných toků, ale i znečiš-
tění samotných zdrojů pitné vody. Vo-
da z těchto zdrojů by pak nemohla být 
dodávána spotřebiteli v takové kvali-
tě jako dnes, nebo by musela být ještě 
s enormně většími fi nančními náklady 
upravována. 
Použitá voda je tak přiváděna kana-
lizační sítí a čerpacími stanicemi od-
padní vody na čistírnu odpadních vod. 
Na hlavním přítokovém žlabu je umís-
těn tzv. lapák štěrku, jedná se o prohlu-
beň ve dně, kde se usazují hrubší pev-
né částice (hrubý písek, štěrk a kame-
ny). Tyto usazeniny se v pravidelných 
intervalech těží drapákem. Toto tzv. 
hrubé předčištění je první část proce-
su čištění, který slouží k ochraně stroj-
ního zařízení čistírny před mechanic-
kým poškozením. Zde jsou umístěny 
hrubé a jemné česle, na nichž se z pro-

tékající vody zachycují hrubé nečistoty, 
které prošly lapákem štěrku. Tyto hru-
bé nečistoty se nazývají shrabky, a jsou 
to převážně hadry, vlákna, obaly, kusy 
dřev a různé zbytky domovního odpa-
du, který se dostane do kanalizace. Dal-
ší částí je lapák písku, zde se zachycu-
je převážně písek splavený z ulic, parků 
a vozovek. Voda je neustále provzduš-
ňována, aby se písek nadlehčil, a oddě-
lil se od organických nečistot. Potom se 
písek v odstředivce odloučí. 

Následně usazovací nádrž slouží k od-
stranění ostatních nerozpustných lá-
tek. Ty, které jsou těžší než voda, se usa-
zují u dna ve formě kalu, a naopak ole-
je a tuky plavou při hladině. Nerozpust-
né látky se shrabují ode dna i z hladiny 
usazovací nádrže. Surový kal se přečer-
pává do vyhřívaných vyhnívacích nádr-
ží, kde se za nepřístupu vzduchu stabi-
lizuje. Metanové bakterie během čiště-
ní kalu produkují jako vedlejší produkt 
bioplyn, který se jímá do plynojemu, 
a využívá se k výrobě elektrické ener-
gie a k vytápění technologií, i provoz-
ních budov. Čistírna je v tomto ohledu 
energeticky soběstačná. 

Voda zbavená mechanických nečis-
tot postupuje dále k biologickému čiš-
tění. Tento způsob čištění napodobuje 
a intenzifi kuje proces samočištění, kte-
ré probíhá v přírodě. Rozpuštěné orga-
nické látky se z vody odstraňují činnos-
tí mikroorganismů, především bakterií, 
které mají schopnosti čerpat živiny z od-
padních vod. Bakterie smíchané se zne-
čišťujícími látkami ve formě vloček tvo-
ří tzv. aktivní kal. Ten rozkládá organic-
ké znečištění ve vodě a přeměňuje ho na 
oxid uhličitý a vodu. Amoniakální dusík 
se v nádržích nitrifi kace za pomoci bak-
terií obsažených v kalu a kyslíku nejprve 
přemění na dusičnany a potom na dusi-
tany. V další fázi se pomocí specifi ckých 
bakterií v nádržích denitrifi kace redu-
kují dusičnany na plynný dusík, který 
se odvětrává do atmosféry. Pro odstra-
ňování dalších chemických látek, zejmé-
na fosforu, se používá chemické sráže-
ní. V dosazovacích nádržích se aktivo-
vaný kal nepřetržitě odděluje od vyčiš-
těné vody. Větší část usazeného kalu se 
odčerpává zpět do procesu čištění, tzv. 
regenerace, přebytek se odvádí do kalo-
vého hospodářství, voda odtéká přepa-
dem z hladiny dosazovacích nádrží. Tak-
to přečištěná voda odtéká do tzv. recipi-
entu a je vypuštěna zpět do přírody.
V souvislosti s čištěním odpadních 
vod je nutné zmínit období po vstu-
pu ČR do EU. ČR se tehdy zavázala 
splnit přístupové podmínky v oblas-
ti čištění odpadních vod v krátkém 
čase a v míře více než nezbytně nut-
né, kdy bylo celé území ČR prohláše-
no za vodárensky citlivé území. Mě-
li jsme tak vysoké legislativní náro-
ky na čištění odpadních vod jako ni-
kdo jiný v EU, jako kdyby celé území 
ČR představovalo jednu velkou rezer-
vaci, a SVS se s tím musela v průběhu 
krátkého přechodného období do roku 
2010 vyrovnat. To se podařilo. Celkově 

tyto tzv. strategické investice v období 
let 2005 - 2010 představovaly v regio-
nu působnosti SVS 4,6 miliard korun. 
Máme to štěstí, že žijeme v regionu s do-
statkem vody, že nemusíme řešit recykla-
ci vody anebo dokonce její přídělový sys-
tém, o důsledcích špatné hygieny z ne-
dostatku vody ani nemluvě…
V České republice se průměrná spotřeba 
vody na osobu a den pohybuje cca 100 l 
(v severních Čechách je to 88 l), v zemích 
třetího světa je to jen 10 l. Jsou to pro nás 
zcela běžné věci, jako napuštění si libo-
volného množství vody k napití, podle 
nálady vysprchování se nebo koupel ve 
vaně, spláchnutí WC… 
Jak je vidět, nejedná se o žádný jedno-
duchý proces, se kterým souvisí složi-
tá technologie a rozsáhlá vodárenská 
infrastruktura. SVS přistupuje k obno-
vě vodohospodářského majetku velmi 
odpovědně a s péčí řádného hospodá-
ře. Vlastní fi nanční prostředky získané 
z vodného a stočného však zdaleka ne-
pokrývají skutečnou potřebu obnovy 
podle stavu infrastruktury. Důsledkem 
historicky podinvestované obnovy je 
opotřebení VH majetku v takovém sta-
vu, že na celkovou obnovu při zachová-
ní současného tempa bychom potřebo-
vali až 133 let. 
SVS si uvědomuje, jak zodpovědný úkol 
na ni její akcionáři, 458 severočeských 
měst a obcí, přenesli. Zajišťujeme pro 
téměř 1,2 milionu obyvatel Ústeckého 
a převážné části Libereckého kraje záso-
bování  pitnou vodou a odvádění a likvi-
daci komunálních odpadních vod. Všech-
ny aktivity podřizujeme od svého vzni-
ku v roce 1993 čtyřem základním prin-
cipům: uplatňujeme jednotnou solidární 
cenu vody pro celé území, udržujeme soci-
álně přijatelnou cenu vody, aplikujeme ra-
cionální podnikatelské metody v hospoda-
ření a vkládáme celý zisk do obnovy a roz-
šiřování majetku.

ČOV Liberec

Vyhnívací nádrže

Skladovací nádrže na kaly
Plynojem

Mechanické předčištění

Dosazovací nádrže

Biologické čištění

Usazovací nádrže

ČOV Varnsdorf

Dosazovací nádrž

Plynojem

Lapák písku a česlovna

Vyhnívací nádrže

Biologické čištění

Usazovací nádrž

ČOV Bystřany

Usazovací nádrž

Biologické čištění
Dosazovací nádrž

Vyhnívací nádrž

Mechanické předčištění Plynojem

ČOV Klašterec n. O.

Dosazovací nádrž

Biologické čištění

Mechanické předčištění

Kalová sila

ČOV Železný Brod

Kalové silo

Biologické čištění

Mechanické předčištění

Odvodnění kalů

ČOV Hrádek n. N.

Vyhnívací nádrž

Mechanické předčištění

Dosazovací nádrž

Biologické čištění

Usazovací nádrž

ČOV Roudnice nad Labem

Biologické čištění

Dosazovací nádrž

Odvodnění kalů

Mechanické čištění

Naše modrá planeta je ze 2/3 pokryta vodou, voda je nejen nedílnou součástí naše-
ho života, ale je přímo i životní nutností. Bez jídla se dá vydržet i několik týdnů, ale 
bez vody, která tvoří 4/5 objemu našeho těla, vydržíme sotva pár dní. Proto musíme 
hospodaření s vodou věnovat co největší pozornost. Prožít pouhý jeden den, aniž 
bychom použili vodu, je pro nás téměř nepředstavitelné. Vodu v mnoha formách pi-
jeme, vodou se myjeme, ve vodě vaříme, pereme, zaléváme, vodu používáme v prů-
myslu, a tak bychom mohli v dlouhém seznamu využití vody pokračovat. 
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Sportovní hala Sluneta v Ús-
tí nad Labem hostila 12. ročník 
charitativní akce s názvem „Krá-
sa pomáhá dětem“, jejíž výtě-
žek pomůže oddělení dětské 
chirurgie Masarykovy nemocni-
ce v Ústí nad Labem a také dět-
skému a dorostovému oddělení 
mostecké nemocnice.

Na charitativní akci se celkem letos vy-
bralo 400 tisíc korun. Akce se konala 
pod záštitou hejtmana Ústeckého kra-
je Oldřicha Bubeníčka. Benefi ci, jakož-
to již od samého začátku, organizova-
la Miss Sympatie 2002 Lenka Taussigo-
vá Kocmanová. 
Tu v její dobročinné práci i letos pod-
pořilo mnoho známých osobností. Kro-
mě moderátora Vlasty Korce a zpěváků 
z muzikálu Mamma Mia, se na přehlíd-
kovém mole objevila řada známých bý-
valých „missek“ a modelek v čele s Čes-
kou Miss 2015 Nikol Švantnerovou.
Ještě před samotnou večerní benefi cí 
potěšily modelky malé pacienty z dět-
ských oddělení Masarykovy nemocni-
ce v Ústí nad Labem plyšáky a dalšími 
dárky.

Krajský úřad přistupuje zodpovědně 
k ochraně osobních dat. Na začátku 
měsíce března společnost Reisswolf 
realizovala znehodnocení pevných 
disků z počítačů a notebooků, které 
jsou pro svou nefunkčnost nebo tech-
nické zastarání likvidovány. 
Před touto likvidací byly pevné dis-
ky demontovány a likvidace počí-

tačů tak proběhla bez jakýchkoliv 
dat. Pro znehodnocení disků byla 
použita technologie elektromag-
netického impulzu, který zničil 
magnetickou strukturu disku. Da-
ta již nikdy nepůjdou obnovit. Vy-
užitý přístroj Degausser Intimus 
8000 má certifikaci NATO pro stu-
peň „tajné“.

Kraj pomocí speciálního přístroje likvidoval data z pevných disků

Pracovník fi rmy Reisswolf při práci.

Výtěžek z akce putuje 
do ústecké i mostecké nemocnice

Při předávání šeků se na pódiu objevil i hejtman Oldřich Bubeníček (vpravo). 

Jeden kraj – tři různé zoo, 
do prodeje půjde hned tisíc vstupenek

Od 1. dubna letošního roku bude opět pokračovat společný pro-
jekt Ústeckého kraje a tří zoologických zahrad, které se na jeho 
území nacházejí - Podkrušnohorského parku Chomutov, Zoo Dě-
čín a Zoo Ústí nad Labem. 

Stejně jako v loňském roce budou mít 
návštěvníci možnost zakoupit si za 
zvýhodněnou cenu společnou vstu-
penku a během letní sezony navští-
vit všechny tři turisticky oblíbené ob-
jekty. Tím, že každá zoo má jiný cha-
rakter, chová jiná zvířata a má jinou 
nabídku aktivit, bude návštěva spe-
cifi cká a jedinečná. Navíc, co se týče 
vzdálenosti, jsou pro obyvatele Ús-
teckého kraje všechny tři zoo dobře 
dostupné, takže tento tip na výlet lze 
pohodlně využít.

„Hlavní výhodou společné vstupenky je její 
cena. Vyjde o desítky korun levněji než běž-
né vstupné, pro dospělého to bude 260 ko-
run a pro děti je to 140 korun. Jsme rádi, 
že můžeme podpořit akci, kde se dokáza-
ly domluvit tři zoo a připravit zajímavých 
program nejen pro rodiny s dětmi,“ uvedl 
radní Ústeckého kraje pro oblast cestov-
ního ruchu Zdeněk Matouš.  Nabídka 
vstupenek je ovšem omezená a v oběhu 
je jen 1000 kusů, které si návštěvníci ne-
mohou zakoupit jinde než v pokladnách 
příslušných zoologických zahrad.

T E P L I C E
23-25/6/2017

Mirka Pikolová
modelka

21.–22. 4. 2017

15.
www.ortopedicke-centrum.cz

MĚSTO ŽATEC

Ústí nad Labem | Již v sobotu 
25. března bude zahájen osmý 
ročník akce Zahájení turistické 
sezóny v Ústí nad Labem.
Smyslem akce je podle slov mluvčí 
města Romany Macové podpořit a pro-
pagovat město Ústí nad Labem a jeho 
okolí jako turisticky zajímavou desti-
naci, především díky jedinečným pří-
rodním podmínkám, velkému počtu 

kulturně-historických památek a mno-
ha možnostem sportovního, kulturní-
ho a relaxačního vyžití.
Letošního ročníku se opět zúčastní mno-
ho kulturních, sportovních či historic-
kých subjektů jako například Hrad Stře-
kov, Státní zámek Velké Březno či Soubor 
lidové architektury Zubrnice a mnoho 
dalších. Akce je v letošním roce také do-
plněna soutěží o atraktivní ceny.  (met)

Turistická sezona nabídne zajímavé destinace
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Poděkování partnerům akce

Výtěžek z akce věnován dětským oddělením Krajské zdravotní, a. s.

400 000 Kč

12. ročník módní show

KRÁSA POMÁHÁ DĚTEM
9. března 2017, 20.00 hod.

Generální partneřiZvláštní 
poděkování

Hlavní partneři Partneři Mediální partneři Další poděkování

1   Přední české modelky navštívi-
ly dětská oddělení Masarykovy ne-
mocnice. Pacienty potěšily a pře-
daly jim drobné dárky.
2   Organizátorkou charitativní 
módní přehlídky byla již podvanác-
té Miss sympatie 2002 Lenka Koc-
manová Taussigová.
3   Zaplněný sál ústecké Slunety 
tleskal všem účastníkům slavnost-
ního večera, kteří vystoupili bez ná-
roku na honorář.

Foto: Petr Berounský a Metropol

Krása pomohla nemocným dětem už podvanácté

cyklistické trasy: 12 a 30 km 
start: 11:00 areál Benedikt (amfi teátr) 
cíl: areál Matylda
 v cíli: kapela, občerstvení, maskot města 

(Čistá mobilita), maskot Severočeské teplárenské, 
stánek Cyklopointu, z Cyklopointu je domluvená 
instruktáž výměna duše v terénu 

SEZÓNY

Statutární město Most ve spolupráci s Klubem českých turistů 106503 Most 
vás zvou na

106503 Most

2020
1717

ZAHÁJENÍ 
TURISTICKÉ TURISTICKÉ 

22. – 23. 4. 2017 38. ročník pochodu Mostecké šlápoty zaštiťuje Klub čes-
kých turistů 106503 Most  start: od 7:30 do 10:00 Městská 
knihovna Most  pěší trasy: 10, 14, 20 a 26 km  startovné: 
25 Kč v cíli: Odměna, diplom, suvenýr, občerstvení

Mostecké šlápoty

Cyklojízda

sobota 22. 4.

neděle 23. 4.

 Krátká trasa 12 km 
(Benedikt – Vtelno – Žatecká – okolo Hněvína – Matylda)
 Dlouhá trasa 30 km (Benedikt – Vtelno – podél říčky Srpiny 
– Polerady – Lišnice – Hipodrom – okolo Resslu – Matylda)

1 3

2

Titul pro 
Erazima 
Koháka

Ústí nad Labem | Titul „doctor ho-
noris causa“ si z Muzea města Ús-
tí nad Labem v minulých dnech od-
vezl prof. Erazim Kohák, Ph.D. Udě-
lení tohoto čestného akademického 
titulu ústeckou univerzitou refl ek-
tuje na nemalé zásluhy prof. Kohá-
ka o českou fi lozofi i a českosloven-
skou i českou demokracii, kterou 
rozvíjel a podporoval v rámci své 
akademické i občanské činnosti do-
ma i v USA.

Na slavnostní ceremoniál uděle-
ní četného doktorátu navázala be-
seda, na níž byla představena kni-
ha Oheň a hvězdy. Jde o upravený 
překlad úspěšné knihy The Embers 
and the Stars, která vyšla v USA 
v roce 1984, a čeští čtenáři ji mohli 
číst pouze v samizdatu. Nejedná se 
o pouhý překlad, ale značně upra-
vený text, obohacený osobní zku-
šeností dalších dvaatřiceti let živo-
ta. Je to dílo spíše meditativní než 
vědecké, ale vrchovatě naplněné 
moudrostí a snahou najít rovnová-
hu mezi moderním životem a pří-
rodou.  Foto: Stanislav Peška

Ústecký kraj v současné době připra-
vuje zahájení provozu turistických že-
lezničních linek. Jednou z nich je také 
turistická linka č. T4 Lovosice – Most, 
na které došlo oproti loňskému roku 
z důvodu změny vlastníka trati také ke 
změně dopravce. Novým dopravcem 
se stala společnost AŽD Praha s.r.o., 
která je významným ryze českým do-
davatelem a výrobcem zabezpečova-
cí, telekomunikační, informační a au-

tomatizační techniky, zejména se za-
měřením na oblast kolejové a silniční 
dopravy včetně telematiky a dalších 
technologií. AŽD Praha s.r.o. plánuje 
investovat fi nanční prostředky do tra-
ti Lovosice – Most za účelem jejího vy-
užití nejen pro provoz turistické želez-
niční linky, ale také pro testování pře-
jezdových zabezpečovacích systémů. 
Jízdní řád najdete na internetové adre-
se www.dopravauk.cz.  (od dop.)

Švestková dráha v provozu
Smlouvu o veřejných službách v přepravě cestujících turistické lin-
ce T4 platnou do roku 2021 podepsali 10. března za Ústecký kraj 
hejtman Oldřich Bubeníček a za AŽD Praha s.r.o. Zdeněk Chrdle, jed-
natel společnosti. Již od 1. dubna, kdy ofi ciálně startuje letošní tu-
ristická sezóna, se mohou cestující svézt každou sobotu, neděli a ve 
státní svátek nostalgickým vozem na trati linky T4 Lovosice – Most.
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ÚSPĚCH JE VĚC ROZHODNUTÍ.
NOVÉ BMW ŘADY 5.

Kombinovaná spotřeba v l/100 km 4,2-6,9. Emise CO2 v g/km 109-159

KOPECKÝ AUTO s.r.o., 
Přístavní 837/85
400 07 Ústí nad Labem
tel. 475 201 527
www.kopeckybmw.cz

Radost z jízdy

A co nového můžeme čekat na dál-
niční a silniční síti v ČR? Podle slov 
generálního ředitele ŘSD Ing. Jana 
Kroupy bude letos zahájen rekordní 
počet nových staveb. Poté, co bude 
zprovozněn úsek dálnice D11 Osičky-
Hradec Králové, započnou práce na 
dalších dvou úsecích od Hradce do 

Jaroměře. Práce budou zahájeny ta-
ké na dlouho očekávané severní do-
pravní alternativě k D1, a to na dál-
nici D35 v úseku mezi Opatovicemi 
nad Labem a Ostrovem. Pokračovat 
bude výstavba dálnice D3, D48 Rybí-
Rychaltice, D49 Hulín – Fryšták, tři 
nové stavby na dálnici D6 či obchva-

ty Frýdku-Místku, Krnova, Otrokovic, 
Lechovic a začátkem března zaháje-
ný obchvat Opavy. 

Redakce přeje motoristům 
mnoho šťastných kilometrů!

Motoristická sezóna je tadyAUTO 
MOTO
AUTO 
MOTO
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Tak levnou Expres půjčku 
nepamatuje ani slon. 

S úrokem od 5,9 % s RPSN 6,1 %.

S námi můžete počítat

od 
5,9 %

Naši historicky nejlevnější půjčku Vám navíc schválíme 
také online do 5 minut.
Navštivte nás – Mírové náměstí 3485/35B, tel.: 475 317 030, 
nebo Krušnohorská 3371/2, tel.: 475 309 090, Ústí nad Labem.

Výše úvěru 100 000 Kč, 96 splátek, měsíční splátka 1 358 Kč, roční úroková sazba 6,9 %, poplatek za poskytnutí úvěru 1 295 Kč, RPSN 7,5 %, celková částka splatná spotřebitelem 131 701,50 Kč. U částek 
vyšších než 300 000 Kč musí být doložen souhlas manžela/ky. U částek vyšších než 500 000 Kč musí být v žádosti uveden spolužadatel, a to manžel/ka nebo jiná osoba. Úroková sazba od 5,9 % p. a. 
s RPSN 6,1 % je platná pro úvěry od 200 000 Kč se splatností od 60 měsíců. Tato nabídka není závazná.

224 444 222 I moneta.cz

234810_inzerce_Expres_pujcka_261x132_TISK.indd   1 2/17/17   12:11 PM

Tržnice 
Zahrady ech 

a Bydlení na Zahrad  ech

www.zahrada-cech.cz
Bohatý kulturní program

Výstavišt  Zahrada ech Litom ice
Otevírací doba: od 9 do 17 hodin

5. – 9. 4. 2017

Po adatel: Sou ást programu: Hlavní partner výstavy
Tržnice Zahrady ech:

Odborný garant výstavy
Bydlení na Zahrad  ech:

TZC 2017 155x99 mm - kompl.indd   1 14. 3. 2017   11:08:35

Druhé největší město v Jihočeském 
kraji leží v Táborské pahorkatině, na 
řece Lužnici ve výšce 437 m nad mo-
řem, zhruba 80 km jižně od Prahy 
a 60 km severně od Českých Budějo-
vic. Na místě současného Tábora by-
lo prokázáno intenzivní osídlení z do-
by halštatské a laténské, nalezena zde 
byla i mince císaře Hadriána z doby 
římské. Tábor byl založen na jaře ro-
ku 1420 husity a pojmenován pod-

le hory Thabor u Nazaretu. Největším 
skvostem současného města je Žižkov-
ské náměstí, na které „dohlíží“ už přes 
stovku let socha Jana Žižky od socha-
ře Josefa Strachovského. Hned vedle 
stojí krásný Děkanský kostel Promě-
nění Páně na hoře Tábor. Na Žižkově 
náměstí určitě nezapomeňte navští-
vit Husitské muzeum, které se těší na 

novou nastávající sezónu, jež přichá-
zí s jarem. Ze Žižkova náměstí vede 
téměř na všechny strany několik ma-
lebných, starodávných uliček a jedna 
z nich směřuje k proslulému Muzeu 
čokolády a marcipánu. Zde mohou ná-
vštěvnici vidět třeba marcipánového 
Jaromíra Jágra, v dílničce si sami vyro-
bit sladký zákusek a v podzemí navští-
vit kutající skřítky, či se potkat s ně-
kolika pekelníky. V místní kavárně si 

Tábor patří k nejkrásnějším historickým městům v naší zemi. Jeho centrum je chrá-
něnou památkovou rezervací, která poukazuje na historii husitského hnutí.

Do Tábora za Žižkou i na poutní místo

Klokoty - poutní místoHusitské muzeum

Socha Jana Žižky

pak určitě nenechte ujít šálek výborné 
horké čokolády. Další uličkou ze Žižko-
va náměstí se dostanete k věži býva-
lého hradu Kotnov, propojeného s Be-
chyňskou bránou. V místech dnešního 
pivovaru se nacházela hradní kuchy-
ně. Milovníci zeleně se jistě rádi pro-
jdou několika parky a navštíví i nej-
starší Botanickou zahradu ve střední 
Evropě. Krásné procházky, zvláště při 
východu a západu slunce, jsou okolo 
vodní nádrže Jordán, taktéž nejstarší 
ve Střední Evropě. Milovníci poutních 
míst a chůze do strmého kopce dove-

de od Bechyňské brány 1,5 km dlou-
há zelená turistická značka k poutní-
mu kostelu Nanebevzetí Panny Marie 
v Klokotech. Město Tábor je plné hos-
půdek, obchůdků, kavárniček a v hote-
lu Palcát je relaxační welness centrum. 
Do Tábora se dostanete nejen autobu-
sem, ale třeba z Prahy přímým vlakem 
za pouhou hodinu a půl. A že město 
stojí za prohlídku, dokazuje i pamět-
ní deska na vlakovém nádraží v Tábo-
ře, která připomíná, že ho navštívil 
21. 12. 1918  T. G. Masaryk.
 Text a foto: Šárka Jansová 

TIP NA VÝLET


