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Dotek s ...

V děcáku

ztrácíte

domov dvakrát

Dětský domov ve Vysoké Peci na Chomutovsku zaměstnancům komořanských firem přirostl k srdci. Často sem jezdí v rámci Energického dne, kdy pomáhají
svou dobrovolnickou prací. Právě v tomto domově strávila dětství Veronika Kašáková, dnes úspěšná modelka
a zakladatelka nadace, která pomáhá dětem, opouštějícím domovy. Podpořit projekty této nadace tak byla
pro United Energy jasná volba.
V jednom rozhovoru jste říkala, že život v dětském domově je taková dlouhá škola v přírodě. To zní skoro lákavě…
Vím, že tímto výrokem šokuji. Máme pořád představu, že děti
v domovech jsou nešťastné. Souhlasím s tím, že v rodinách –
vlastních i pěstounských – by jim bylo lépe, ale zdůrazňuji ve
fungujících rodinách. Dítě jako já, které to zlé zažilo doma, netuší, že by někde mohlo být lépe. Byla jsem v domově šťastná,
pro mě to bylo normální.

Pro mnohé děti jsou domovy zlaté klece a v okamžiku, kdy
ji opustí, šokovaně zjišťují, že svět venku vypadá jinak…
Tety v domovech se podle svých možností snaží, ale není jejich
povinností poskytovat mladým lidem další služby po odchodu.
Podle legislativy jsou povinni ‚podat slovní poradenství‘. Jenže
to je mnohdy tak vzdálené realitě, kterou potom mladý člověk
zažívá, že si stojím za tím, že nejsou připraveni na život venku.
Za krátkou dobu ztrácí domov dvakrát – nejprve v biologické
rodině a podruhé po odchodu z domova.

Vaše nadace se zaměřuje právě na tento okamžik vstupu do života. To je místo, kde nahrazujete stát?
Trochu s tím bojuji, jestli si mohu dovolit to takto říct, ale pořád
vidím díru v našem systému. Psychologická pomoc v ústavní
péči chybí stále a měla by tam být od útlého věku. Bude to
znít krutě, ale použiji vlastní příklad: Moje máma má pět dětí,
všechny v ústavní péči nebo adopci, kradla, brala drogy a ve
chvíli, kdy ji zavřeli do vězení, dostala terapeutickou pomoc.
Její děti byly zabezpečeny postelí, jídlem, hračkami, ale nikdo
s nimi a jejich traumaty nepracoval. Takové dítě roste a na základě tohoto šíleného vzorce pak v dospělosti krade, rodí děti
do děcáku, neplatí daně. Ale ono neví, jak to má dělat správně,
nikdo mu to neukázal! Bylo zjištěno, že 70 procent bezdomovců, prostitutů či drogově závislých prošlo nějakou ústavní péčí.

Veronika Kašáková
29 let, žije v Mostě
od 6 do 19 let žila v dětském domově ve Vysoké Peci
modelka, finalistka České Miss 2014
zakladatelka Nadačního fondu Veroniky Kašákové
autorka knihy Zpověď: Z děcáku na přehlídková mola

Po napsání knihy o svém osudu jste začala objíždět
domovy v republice. Už jste za polovinou. Jak vás
přijímají? Potřebují vidět vzory a úspěch?
Když přijedu do domova, ať je kdekoliv, mám pocit, že jedu
domů. Jsem pořád jedna z nich, i když je to deset let, co jsem
domov opustila. Jenže když přijede žena, která se objevuje
v časopisech a její bratr v televizi, může to pro ně být příliš
nedosažitelný cíl. Proto jezdím i s jinými ambasadory, kteří žili
v domovech, abychom nezaměňovali úspěch se slávou. Chceme dětem říct, že úspěch znamená mít se rád, mít rád svou
práci, být zodpovědný k sobě, k rodině. Nejdřív je trochu strašíme, vyprávím, jak jsem zapadla do dluhů, jiný skončil na ulici,
končíme ale nadějí, že naše sny se splnily.

To je projet Start. Společnost United Energy momentálně přispívá na projekt druhý, nazvaný Restart.
Představte nám ho.
Je to základ naší práce. Pracujeme s psychikou mladých lidí.
Věnujeme se jim 1,5 roku před odchodem a minimálně stejnou
dobu poté, když v reálu řeší situace, které si v domově ani neuměli představit. Naši průvodci, psychologové a terapeuti, si
s dětmi vytváří individuální vztah, aby se v takové chvíli necítily
samy, připravují je a pomáhají jim dojít k jejich cíli. Nadační fond
tuto službu dnes poskytuje asi 150 dětem ve čtyřech krajích.

Aktivity Nadačního fondu sledujte na www.nfvk.cz.
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„Nestavíme. Nemáme odpad.“
Jak daleko je celý projekt?
Vše je připravené, máme všechna
potřebná povolení. Ale nestavíme.
Chybí nám to podstatné – odpad.

V Ústeckém kraji se ročně
vyprodukuje 300 tisíc tun
odpadu, který z větší části
končí na skládkách. Jak ho
může být nedostatek?

Ing. Petr Mareš
technický ředitel United Energy, a.s.

V
minulém
čísle
DoTeKu
vysvětlovala ekoložka teplárny,
jak
západoevropské
země
využívají
komunální
odpad,
který v České republice zbytečně
zahrabáváme do země. Přitom
v Komořanech už sedm let leží
dokončený projekt, který by
dokázal energeticky využít až
polovinu odpadu v Ústeckém
kraji. O projektu nazvaném
EVO Komořany jsme si povídali
s technickým ředitelem firmy.

STRANA 4
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Zní to skoro neuvěřitelně, ale
je to tak. Legislativa totiž dnes
umožňuje volit nejlevnější a pro
obce nejjednodušší řešení –
skládkování. To válcuje jakékoliv
jiné
využití
odpadů,
nejen
energetické. Ale problém není jen
ekonomický – z našich výpočtů
vyplývá, že skutečné náklady
na skládkování jsou srovnatelné
s cenou odpadu na bráně
spalovny. Jenže odpad je ošklivá
věc a nikdo se jím nechce zabývat.
Tak to raději necháváme na další
generace. Myslím, že bychom si
své problémy měli řešit teď a tady
a nevypisovat směnky našim
dětem. Náš projekt řeší dva palčivé
problémy najednou – energetickou
nezávislost a likvidaci odpadu,
kterého produkujeme stále víc
a víc.

Jak ty problémy řeší?
Z pohledu energetického je
do budoucna odpad mnohem
dostupnější
než
klasické
palivo. Uhlí, které využíváme
v Komořanech, je na ústupu.
Je ho čím dál méně, není pro
Evropu přijatelné a je ekonomicky
handicapované
emisními
povolenkami.
Pokud
chceme
obyvatelům Mostu a Litvínova i do
budoucna zajistit cenově dostupné
teplo, musíme hledat alternativu.
Odpadu je přitom čím dál víc, je
dostupný, nemusí se kvůli němu
nic bourat, ničit, netěží se, nevozí
tisíce kilometrů. Náš projekt navíc
využívá již hotovou infrastrukturu
– rozsáhlou síť horkovodů i další
technologie v teplárně. Přidanou
hodnotou projektu je fakt, že řeší
ekologickou časovanou bombu,
kterou si před sebou v podobě
skládek
hrneme.
Spalovnou
jednak využijeme jeho energetický
potenciál a jednak zredukujeme
jeho objem o 70-80 %.

Energetické
využití
je
tedy vhodnější pro životní
prostředí, pro energetiku a je
i cenově srovnatelné. Přesto
nemáte odpad a nestavíte?
Některá města v kraji projekt
podporují a uzavřela s námi
dohody, ale stále jde jen
o podporu deklaratorní a my
bez zajištěného odpadu prostě
nemůžeme stavět. Starostové
a zastupitelé se bohužel dnes
obávají
učinit
jakéhokoliv
rozhodnutí, navíc takové, které
jde za jejich volební období.
Obecně se tématu odpadů všichni
bojí a spalovna bylo donedávna
zakázané slovo. Je to negativní
téma, před nímž lidé zavírají oči.
Odnesou pytel do kontejneru
a problém je tím pro ně vyřešen.
V Ústeckém kraji bohužel navíc
převládá názor, že děr tu máme
dost a není nic jednoduššího, než
je zasypat odpadem. Všechno
hraje pro spalovny, ale na lokální
úrovni je nejsme zatím schopni
prosadit. V tom je nezastupitelná
role státu, který musí určit směr.

Co by se tedy muselo stát,
aby se začalo stavět?
Vytvořit podmínky pro to, aby se
odpad úplně odklonil ze skládek
a jeho část šla k nám. Musí se
prostě nevyplatit skládkovat.
Současný
návrh
zákona
o odpadech sice posunuje
nakládání s odpady směrem
k využití, ale zároveň ho oddaluje
a zahrnuje mnoho výjimek.
Projekt EVO Komořany existuje
od roku 2012 a spalovna měla už
čtyři roky fungovat. Počítá s ní
i nejnovější plán odpadového
hospodářství Ústeckého kraje.
Jestliže další odklad prodlouží
skládkování do roku 2027, možná
dokonce 2030, je to prohra pro
všechny.

Roční odpad na skládkách v ČR

2

miliony

tun uhlí

3x

jezero

Matylda

vs
10,58 mil. obyvatel

5,75 mil. obyvatel

4 spalovny
zpracují 17 % odpadů

26 spaloven
zpracuje 53 % odpadů
Amager Bakke

Skládka Celio
u Litvínova 29.8.2017,
kde shořelo teplo pro
přibližně 1 000 bytů
na rok.

Nejmodernější
spalovna v Dánsku,
dominanta Kodaně,
na jejíž střeše se
dá lyžovat, dodává
teplo a elektřinu 150
tisícům domácností,
na stavbě se podílely
české firmy.

V průměru hoří v
České republice 800
skládek ročně.

Foto: e-mostecko.cz

Skládka Celio
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Váš dotek

Michal Trávníček

5

39 let
útočník HC Verva Litvínov, kapitán týmu
v týmu od roku 1998, odehrál více než tisíc ligových zápasů
v roce 2015 získal jako kapitán týmu titul Mistra ČR

Michal

Trávníček

načal druhou tisícovku ve žlutočerném
Nejpopulárnějšími
kupony
Věrnostního
programu
Severočeské teplárenské jsou vstupenky na hokejová
utkání HC Verva. Na litvínovský zimní stadion s nimi
můžete vyrazit po celou extraligovou sezónu 2019/2020,
která právě odstartovala. Ještě před jejím začátkem jsme
pro DoTeK vyzpovídali kapitána týmu Michala Trávníčka.
Devětatřicetiletý útočník oslavil v uplynulé sezóně tisící
zápas v dresu žlutočerných a je v 60leté extraligové
historii Litvínova prvním hráčem, který této mety dosáhl.
Od poloviny července trénujete. Jaké byly prázdniny?
Byly hodně krátké. Předchozí sezóny jsme měli volno tři
týdny, teď se o týden zkrátilo, ale na druhou stranu věříme,
že to má své opodstatnění a na sezónu nás to připraví lépe.
Začátky jsou vždycky těžké. I když dovolená byla hodně
krátká, je to přeci jen pro tělo šok, přejít znovu do zátěže.
A pro mě je to s každým dalším rokem znát víc a víc, takže
se i přes dovolenou snažím udržovat v pohybu.
Způsob tréninků týmu se letos hodně změnil. Jak teď
probíhá příprava?
Rozloučili jsme se s naším kondičním trenérem, který
s námi pracoval posledních několik sezón, a začali jsme
spolupracovat s firmou AndrleSport, která se zabývá
trénováním sportovců. Připravili nám plán na míru, jezdí
školit naše trenéry a dohlíží na tréninky. Je to zkrátka
úplná věda.
Obměnil se i tým?
Změny proběhly v obraně, kde nás v loňské sezóně
hodně tlačila bota, ale nebyly moc velké. Jádro týmu
zůstává a na tom budeme stavět. Máme ale nové složení
trenérského týmu – hlavním trenérem zůstává Jiří Šlégr,
který už dotrénoval zbytek uplynulé sezóny, a přibyl
Jindřich Kotrla - takže je před sezónou třeba vytvořit
novou souhru mezi trenéry a střídačkou.

Kde uplatnit slevové kupóny podzim 2019?
HC Verva Litvínov 1 + 1 vstupenka zdarma
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Jaké jsou ambice v nové sezóně?
Když nebudu mít přehnané cíle, tak aby byla sezona lepší
než ta uplynulá. Abychom hráli lépe a dostali se do první
desítky.
Uplynulou sezónu jste jistě probírali ze všech stran. Proč
se nepovedla?
Z dobře rozjeté sezóny odešel náš nejlepší obránce
Karel Kubát do zahraničního angažmá a to se myslím na
výsledcích hodně podepsalo.
Pro vás to ale byla velmi mimořádná sezóna, protože jste
oslavil tisící zápas v extralize...
Ano, ale pro mě větší váhu mělo tisíc zápasů za Litvínov.
Strávil jsem v tomto klubu celou kariéru a je příjemné
vidět, když klub dává najevo, že si mé práci váží.
Prý to byl váš klukovský sen, hrát za Litvínov...
Jsem původem z Děčína a tam se nikde v okolí liga
nehrála, když jsem byl dítě. Litvínov byl nejblíž a když mě
sem táta v osmi letech vzal, učarovalo mi to. Jedinečná
atmosféra. Hráče, které jsem znal z televize z nároďáku,
jsem měl najednou dva metry za plexisklem. To ve mně
zanechalo velký dojem. Je skvělý, že tu můžu hrát.
Načal jste druhou tisícovku. Kam se to dá dotáhnout?
Věk je jen číslo, že? Takže se zatím na konec necítím. Teď
se prostě připravuji na následující sezónu a věřím, že jsem
na ni dobře připraven a že ji zvládnu. Za rok se zase uvidí.
Nemám v hlavě žádné číslo, kam bych to chtěl dotáhnout.

Ristorante Nautico Most - sleva 30 % na obědové menu pro 2 osoby
Restaurace Veronika Most - sleva 10 %
EP Coal trading / Brikety REKORD - sleva na celý nákup briket
Kapitol Golf - 50% sleva na golfový simulátor 3D nebo driving range
Kapitol hotel - 50% sleva na návštěvu hotelového welness

Firemní dotek

Teplárně
zůstal

věrný

celý život

V komořanské teplárně strávil celý svůj pracovní život. Teď se tam po více než dvaceti letech znovu vrátil.
Jednaosmdesátiletý pan František Rédl z Mostu byl
nejstarším z účastníků červencové exkurze.
Na jeden den se otevřela zájemcům teplárna United
Energy v Komořanech a výměníková stanice a kolektory Severočeské teplárenské v Mostě. Lidé tak mohli na vlastní oči vidět, kde a jak vzniká teplo pro Most
a Litvínov. Zájem obyvatel regionu firmy překvapil.
Před komořanskou vrátnicí se sjeli lidé nejen z Mostecka a Chomutovska, ale také ze Sokolova, Loun či Doks.
„Do provozu se nakonec vydalo šest desítek zájemců ve
třech skupinách, kterým se věnovali naši odborníci,“ říká
tisková mluvčí United Energy Miloslava Kučerová. Dorazili senioři, mladí studenti i rodiny s dětmi. Pro nejmenší
účastníky exkurze byl navíc připraven kvíz o ceny. Z Komořan pak skupina zájemců pokračovala ještě na prohlídku výměníkové stanice a kolektoru v Mostě.
Dorazilo také několik pamětníků, kteří si chtěli prohlédnout místa, kde strávili velkou část svého pracovního života. „Nastoupil jsem do teplárny coby učeň v roce 1953.
V 56. roce jsem se vyučil mechanikem pro měření a regulaci. A po vojně jsem tu zůstal až do důchodu. Strávil
jsem tu skoro celý svůj život,“ prozradil nám František
Rédl, podle nějž se většina vybavení a techniky za tu
dobu zásadně změnila. Do provozu se vrátil poprvé po
22 letech. „Bylo to dobré, jen kapku náročné na můj věk.
Hlavně to šplhání po žebříku a schodech. V 81 letech už
to není taková legrace. Ale zvládl jsem to a jsem rád,“
řekl po skončení exkurze, kdy zdolal s ostatními desítky
schodů až na střechu teplárny a sestup zpět na zem.

Přišel jsem hlavně
kvůli synovi, který chtěl
vidět turbíny. Zajímá ho
všechno od Titanicu po
orloj. Pavel, 43 let,
Most

Chtěl jsem vidět
velký kotel a turbíny
a vůbec jak to funguje
a vypadá v provozu. Viděl
jsem všechno, co jsem chtěl.
Podíval jsem se i do kotle
a bylo to tam hodně špinavý. Eliáš, 10 let, Sokolov

Zajímá mě technika. Líbily se mi přístroje a velín a v něm
všechny ty monitory.
Jan, 13 let, Most

Z ohlasů

Vymýšleli jsme pro
děti prázdninový program,
aby pořád nebyla zoo nebo
hrady a zámky - chtěli jsme něco
zajímavějšího a poučnějšího. Do
teplárny se člověk jen tak nepodívá,
takže jsme té možnosti využili. Děti
byly nadšené, celé se začernily,
a čím byly špinavější, tím víc je
to bavilo. Jana, 34 let, Louny

Nejlepší bylo, když
jsme vystoupali až
úplně nahoru nad střechu.
Byl tam úžasný výhled. Ještě nevím, co bych chtěla dělat, ale možná by se mi líbila
taková práce v elektrárně.
Lucie, 10 let, Louny
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Společenský dotek

S tetou a strejdou do zoo
Přijde vám výlet s dětmi do zoo jako vcelku běžná prázdninová zábava? Jsou ale děti, kterým možnost vyrazit si s rodiči za zvířaty
chybí. Aspoň na pár hodin se jim to každoročně snaží vynahradit
zaměstnanci United Energy a Severočeské teplárenské. Ráno si
v mosteckém kojeneckém ústavu vyzvednou tolik dětí, kolik poberou, a hurá do chomutovského zooparku. SETEP DAY začíná.
„Je to téměř návyková záležitost, což poznáte podle toho, že se komořanské tety a strýčkové příliš nemění. Jádro dobrovolníků zůstává
stejné, jen se mírně rozšiřuje, letos jich bylo již 23, mezi nimi 4 muži,“
vysvětluje Miloslava Kučerová, tisková mluvčí teplárny. Dobrovolníci
už pár míst vyzkoušeli, ale chomutovský zoopark mají děti nejraději.
„Všichni to zvládají skvěle, i když občas se to neobejde bez emocí.
Když nepláčou zaměstnanci, pláčou děti a naopak,“ směje se Kučerová.
„Moc Vám všem děkujeme za nádherný den! Zdraví Vás nadšené
tety a nadmíru spokojené děti, které již padly únavou,“ dorazilo ještě
večer v e-mailu vrchní sestry Ireny Jeřábkové.

Těšte se na sníh!
V teplárně v tuto chvíli vrcholí přípravy na zimní topnou sezónu, což může zajímat spíš dospělé.
Co by mělo ale zajímat děti, je akce Komořanský
sněhulák. Společnost Severočeská teplárenská jim
opět nadělí hromadu sněhu k tvoření sněhuláků.
Sněhová nadílka dorazí na 1. náměstí v Mostě v pátek 13. prosince a s ní přijedou ze zimního stadionu
také litvínovští hokejisté. Od 10 do 18 hodin čekají
návštěvníky potřebné rekvizity na stavění sněhuláků i teplý čaj. „Letos akci zpestříme soutěží pro
mateřské školy, pro něž v atriu magistrátu nachystáme vánoční stromky k ozdobení. Vítěze vyberou
společně primátor města a ředitel Severočeské teplárenské,“ říká specialistka marketingu Radka Bišická. Odpoledne se pak příchozí mohou zúčastnit
soutěží o ceny.

Bezpečná cesta do
školy

Prvňáčky do škol letos pomohla vyprovodit společnost Severočeská teplárenská. Také díky jejímu daru dostali všichni žáci prvních tříd batůžky
s výukovými pomůckami, reflexními prvky, pexesem s dopravními značkami a pracovním sešitem
k osvojení základů bezpečnosti silničního provozu.
V celém Ústeckém kraji jich bylo v základních školách rozdáno více než osm tisíc. Projekt nazvaný
Bezpečná cesta do školy si klade za cíl připravit po
prázdninách děti na nástrahy silničního provozu.
Podpora programů zaměřených na děti a mládež
a na prevenci patří mezi priority firemního dárcovství obou teplárenských společností. Letos už například United Energy podpořila zastávky protidrogového vlaku Revolution Train v Mostě, Litvínově,
Bílině a Lounech.

