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Veronika Arichteva
Za svobodna Veronika Nová se narodila 20. 5. 1986 v Praze. Studovala na Pražské kon-
zervatoři. Zahrála si seriálu Ordinace v růžové zahradě, První republika, Policie Modrava 
a Vyprávěj dále ve fi lmu Habermanův mlýn, Čertova nevěsta, Dešťová víla. Jejím manže-
lem je od srpna 2013 režisér Biser A. Arichtev.

Děkujeme partnerům akce:

Anketa: Osobnost roku Anketa: Osobnost roku Anketa: Osobnost roku Anketa: Osobnost roku 
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Rodina je pro mne
to nejdůležitější

 V seriálu První 
republika jste skvě-
le ztvárnila mladou, 

moderní ženu, Mag-
dalenu Škovrovou. Ja-
kou máte na natáčení 
nejhezčí vzpomínku? 
Těch vzpomínek mám 
určitě víc, ale rozhod-
ně mezi ně patří práce 
s manželem, která mě 
bavila a herecky po-
souvala. Byla tam skvě-
lá parta hereckých kole-
gů i lidí ze štábu, se kte-
rými byla vždy legrace. 
Moc jsem si užívala do-

bové kostýmy od Míši Ho-
řejší, ve kterých jsem se cí-

tila více žensky.
 Mnoho diváků si První re-

publiku velmi oblíbilo. Chys-
tá se pokračování? 

Natáčení druhé série První re-
publiky se zatím, bohužel, od-

sunulo. Není mi znám ani termín 
případné realizace. 

 V seriálu jste byla ochotná obě-
tovat ledacos kvůli lásce k Vladi-
mírovi, ale mnoho štěstí jste ne-
měla. V osobním životě jste se 
před dvěma roky provdala. Jaké 
to je být manželkou? 
Je to úplně stejné, jako když 
s partnerem jen žijete, nebo to 
tak alespoň zatím cítím. Líbí se 

mi být Bisiho ženou a pořád ješ-
tě si užíváme zamilovanosti. Je to 
fajn být šťastná. Oba dva ale také 
víme, že na vztahu se musí pra-
covat. Snažíme se pro sebe dělat 
i maličkosti, myslet jeden na dru-
hého a být tolerantní. 

 Je výhodou, když máte s mu-
žem společné zaměstnání v he-
recké branži? Řešíte práci i do-
ma?
Myslím si, že to je i důvod, proč 
si tak rozumíme. Sdílíme spolu 
nejen běžné životní situace, ale 
i práci. Vyhovuje mi, že mi man-
žel nejen poradí, ale i rozumí a ví, 
o čem mluvím. Když jsme spolu 
točili Republiku, tak jsme práci 
hodně řešili i doma, což pro něko-
ho může být nepochopitelné, ne-
bo únavné, ale nás oba práce na-
plňuje. Věřím ale, že až si založí-
me rodinu, priority se posunou.

 Co nejraději děláte, když  má-
te oba volno? 
Určitě lenošíme, teda to baví spíš 
mne. Máme rádi dobré jídlo a pří-
jemné restaurace s atmosférou. 
Kino nebo divadlo k nim samo-
zřejmě patří taky. Oba máme vel-
kou rodinu a hodně času trávíme 
s nimi. Jedeme k mojí, nebo Bisi-
ho mamce na svíčkovou, za švag-
rem a jeho rodinou do Havířova, 
nebo za mojí sestrou na barák, 
kde grilujeme. V rodině je i hod-

ně dětí a vymýšlíme pro ně pro-
gram, u kterého se dobře pobaví-
me i my dospělci. Pro mě je a bu-
de rodina vždycky tou nejdůleži-
tější věcí v životě.

 Máte ráda zimu? Lyžujete? 
Táta koupil před lety chalupu v Ji-
zerkách, kam jsme jezdily se sest-
rou už jako děti. Přes zimu tráví-
me skoro každý víkend na chalu-
pě a schází se nás tam hodně. Se-
stra s rodinou, strejda s rodinou, 
taťka, bereme s sebou i Tedýska, 
což je manželův syn a občas při-
balíme i nějaké kamarády.  

 Kdy jste se na lyže poprvé po-
stavila?
Táta nás se sestrou postavil na ly-
že ani ne ve třech letech a dodnes 
rád vypráví, jak byl pyšnej, když 
jsme jako prckové bez problému 
sjížděli svahy.

 Na co se nejvíce těšíte v letoš-
ním roce?
Na cestu do Ameriky za studiem, 
kde se hodlám naučit pořádně an-
gličtinu. Na doporučení kamarád-
ky a herečky Elišky Křenkové jsem 
si vybrala jednu fajn agenturu, 
která mi vše zařídila. Budu tam 
měsíc a kromě učení využiji volný 
čas třeba i na opalování nebo ná-
kupy. Miami je prostě Miami.

 Foto: www.aspen.pr 

Veroniku Architevu čeká premiéra divadelní zájezdové hry Liga proti nevěře, kterou zkouší 
s Míšou Kuklovou a Ivo Šmoldasem. Poté vyrazí na měsíc do Ameriky.
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Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje,
příspěvková organizace
Zborovská 11, 150 21 Praha 5
Datová schránka ID: a6ejgmx
E-mail:podatelna@ksus.cz www.ksus.cz

SÚS
KRAJSKÁ SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC

Středočeského kraje

NEPŘETRŽITÁ SLUŽBA V ZIMNÍM OBDOBÍ

  Kutná Hora , Kolín, Nymburk,  Praha - východ  (část jih) se sídlem v Kolíně
Mobil: 606 602 287

  Benešov, Příbram se sídlem v Benešově
Mobil: 602 945 571

  Mnichovo Hradiště, Mělník, Praha - Východ se sídlem v Mnichově Hradišti 
Mobil: 602 739 770

  Kladno, Beroun, Rakovník, Praha - Západ se sídlem v Kladně
Mobil: 723 353 179

Jižní Čechy | Zlatý přívěsek se jmé-
nem Vojtěch, nápisem 1. občánek Ji-
hočeského kraje a kočárek s letopoč-
tem 2015 na lícové straně a hodiny 
ukazující pět minut po půlnoci, kdy 
chlapeček přišel na svět a datum 
1. 1. 2015 na straně rubové, předal 
hejtman Jiří Zimola malému Vojto-
vi Holušovi. 
Dárek pro svého syna od něj ve čtvr-
tek 12. února na Městském úřadě 
v Sezimově Ústí převzala mamin-
ka Alena Holušová a otec Petr Ho-
luša. „Stejně jako každému prvoroze-
nému Jihočechovi jsem popřál Vojtíš-
kovi hodně štěstí a zdraví, aby se mu 
na tomto světě líbilo a rodičům hodně 
trpělivosti při jeho výchově. Ve svých 
rodičích, kteří jsou velmi sympatičtí li-
dé, má už nyní ten nejlepší základ pro 
start do života,“ uvedl Zimola.

Podle hejtmana je až symbolické, že 
v letošním roce, kdy si připomínáme 
významné výročí mučednické smr-
ti mistra Jana Husa a Jihočeský kraj 
k němu připravil projekt Jižní Čechy 
husitské, se první jihočeský občánek 
narodil v táborské nemocnici a pochá-
zí ze Sezimova Ústí, tedy z míst, které 
jsou s husitstvím pevně spojena.

Pugét pro maminku 
a pálenka pro otce

Pro maminku měl Zimola přichysta-
ný pugét květin a pro otce lahvičku 
pálenky. Sám už ve funkci hejtmana 
takto přivítal celkem šest prvních 
občánků, když loni to byla dokonce 
dvojčata. „Dárek už tradičně předá-
vám se zpožděním, aby se mohla ma-
minka i miminko dostatečně zaklima-
tizovat,“ vysvětlil.

Starosta Sezimova Ústí Martin Do-
ležal, který se slavnostního okamži-
ku rovněž zúčastnil, pak kromě přá-
ní prvnímu jihočeskému občánkovi 
i jeho rodičům, předal certifi kát na 
nákup dětské výbavičky či jiných po-
třebných věcí.
Vojtíšek Holuša se narodil 1. ledna 
letošního roku v táborské nemocni-
ci pět minut po silvestrovské půlno-
ci a vážil 3,78 kilogramu. S rodiči ži-
je v sousedním Sezimově Ústí.
„Musím říct, že jsem v tu dobu, co 
jsem byla na sále, neslyšela ani jed-
nu petardu. A že jich určitě muse-
lo být,“ vzpomíná nyní už s úsmě-
vem Alena Holušová. Spolu s man-
želem pak poděkovali hejtmanovi 
a starostovi za dárky a milé přije-
tí. (od dop.)

Zlatý přívěsek prvnímu
občánkovi Jihočeského kraje

Hejtman Jiří Zimola předal prvnímu jihočeskému občánkovi roku 2015 zlatý přívěsek. Malý Vojta se v roce za-
svěcenému husitství narodil v Táboře. 

Z prostředků Evropského sociál-
ního fondu a ze státního rozpoč-
tu škola pořídila nové vybavení 
za 420 tisíc korun. Záštitu nad ak-
cí převzali hejtman Středočeské-
ho kraje Miloš Petera a Milan Ně-
mec, statutární zástupce hejtma-
na a náměstek pro oblast školství, 
mládeže a tělovýchovy. 
Své nové vybavení škola veřej-
ně prezentovala ve středu 4. úno-
ra. Představila nový  modulový vý-
ukový systém pro výuku elektro-
techniky a elektroniky, analyzátor 
výfukových plynů a  čtečku pamětí 
závad řídících jednotek vozidel. 
„Toto nové vybavení v odborných 
učebnách pro učební obory Mecha-
nik opravář motorových vozidel, 
Autoelektrikář a Elektrikář umožní 
mnohem lépe připravit žáky na vý-

kon svého budoucího povolání s ohle-
dem na požadavky zaměstnavatelů. 
Díky tomu i snáze naleznou po skon-
čení výuky uplatnění na trhu práce,“ 
připomněl náměstek hejtmana Mi-
lan Němec. 
Učebny s novým vybavením bu-
dou také v rámci projektu použí-
vány pro výuku žáků z pěti dal-
ších partnerských základních 
škol mladoboleslavského regio-
nu. „Žáci základních škol tu získají 
při praktických činnostech také no-
vé dovednosti a znalosti. Tudíž je to 
dobrá příležitost, jak jim atraktivně 
přiblížit technické obory. Tato zku-
šenost v nich může probudit nejen 
zájem o technické povolání, ale po-
může jim i při budoucí volbě oboru 
svého studia,“ dodal náměstek Ně-
mec. (od dop.)

Nové vybavení pro 
mladoboleslavské učiliště
Mladá Boleslav | Projekt Cestou přírodovědných a technických oborů 
napříč Středočeským krajem pomohl Střední odborné škole a Střednímu 
odbornému učilišti v Mladé Boleslavi vybavit odborné dílenské učebny. 

Co je zdravé, může i výborně chut-
nat. Téměř stovka kuchařek a dal-
ších zástupců jídelen z mateřských 
a základních škol z Liberce a několi-
ka okolních obcí se o tom přesvěd-
čila ve čtvrtek 12. února na libe-
recké radnici na historicky prvním 
workshopu o zdravém stravování. 
Účastníci workshopu se především 
shodli na tom, že by bylo potřeba 
inovovat tzv. spotřební koš, kte-
rý stanovuje, jaké výživové poža-
davky mají splňovat jídla podáva-
ná ve školní jídelně. Ten, podle ně-
hož by se měly řídit jídelny, vznikl 
totiž v roce 1989. Od té doby se ale 
chemické složení většiny potravin 
velmi výrazně proměnilo. „Nebojme 
se dětí, nebojme se rodičů. Legislati-
vu sice my změnit nemůžeme, ale to, 

co můžeme udělat hned, je začít vařit 
jídla ve školách ze zdravých surovin,“ 
řekl náměstek primátora pro škol-
ství, kulturu, sociální věci a ces-
tovní ruch Ivan Langr, jehož resort 
workshop na radnici připravil. 
Kuchařky a vedoucí jídelen si vy-
slechli prezentaci známé specia-
listky na zdravotní prevenci a výži-
vu Margit Slimákové. Své zkušenos-
ti jim představili i zástupci jídelny 
z pražské ZŠ Tusarova, která je drži-
telem ocenění Jídelna snů 2013, a ta-
ké lidé ze společnosti Gastron, jež 
vyváří pro 7 libereckých základních 
škol. O úskalích veřejného stravová-
ní popovídala účastníkům worksho-
pu MUDr. Jana Pilnáčková, vedoucí 
odboru hygieny dětí a mladistvých 
KHS Libereckého kraje. (od dop.)

Jak dětem zdravě vařit
Liberec | Až 90 procent civilizačních onemocnění je podle odborníků na 
výživu způsobeno nezdravým stravováním. Instantní pokrmy, dochu-
covadla, barviva a další chemie v potravinách, konzumované zvláště 
v dětském věku, bývají spouštědly obezity a dalších chorob. O tom, že to-
muto nebezpečí mohou úspěšně čelit už školní jídelny, se dozvěděli jejich 
zástupci na workshopu, pořádaném městem Liberec.   
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Metropol spolupracuje se zdravotníky krajské nemocnice | bezplatná distribuce do domácností a stojanů

Krajská nemocnice Liberec je hegemonem
v poskytování i kvalitě zdravotní péče

www.nemlib.cz

TAM, KDE JINÍ KONČÍ, 
MY ZAČÍNÁME

SLEVA
 50 AŽ 100 %

Z DOPLATKU NA RECEPT*

A PRO VŠECHNY

*Na léky hrazené z veřejného zdravotního pojištění.

Například tyto lékové skupiny jsou bez doplatku:
INZULINOVÉ PŘÍPRAVKY /INZULINY/
LÉKY PROTI ASTMATU /ANTIASTMATIKA/
ONKOLOGICKÉ LÉKY /LÉKY PROTI RAKOVINĚ/
LÉKY PROTI ALERGIÍM /ANTIHISTAMINIKA/
LÉKY NA SNIŽOVÁNÍ CHOLESTEROLU /HYPOLIPIDEMIKA/
LÉKY PRO LÉČBU ZÁNĚTLIVÝCH STŘEVNÍCH ONEMOCNĚNÍ 
LÉKY NA ŘEDĚNÍ KRVE /ANTIKOAGULANCIA/
LÉKY PRO LÉČBU PARKINSONOVY CHOROBY /ANTIPARKINSONIKA/
LÉKY PRO LÉČBU SILNÉ BOLESTI /ANALGETIKA/
A DALŠÍ

Nemocniční lékárny Krajské nemocnice Liberec

Stabilními lékařskými týmy, mo-
derní technikou, medicínou na 
vysoké úrovni a výrazně zisko-
vým hospodařením se může v Li-
bereckém kraji chlubit Krajská 
nemocnice Liberec (KNL).

Největší zdravotnické zařízení v kra-
ji, které od 1. ledna 2014 pod svou 
střechou sdružuje libereckou nemoc-
nici a Panochovu nemocnici v Tur-
nově (PNT), je pro pacienty zárukou 
kvalitních medicínských i ošetřova-
telských postupů. Pro zaměstnance 
zase stabilním zaměstnavatelem po-
skytujícím celou řadu benefi tů. „Li-
berecká nemocnice znamená stabilitu 
v poskytování zdravotní péče v Liberec-
kém kraji a my jsme na to náležitě pyš-
ní. Podařilo se nám nejenom v průběhu 
posledních měsíců roku 2013 a přede-
vším v roce 2014 stabilizovat hospoda-
ření a dosáhnout hospodářského vý-
sledku ve výši 29 milionů korun. Tohoto 
zisku jsme dosáhli i přesto, že jsme ješ-
tě v prosinci 2014 rozdali zaměstnan-
ců odměny v celkové výši 38 milionů 
korun,“ řekl generální ředitel a před-
seda představenstva KNL  MUDr. Lu-
děk Nečesaný, MBA. Ziskového hos-
podaření v roce 2014 přitom dosáh-
ly obě nemocnice. Liberecká skončila 
v plusu 26 milionů korun, turnovská 
si připsala zisk 3 miliony korun. „Li-
berecká nemocnice skončila v roce 2013 
ziskem 25 milionů korun a PNT ztrá-
tou 27 milionů korun,“ doplnila ná-
městkyně pro controlling a zdravot-
ní pojišťovny Ing. Hana Jelínková. Vý-
razného zlepšení v hospodaření PNT 
se podařilo docílit hlavně synergický-
mi efekty v nezdravotnických pod-
půrných provozech jako je prádelna, 
stravovací provoz a administrativa, 
jež fúze obou zdravotnických zaří-
zení umožnila. „V turnovské nemocni-

ci se pod vedením KNL podařilo maxi-
málně naplnit objem péče a úspěšným 
vyjednáváním se zdravotními pojišťov-
nami docílit uhrazení veškeré poskyto-
vané péče,“ nastínil ředitel Nečesaný, 
kterému se rovněž podařilo dojednat 
v roce úhrady od pojišťoven nejenom 
za rok 2014, ale i zpětně za rok 2013. 
Kromě toho ale uspořily obě nemoc-
nice snížením cen nakupovaného 
spotřebního materiálu, implantátů 
a služeb včetně servisů a oprav. 
Díky vynikající ekonomické kondici 
tak mohla KNL na rok 2015 zvýšit 
zaměstnancům obou nemocnic ta-
rify mezd o 5 procent, což předsta-
vuje roční náklad ve výši 40 milio-

nů korun včetně odvodů. „Na tuto 
částku si musíme vydělat, ale pro na-
še zaměstnance je to známka, že pra-
cují v dobré společnosti,“ konstato-
val Luděk Nečesaný. Průměrný plat 
libereckého lékaře byl v roce 2014 
více než 71 tisíc korun a meziroč-
ně vzrostl o 5 tisíc korun. Sestřičky 
si vydělaly v roce 2014 v průměru 
o 2 tisíce korun více a jejich mzda 
činila více než 31 tisíc korun. Pla-
ty turnovských lékařů v roce 2014 
rovněž rostly a v průměru před-
stavovaly 64 tisíc korun, turnov-
ské sestřičky si vloni také polepšily 
zhruba o 1500 korun na více než 29 
tisíc korun měsíčně.

Rostoucí mzdy a stabilita láká do li-
berecké i turnovské nemocnice stá-
le více absolventů oboru ošetřova-
telství nebo budoucích lékařů. Kro-
mě nich chtějí ale v KNL pracovat 
i ti, kteří odcházejí z nemocnice 
v sousedních krajích. „Hlásí se nám 
sestřičky z Ústeckého nebo Středočes-
kého kraje. Mnohé vědí, že nabízíme 
nadstandardní platové ohodnocení, 
zajímavá je pro ně i stabilita a pro-
fesní benefi ty a zázemí,“ vysvětlila 
zvýšený zájem ředitelka pro ošet-
řovatelskou péči KNL Mgr. Marie 
Fryaufová.
Podle lékařského ředitele a před-
nosty libereckého traumacentra 
MUDr. Richarda Lukáše, Ph.D. je 
mezi mediky liberecká nemocnice 
zapsaná jako zdravotnické zaříze-
ní s vysokou úrovní medicíny. „Na-
še nemocnice má superspecializova-
ná akreditovaná centra, podporuje 
vědeckou činnost a je vybavena mo-
derními přístroji. To je pro mladé lé-
kaře bezpochyby atraktivní,“ pokra-
čoval lékařský ředitel.

Moderní medicína klade vysoké ná-
roky nejenom na kvalifi kovaný per-
sonál ale také na přístrojové vybave-
ní, pro které nyní chybí v liberecké 
nemocnici dostatek odpovídajících 
prostor. Proto Kolegium primářů vy-
volalo v roce 2013 jednání o moder-
nizaci areálu tak, aby se podařilo 
i v následujících desetiletích udržet 
kvalitu medicíny na úrovni fakult-
ních nemocnic. „Nechceme, aby se ta-
dy příštipkařilo, a přejeme si, aby se 
medicína v Liberci dál rozvíjela, niko-
li aby vlivem špatných podmínek upa-
dala,“ zmínil Richard Lukáš. 
Proto také nejenom lékaři uvíta-
li podporu ze strany majoritního 
vlastníka - Libereckého kraje, kte-
rý ústy svého hejtmana Martina Pů-
ty i náměstka pro ekonomiku Mar-
ka Pietera deklaroval, že rozvoj libe-
recké nemocnice je jednou z priorit. 
Modernizace tím dostala konkrét-
nější obrysy, s nimiž může nyní pra-
covat přípravný tým vedený profe-
sorem Petrem Moosem. 
 Ilustrační foto: archiv KNL
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Objem investic na rok 2015 vychází ze 
schváleného Podnikatelského záměru 
SVS do roku 2015, zároveň zohledňu-
je zákonnou povinnost vlastníka k za-
jištění náležité obnovy vodohospodář-
ského majetku v souladu s Plánem fi -
nancování obnovy vodovodů a kanali-
zací, a refl ektuje také výsledky jednání 
s akcionáři, starosty 458 měst a obcí 
Ústeckého a převážné části Liberecké-
ho kraje, v rámci kterých jsme společ-
ně hledali kompromisy na straně po-
třeb do obnovy majetku s ohledem na 
sociální únosnost ceny vody. 

Důsledek v minulosti 
podinvestované obnovy 

Cílem SVS je pečovat o svěřený ma-
jetek s péčí řádného hospodáře a za-
jistit obyvatelům na severu Čech lep-
ší životní komfort, tj. dodávku kvalit-
ní pitné vody a adekvátní odkanalizo-
vání a čištění odpadních vod. SVS však 
při svém vzniku v roce 1993 převzala 
vodohospodářský majetek za minulé-
ho režimu dlouhodobě podinvestova-
ný a daleko za svou životností. Vlast-

ní fi nanční prostředky získané z vod-
ného a stočného zdaleka nepokrývají 
skutečnou potřebu obnovy podle sta-
vu infrastruktury, takže za současného 
tempa obnovy budeme potřebovat na 
celkovou obnovu 133 let. Znamená to, 
že majetek přes veškerou snahu nadá-
le stárne. Snažíme se proto maximálně 
využívat nástroje k analýze, hodnocení 
a bodování stavu majetku tak, aby pro-
středky do obnovy směrovaly do ma-
jetku nejstaršího a v nejhorším stavu – 
tam, kde se na vodovodní síti projevu-
je inkrustace, nedostatečný tlak vody 
a dochází k zákalu vody, kde kanalizač-
ní stoky jsou popraskané, s prorůstají-
cími kořeny a v důsledku kaveren hrozí 
propady komunikací. 

Rostoucí podíl obnovy 
v rámci investičního plánu 

Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel 
SVS, dodává: „Celkový objem prostředků 
určených na investice do vodohospodář-
ského majetku SVS,  tzn. 1,25 miliardy ko-
run, bude v plném rozsahu kryt z vlast-
ních zdrojů společnosti. Celková částka 

bude rozdělena v tomto poměru: 80 % je 
určeno na obnovu vodohospodářského 
majetku společnosti, a to v objemu 1 mi-
liarda Kč, a 20 % půjde na strategické in-
vestice vyvolané legislativou, což předsta-
vuje objem 250 mil. Kč. Tento poměr rok 
od roku stále navyšujeme, protože naší 
prioritou je urychlená obnova stávajícího 
infrastrukturního majetku.“

Transparentnost 
výběrových řízení 

Díky zavedení fl exibilního systému vý-
běrových řízení zhotovitele staveb po-
mocí rámcových smluv se SVS podaři-
lo dosáhnout snížení cen konkrétních 
zakázek o 20% a více pod ceníkem ÚRS 
(Ústav racionalizace stavebnictví). Rov-
něž je třeba zmínit větší transparent-
nost výběrových řízení, protože sou-
částí výběrových komisí SVS jsou v po-
sledním roce i nominovaní zástupci 

akcionářů SVS z okresu, kde konkrét-
ní stavba bude probíhat. Realizaci sta-
veb někdy negativně ovlivňuje prodlu-
žování výběrových řízení nedůvodným 
odvoláváním účastníků nebo nereál-
né nabídkové ceny, které pak přináší 
snahu zhotovitelů snížit kvalitu pro-
váděných prací. Přes to vše, díky plné-
mu nasazení našich pracovníků, byl již 
v září 2014 splněn investiční plán na 
75%, což se v předcházejících obdo-
bích nikdy nepodařilo a vše se „dohá-
nělo“ na sklonku roku.

Problémy spojené 
s realizací staveb

Realizace našich liniových staveb, vede-
ných převážně v komunikacích, je zpra-
vidla spojena s dopravním omezením, 
prašností i hlučností. Uvědomujeme si 
tyto komplikace a snažíme se zvýše-
ným úsilím našich investičních pracov-

níků a intenzivnější činností dozoru 
stavby dosáhnout realizace staveb ve 
stanoveném termínu a v co možná nej-
lepší kvalitě i vysoutěžené ceně. V rám-
ci několika stovek realizovaných staveb 
v regionu SVS však může dojít na ojedi-
nělé případy, kdy musí zhotovitel pro-
vést na své náklady nápravu ještě před 
převzetím díla nebo v rámci reklama-
ce -  aktuálně v Lounech, Chelčického 
ul., kde díky špatně uložené kanaliza-
ci musí zhotovitel opětovně zasáhnout 
do již hotových povrchů komunikace 
a provést znovu výkopové práce a ulo-
žení kanalizace ve správné nivelitě – 
za což se obyvatelům omlouváme. Po 
zkušenostech z právě skončeného roku 
jsme ještě zpřísnili podmínky kontroly 
realizace staveb a případné sankce ve 
smlouvách o dílo. Zavádíme také speci-
ální kontroling dodržování bezpečnosti 
práce na staveništích nad rámec povin-
ností technického dozoru investora.
O jednotlivých stavbách v rámci in-
vestičního plánu 2015 budeme v před-
stihu informovat na svých webových 
stránkách a tiskové zprávy k zahajo-
vaným stavbám budeme poskytovat 
místně příslušným médiím. SVS bu-
de zároveň úzce spolupracovat se vše-
mi akcionáři, aby své obyvatele o sta-
vebních pracích a s tím spojených do-
pravních omezeních v místech stavby 
informovali, ať s využitím radničních 
zpravodajů či webových stránek měst 
a obcí.

Pro rok 2015 plánujeme investice ve výši 1,25 miliard korun

Investi ční plán SVS 2015 - souhrn dle jednotlivých skupin

1. Strategické investi ce            v ti s. Kč

Dostavba kanalizačních systémů v aglomeracích nad 2 ti s. obyvatel 65 000

Odstranění nutrientů v aglomeracích nad 10 ti s. EO 20 000

Sekundární čištění v aglomeracích 2-10 ti s. EO 20 000

Přiměřené čištění v aglomeracích pod 2 ti s. EO 30 000

Kvalita pitné vody - náhrady zdrojů 10 000

Kvalita pitné vody - úpravny vod 105 000

Strategické investi ce celkem 250 000

2. Obnova majetku v ti s. Kč

Obnova majetku - pitná voda 440 000

Obnova majetku - čištění OV 480 000

Ostatní rekonstrukce SVS 80 000

Obnova majetku celkem 1 000 000

Investi ční plán SVS celkem 1 250 000

Rozdělení investi čních prostředků po okresech 

obnova majetku
celkem vč. strate-
gických investi c

příklad nejvýznamnějších staveb

CL: 16 staveb … cca 84,8 mil. Kč   84,8 mil. Kč
Doksy, Dalibora z Myšlína – rek. vodovodu a kanalizace, Mimoň, 
nám. J. Fučíka a okolí – rek. kanalizace a vodovodu

JN: 14 staveb … cca 47,2 mil. Kč   99,8 mil. Kč 
ÚV Desná, Souš – doplnění 1. st. separace, Koberovy – rekon-
strukce vodovodu, Jablonec n. N. Lesní – rek. kanal. a vodovodu

LB: 18 staveb … cca 126,3 mil. Kč 146,2 mil. Kč
Chrastava – intenzifi kace ČOV, Liberec, Kubelíkova, Uralská / Puš-
kinova, U tří studní –  rek. vodovodu, Liberec, Machnín – rek. při-
vaděče do VDJ Svatý Ján

Představenstvo Severočeské vodárenské společnosti a. s. (dále SVS) schválilo, 
po projednání a schválení dozorčí radou, investiční plán společnosti pro rok 
2015 ve výši 1,25 miliardy korun.

www.ozp.cz

Asistenční
služba OZP
Doktor na telefonu 
nonstop
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Finalistky České Miss navští vily farmu Čapí hnízdo
Před fi nálovým večerem České 
Miss pilně trénovala desítka fi na-
listek v krásném prostředí farmy 
Čapí hnízdo v Olbramovicích. Cí-
lem soustředění byla komunika-
ce s výživovým poradcem Petrem 
Havlíčkem, semináře od mistra 
eti kety Ladislava Špačka a v ne-
poslední řadě výuka choreografi e 
pohybu a tance od přední české 
choreografk y Ivanky Malé.

Na pozvání vedení České Miss, fi -
nalistky navští vili na jejich sou-
středění ředitel novin Metropol 
Ing. Jiří Morštadt, ředitelka Fa-
shion Models Žaneta Kacerovská 
a přední fotograf Daniel Šeiner.
Bohatý program doplnil dále 
např. plasti cký chirurg Roman Ku-
fa z Perfect Clinic. Fotograf Daniel 
Šeiner zachyti l fi nalistky letošního 
ročníku při nácviku taneční chore-
ografi e. Finalistky ocenily prostře-
dí farmy a výborné zázemí, které 
jim bylo poskytnuto před fi nálo-
vým večerem. 
Vše co se dívky naučily, mohly vy-
zkoušet v praxi na presti žní spo-
lečenské události  – Ples v Opeře, 
na který je doprovodila majitel-
ka a ředitelka České Miss Marce-
la Krplová. Finalistkám se na sou-
středění po celou dobu věnovala 
patronka České Miss Iva Kubelko-
vá. Své dovednosti  dívky před-
vedou také na fi nálovém večeru 
28. března 2015 v přímém přeno-
su na FTV prima.

Ředitel novin Metropol Ing. Jiří Morštadt a ředitelka Fashion Models Žaneta Kacerovská.Fotograf  Daniel Šeiner s patronkou Ivou Kubelkovou.

Nácvik chůze na slavnostní galavečer. Všechny fi nalistky si soustředění v prostředí krásné farmy užívaly.

Farma Čapí hnízdo v Olbramovicích.

 Začíná rok 2015. Jaké módní 
trendy budou pro letošní rok cha-
rakteristické?
Tuto otázku dostávám snad v kaž-
dém rozhovoru. Nejsem trendový ná-
vrhář a netvořím kolekce jaro-léto/
podzim-zima. Nevím zda budou ten-
to rok IN kytičky, nebo motýlci. Při 
tvorbě se řídím svými pocity a intui-
cí. Tvořím modely, které se podle mne 
budou líbit a tím pádem i dobře pro-
dávat v butiku v Korunní 84 v Praze.

 Jaké jste stanovili spolu se svým 
manažerem Vladimírem Bobokem 
strategie pro letošní rok a na které 
hlavní cíle se soustředíte? 
Otevřením BOUTIQUE by Josef Klír 
pokračujeme v odstranění mediální 

nálepky značky Josef Klír a to, že Klír 
se rovná korzetové šaty a nic víc. Sna-
žíme se lidem ukázat, že ke Klírovi si 
můžou přijít i pro ponožky, džíny, tri-
ko, tepláky, kšiltovku a nebo peně-
ženku či aktovku. Přijít, koupit a ode-
jít. Samozřejmě prioritou nadále zů-
stává zakázková tvorba. V butiku 
prezentujeme, co vše dovedeme ušít 
a pokud by zákazník nenašel model 
ve své velikosti, nebo by jej chtěl v ji-
né barvě, anebo z jiného materiálu, 
rádi mu jej ušijeme přímo na míru.

 Máte za sebou úspěšnou kariéru 
módního návrháře, jakých dosaže-
ných úspěchů si nejvíc vážíte?
Věřím, že kariéru nemám za sebou 
a několik úspěšných sezon na mne 
čeká. Myslím, že nebýt toho prvního 
startovacího úspěchu v roce 1988, kdy 
jsem vyhrál soutěž Mladý módní tvůr-
ce, bylo by vše jinak. A to bude pro 
mne vždy ten nejcenější úspěch.

 Víme, že pozorně sledujete zahra-
niční módní trendy. Který z před-
ních návrhářů je vám svou tvorbou 
nejbližší?
Pokud se zaměřím na ty „aktivní“ mód-
ní návrháře, tak je to Jean Paul Gaultier. 
Mám rád i tvorbu Thierryho Muglera, 
Alexandra Mc Queena, Johna Galliana.  

Foto: kalendář Josef Klír 2014-2015  
fotograf: Jan Vágner

modelka: Mirka Fabušová
model: Kryštof Krupanský

BOUTIQUE by Josef Klír

Korunní 84 | Praha 10 - Vinohrady 
00420 775 172 172
www.josefklir.cz
www.josefklirshop.cz

Josef Klír - od plavek až po kožichy

Módní návrhář Josef Klír.

mobilní aplikace Josef Klír
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Liberec | Na momenty z legen-
dárních bojů u Tobruku a Dun-
kerque zavzpomínal ve čtvrtek 
12. února na liberecké radnici 
brigádní generál ve výslužbě 
Stanislav Hnělička. Vedení měs-
ta pozvalo válečného veterána 
na půdu radnice u příležitosti 
jeho 93. narozenin, které osla-
vil právě v ten den.

Stanislavu Hněličkovi popřáli hod-
ně zdraví do dalších let náměst-
kyně primátora Karolína Hrbko-
vá a náměstci Tomáš Kysela a Ivan 
Langr. „Jste prvním generálem 
v mém životě, kterému mohu takto 
stisknout ruku. Nedávno jsem pře-
četl vaši knihu. Nejen, že jste toho 
hodně prožil. Z knihy je také poznat, 
že jste velmi svérázný člověk,“ po-
znamenal při gratulaci Ivan Lan-
gr. Slovy obdivu a uznání nešetři-
li ani ostatní zástupci vedení měs-
ta. „Je to pro mne velká čest, že se 
s vámi osobně potkávám,“ řekl To-
máš Kysela.
O bojích na Středním východě od 
Západní pouště až po legendár-
ní Tobruk, jichž se za druhé světo-
vé války Stanislav Hnělička zúčast-
nil, povyprávěl jeho syn Stanislav 

Hnělička mladší. Také přinesl uká-
zat druhé vydání knihy, nazvané 
Byl jsem tobruckou krysou autora 
Jana Šebelky. Druhé vydání je roz-
šířeno o události let 1968 – 2010 
a mapuje například i cesty Stani-
slava Hněličky do francouzského 
Dunkerque a zrození partnerství 
tohoto města s Libercem. Syn vá-
lečného veterána vyslovil během 
návštěvy radnice rovněž přání Čes-
koslovenské obce legionářské, aby 
město oživilo polozapomenutý pa-
mátník v Ruprechticích. 
„Varianta, že bychom upadli do za-
jetí, pro nás neexistovala. Každý 

z nás měl svůj plán, jak se sprovo-
dit ze světa. Mým plánem bylo od-
jistit granát a lehnout si na něj, aby 
nepřítel nezjistil mou totožnost. Pro-
tože jinak by byli naši rodiče a dal-
ší příbuzní v protektorátu zcela jistě 
popraveni,“ podotkl Stanislav Hně-
lička. Připustil také, že sice s reži-
sérem Václavem Marhoulem spolu-
pracoval na scénáři filmu Tobruk, 
ale že ne všechno se za války udá-
lo tak, jak snímek ukazuje. Některé 
scény v něm jsou režisérovou umě-
leckou licencí, například poprava 
italského zajatce.
„Můj život byl dlouhý, ale zároveň 

těžký,“ dodal válečný veterán. Při-
znal, že jako kluka jej armáda ni-
jak nelákala. Jeho přáním bylo stát 
se, až vyroste, hajným. „Vyrůstal 
jsem v lesích,“ vysvětlil.
Stanislav Hnělička se narodil v Li-
berci 12. února 1922. Do zahranič-
ního odboje se zapojil po obsazení 
Sudet a násilném vystěhování jeho 
rodiny. Zúčastnil se bojů v Libano-
nu a Sýrii, pod velením gen. Karla 
Klapálka bojoval u Tobruku a poz-
ději také u Dunkerque a v západ-
ní Belgii. Po skončení druhé svě-
tové války se vrátil do vlasti a za 
socialistického režimu byl vězněn, 
podobně jako mnoho jiných váleč-
ných hrdinů. Uznání se dočkal až 
po roce 1989.
Je držitelem nejvyššího státní-
ho vyznamenání Řádu bílého lva, 
dvou Československých válečných 
křížů, francouzského Řádu čest-
né legie, polského Válečného kří-
že, Africké hvězdy, dvou medailí 
Za chrabrost, medailí Za zásluhy 
1. stupně, a řady dalších vyzname-
nání. Od října roku 2011 je Stani-
slav Hnělička také držitelem Čest-
ného občanství města Liberec. 
O měsíc později byl povýšen na 
brigádního generála. (od dop.)

Stanislav Hnělička: Každý z nás měl plán, jak se sprovodit ze světa

Úspěšný vylosovaný luštitel dnešní křížovky obdrží knihu. Těšíme se na vaše odpovědi na adresách: Metropol Centrum, Beethovenova 215/24, 400 01 Ústí nad 
Labem, nebo krizovka@tydeniky.cz (napište telefonní spojení, abychom vás mohli kontaktovat) nejpozději do 27. února 2015. 
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Varianta 
jména 
Emílie

Tohleto

Instala-
térské 

mezikusy 
(slangově)

Dravý
pták

Proutěný 
nosič

na záda
Ku

Závodní 
veslice

Žal
(knižně)

Výtvory Špatnost 1 Řecká 
metropole

Široký 
klobouk

Zbraň 
šermíře

Vlákno

Jestli

2 Biblická 
postava

Belgické 
lázně

Našinci

Jméno 
Bilaka

Kříženec 
osla

a klisny

To i ono 
(básnicky)

Mešní 
roucho

Dosto-
jevského
hrdina 4

Poroučet

Kvantový 
zesilovač 

světla

Nápor
nemoci

Starší vztaž-
né zájmeno

Vlněná
látka

Svatební 
květina

Evropské 
pohoří

Moham-
medův
přítel

Signál 
tísňového 

volání

Tímto 
způsobem

Italský
filmový 
režisér 
(Dino)

 
Určit

Úřad 
(z němčiny)

Výzva
Spojka 

vylučovací
Babočka 
admirál

Varns-
dorfská 
textilka

Záporka

NAPOVÍME:
Komen, ort,
Risi, Anas,

sáče, idiom.

Keňský 
vytrvalec 
(Daniel)

Jm. herečky 
Vránové

Rumunské 
město

Epidemie

Konec 
modlitby

Teprve
když

Výrobce 
náhrobků

Značka 
ampér-
závitu

Ještěr 
s hřbetním 
hřebenem

Pysk

Místo
v dole

Liché 
prvočíslo

Plaz Možná
Spodek 
nádoby

Okraj
obrazu

Způsobiti 
zpoždění

Temno

Novoroční 
zkratka

Kus látky 
k umývání 
podlahy

Nebo

Anglická 
číslovka 
(jedna) 3
Plést
věnec

Nasycený 
uhlovodík

Svérázný 
jazykový 

výraz

     

Tisková reklama funguje. Tisková reklama funguje. 
Zaručeně.Zaručeně.

 inzerce@tydeniky.cz 
 tel. 472 700 122

V neděli 15. února uplynulo 91 let od na-
rození Jiřího Šlitra, spoluzakladatele diva-
dla Semafor, klavíristy, skladatele, ale ta-
ké osobitého kreslíře a ilustrátora, který 
kreslení věnoval mnoho času, a vedle hud-
by mu bylo ze všech jeho profesí nejbližší. 

S oblibou pozoroval a kreslil lidi v kavárnách, 
bufetech, v parcích nebo na ulici. Při svých ces-
tách zaznamenával atmosféru světových met-
ropolí, kam ho přivádělo vystupování s Later-
nou magikou či Semaforem, nejvíce pozornos-
ti však věnoval Praze. Nepřehlédnutelné je ta-
ké Šlitrovo ilustrátorské dílo, které čítá na dvě 
desítky titulů. Ilustroval Nerudovy Malostran-

ské povídky nebo Škvoreckého Zbabělce. Jiří 
Šlitr patří mezi nejvýznamnější rodáky Libe-
reckého kraje, narodil se v Zálesní Lhotě u Ji-
lemnice a větší část dětství strávil v nedaleké 
Dolní Branné. Sestra Jiřího Šlitra Olga žila na 
Jablonecku.   
Nad výstavou Jiřího Šlitra převzal záštitu pri-
mátor Jablonce nad Nisou Petr Beitl. Kresby 
a ilustrace Jiřího Šlitra, doplněné fotografie-
mi z jeho života, bude možné si prohlédnout 
v Městské galerii MY od 20. února do 30. dub-
na 2015.
 /MGMY/, foto: Jaroslav Skála

Výročí narození Jiřího Šlitra v Jablonci nad Nisou

Jiří Šlitr v ateliéru na Vinohradech. 

METROPOL 
horoskop

Beran 21. 3. - 20. 4.
Špatné nálady svých kolegů 

i miláčků ignorujte. Vás život i práce 
baví a máte dobrý pocit, nenechte si ho 
proto ničím zkazit. Jste kreativní a mož-
ná vám to i někdo trochu závidí. Nevší-
mejte si toho.

Býk 21. 4. - 21. 5.
Zdá se vám, že v poslední době 

vedete jeden nekonečně dlouhý mono-
log? Pokud ano, pokuste se o dialog. Po-
slouchejte občas, co říkají ostatní a vší-
mejte si jejich problémů. Nesoustřeďujte 
se stále na sebe.

Blíženci 22. 5. - 21. 6.
Vaše rozpolcená duše už potře-

buje svěží jarní vítr. Oč víc si letos pří-
chod jara dá na čas, o to víc bude bouř-
livější. Připravte se proto dobře, změňte 
účes, barvu vlasů i styl oblečení. Čeká 
vás skvělé období.

Lev 23. 7. - 23. 8.
Vy nikdy nic nevzdáváte. Přes-

tože momentálně máte pocit, že se ve 
vás i kolem vás všechno hroutí, vaše síla 
je v tom, že si s problémy poradíte sami. 
Ale možná by vám prospělo občas se ně-
komu svěřit.

Rak 22. 6. - 22. 7.
Neberte příliš vážně, co vám 

radí druzí, ale neberte příliš vážně ani 
sami sebe. Vaše schopnost jít vzad místo 
vpřed, není občas na škodu. Máte čas si 
všechno dobře promyslet a nedělat zbrk-
lá rozhodnutí.

Ryby 20. 2. - 20. 3.
Nezabývejte se problémy jiných 

více než svými vlastními. Nesnažte se 
vcítit do každého, kdo se vám svěří. 
Starejte se o své zdraví, místo dlouhých 
hovorů v kavárnách se věnujte procház-
kám v přírodě.

Vodnář 21. 1. - 19. 2.
Často dogmaticky očekáváte, 

že se všichni ostatní přizpůsobí vaše-
mu způsobu myšlení. Tato nepružnost 
až zatvrzelost je vaší Achillovou patou 
a způsobuje vám problémy v komunika-
ci. Buďte vstřícnější.

Kozoroh 22. 12. - 2O. 1.
Z vašich zájmů a aktivit si mu-

síte vytřídit priority. Jinak se váš talent 
i schopnosti rozmělní a nebudete schopni 
se naplno realizovat. Jednou z hlavních 
starostí je, na jaký cíl se zaměříte.

Střelec 23. 11. - 21. 12.
Vnímejte pozorněji lidi kolem 

sebe. Jste příliš hluboce zahleděni do 
svého EGA, proto nejste někdy schopni 
objektivně posoudit kvalitu vašich přá-
tel. Rádi překračujete hranice, abyste to 
nepřehnali! 

Štír 24. 10. - 22. 11.
Nebraňte se lehkému flirtu, 

ale do vážných známostí se nepouštěj-
te. Čekají vás náročné pracovní úkoly, 
možná by vám nezbylo prostor pro 
touhu. To by byla škoda, protože ta je 
na lásce nejlepší.

Váhy 24. 9. - 23. 10.
Vaší známou slabostí je drbání 

známých i vašich miláčků. Dejte si pozor 
na nepříjemnosti, které vám hrozí. Raději 
si pár super žhavých klepů odpusťte a mís-
to jejich šíření jděte na Bodyforming.

Panna 24. 8. - 23. 9.
Nejste právě v nejlepší kondici 

ani duševní, ani fyzické. Dlouhá zima vás 
vyčerpala, musíte doplnit síly. Přestaňte 
se ohlížet na módní trendy a dopřejte si 
všechno, na co máte chuť. Prospěje vám 
to víc než dokonalá image.
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Kontakt na redakci: redakce@tydeniky.cz | bezplatná distribuce do domácností a stojanů

V krásném prostředí gotického Hradu Litoměřice, který nezapře genius 
loci, se ve čtvrtek 12. 2. konal slavnostní večer vyhlášení výsledků čte-
nářské ankety Osobnost roku Ústeckého kraje za rok 2014. 

Čtenáři zvolili Osobnosti roku Ústeckého kraje 2014 

2.
3.

1.

4. 5. 6.
7.

11.10.9.
8.

2. Křtem titulní strany Metropolu  začínáme 9. rok 
vydavatelství.  
3. Štěpánu Popovičovi předal cenu hejtman Ol-
dřich Bubeníček.
4. S kyticí gratuluje Karlu Edelmannovi primátor 
Ústí Josef Zikmund.
5. Robert Kysela přijímá blahopřání od Mgr. Ra-
dovana Dostálka z agentury Noesis. 
6. Patrik Cmorej si ocenění považuje. Předávají-
cím byl Radek Popovič, ředitel Lázní Teplice
7. S úsměvem si slávu za celý tým Černých an-

dělů vychutnaly M. Jeřábková a L. Súkeníková. Pře-
dával Ing. Vladimír Rouček, generální ředitel společ-
nosti VUAS. 
8. Moderátor Vladimír Hron zpovídá úřadující Miss 
Czech Press Veroniku Dejovou z Plzně. 
9. Šek na 5 000 Kč věnoval Diakonii Litoměřice ředitel 
vydavatelství Metropol Ing. Jiří Morštadt.
10. Hosty galavečera potěšily dvě autorské módní 
přehlídky ze severu Čech.
11. U mikrofonu se s pěveckým vystoupením vystří-
dali Kamila Nývltová a Vláďa Hron.

1. Tak jsou ony – Osobnosti roku Ústeckého kraje 2014 tak, jak je vybrali čtenáři. Na snímku zleva MUDr. Karel Edelmann, Ph. D. (kategorie veřejná správa), Dr. Ing. Štěpán Popovič, CSc. (podnikání a ma-
nagement), Lucia Súkeníková (cena poroty – BHK Most), Robert Kysela (generální manažer HC Verva Litvínov převzal cenu pro Martina Ručinského v kategorii sport), Markéta Jeřábková (BHK Most), 
PhDr. Mgr. Patrik Christian Cmorej. MSc. (dobrý skutek) a moderátor Vladimír Hron (převzal cenu pro Josefa Aloise Náhlovského v kategorii kultura). Blahopřejeme!  Foto: D. Šeiner
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Rekonstruovaná národní kulturní pa-
mátka Hospital Kukus nabídne tu-
ristům hned několik novinek. Ved-
le nové expozice muzea farmacie to 
budou např. obnovené interiéry pa-
mátky, renovované nádvoří a v ne-
poslední řadě bylinková zahrada za 
hospitalem. Otevře se zde také ga-
lerie českých vín. Restaurátoři navíc 
nedávno dokončili opravu nástěn-
ných maleb z cyklu „Tanec smrti“. Sé-
rie padesáti obrazů, které znázorňu-
jí rovnost lidí v posledním okamžiku 
života, byla dosud ukrytá pod silnou 
vrstvou vápna.
Slavnostní otevření Hospitalu se 
uskuteční 26. března od 13 hodin. 
Na první prohlídky můžete vyrazit 
o víkendu 28. – 29. března 2015. Pa-
mátka bude otevřena po celý víkend 
od 9 do 17 hod. Sezóna zahájí napl-
no 1. dubna 2015. Hospital pak bu-
de otevřen každý den mimo pondělí 
od 9 do 17 hodin. 

Barokní komplex na Kuksu v údolí ře-
ky Labe založil hrabě František Anto-
nín Špork. Původní využití hospitalu 
dodnes připomíná barokní lékárna, 
která je jednou z nejstarších v Evropě, 
kromě ní je přístupný i klášterní kos-

tel a pod ním umístěná hraběcí hrob-
ka. Prostor před průčelím hospitalu 
zdobí sochy Ctností a Neřestí z dílny 
Matyáše Bernarda Brauna, který je au-
torem i nedalekých pískovcových reli-
éfů v místě zvaném Betlém. Nabízí se 

zde možnost uspořádání svatebních 
obřadů, vzdělávacích aktivit, v nabíd-
ce nechybí i tradiční kulturní akce – 
hudební festivaly, jarmarky, vinobra-
ní, recitály a další.

Text a foto: Portál Kudyznudy.cz

V březnu se po rozsáhlé obnově poprvé otevře Hospital Kuks
Po dvacetiměsíční rekonstruk-
ci bude možné znovu obdivo-
vat krásy jedné z nejvýznamněj-
ších barokních památek, Hospi-
talu Kuks. Poprvé otevře své brá-
ny veřejnosti za měsíc, o víkendu 
28. a 29. března. 

www.7.cz 33333333333333333333333333333333

„Energie je to,
    co vše uvádí do pohybu“
 Aristoteles

Britské dny 
v Liberci 

Dějištěm prvního Britského dne z ce-
lé série, která se tento rok uskuteč-
ní v několika městech České repub-
liky, se stal ve středu 28. ledna Libe-
rec. Unikátní akci, jejímž cílem je na-
bídnout tuzemským podnikatelům 
a živnostníkům kontakty s podniky 
ve Velké Británii, odstartoval primá-
tor Tibor Batthyány (na snímku).

Britské dny připravuje v tuzemsku již 
několikátým rokem Britská obchod-
ní komora České republiky s cílem 
podpořit místní podnikatele. V roce 
2015 zamíří také do Ostravy, Plzně, 
Olomouce a Brna. „Chceme napomo-
ci rozvoji malých a středních podniků 
v České republice a představit místním 
fi rmám aktivity našich členů,“ vysvět-
lila Marcela Roche, ředitelka Britské 
obchodní komory. „Semináře jsou ši-
té na míru potřebám podnikatelů v jed-
notlivých městech,“ dodala.
Do Liberce přijeli také zástupci 
několika britských fi rem, aby hle-
dali s místními podniky nové ob-
chodní příležitosti. Vedle navazo-
vání kontaktů čekal účastníky po 
celý den maratón přednášek a se-
minářů, které uzavřela slavnost-
ní recepce v Radničním sklípku. 
Nad akcí převzali záštitu primá-
tor statutárního města Liberec Ti-
bor Batthyány a hejtman Liberec-
kého kraje Martin Půta.  
„Když jsme se sešli na začátku prosin-
ce minulého roku se Silvií Bušniakovou 
z Britské obchodní komory a ona mne 
požádala, abych převzal záštitu nad 
Britským dnem, neváhal jsem ani mi-
nutu. Velká Británie je vyspělá země 
s pevně zakořeněným vztahem k tra-
dičním hodnotám,“ doplnil. (min)

Vážení a milí čtenáři 
a příznivci Metropolu,
dovolte, abych se s vámi poděli-
la o dojmy ze slavnostního veče-
ra vyhlášení výsledků čtenářské an-
kety Osobnost roku Ústeckého kra-
je 2014, o kterých informujeme na 
předchozích stránkách.
Věřte, že mě hřálo u srdce, když si 
vítězové přicházeli na pódium pro 
certifikáty, publikum na Hradě Lito-
měřice spontánně tleskalo a dávalo 
tak najevo, že si práce a umu oceně-

ných váží. Ať už se jednalo o kate-
gorii podnikání a management, ve-
řejnou správu, kulturu, sport či dob-
rý skutek. Moje profese mi umožňu-
je skoro každý den nahlédnout do 
životů lidí, kteří pracují s velkým 
osobním nasazením ve prospěch 
druhých a celé společnosti a je ško-
da, že o tom veřejnost často ani ne-
ví. A to je právě smyslem ankety, 
ve které nás čtenáři upozorňují na, 
a teď nechci, aby to vyznělo pate-
ticky, hrdiny všedních dnů ve svém 

okolí a my jejich příběhy rádi zpro-
středkujeme ostatním. Mám velkou 
radost, že tipů přibývá, takže nám 
určitě anketa ještě několik let vydr-
ží. A to je moc dobře.  
Obdobný pocit štěstí jsem cítila 
i z obrazové a slovní prezentace Di-
akonie v Litoměřicích, která se sta-
rá o hendikepované a všelijak jinak 
zkoušené jedince.  Jí byl určen sym-
bolický šek na pět tisíc korun od Me-
tropolu a následovat budou další, 
jak mne o tom o přestávce zpravi-

li někteří z hostů večera. Bez obě-
tavých zaměstnanců a dárců by 
byl život těchto lidí hodně obtížný 
a strastiplný. Po této stránce jsme si 
večer užili i my, pořadatelé. Víme, že 
naše práce má smysl, takže tu káru 
rádi potáhneme dál… 
Vážení a milí čtenáři, děkujeme vám 
za tipy a těšíme se na další. Za celý 
tým tvůrců dnešního vydání vám pří-
jemné dny do dalšího shledání přeje
Ladislava Richterová
šéfredaktorka, richterova@tydeniky.cz


