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V pondělí 1. února se v pražské Lucerně sejdou zpěvačky z celého Slovenska na koncertu Slovenské divy v Praze. 
Na akci, kterou pořádá Martin France, zazpívá i Yvetta Blanarovičová. Metropol je mediálním partnerem koncrtu.

V únoru se chystá
velká kulturní událost
 Yveto, vy to nebudete mít do Lu-

cerny daleko, protože v Praze už lé-
ta žijete. Jste v hlavním městě spo-
kojená? 
V Praze jsem začala žít ještě během 
studií a cítím se tady doma. Často 
cestuji po světě a díky tomu si uvě-
domuji, jak je Praha krásné město 
a navíc bezpečné. Vždyť Praha by-
la vyhodnocena jako osmé nejbez-
pečnější město světa a navíc jedno 
z nejpůvabnějších na zeměkouli. 
Což ale neznamená, že se netěším 
na Slovensko, kde jsem se narodi-
la a mám tam rodinu a spoustu ka-
marádů.

 Jezdíte tam často?
V podstatě neustále pendluji me-

zi Českou a Slovenskou republi-
kou kvůli práci. Od února budu 
hrát v muzikálu Angelika v Diva-
dle Broadway a nyní hraji ve Slo-
váckém divadle v muzikálu Pokrev-
ní bratři. Kromě toho jsem také ře-
ditelkou a zakladatelkou nadace La 
Sophia o.p.s. Jde o projekt, který fi -
nančně podporuje mimořádně hu-
debně a sportovně talentované dě-
ti z dětských domovů a sociálně 
znevýhodněných rodin ve věku od 
osmi do osmnácti let z celé České 
a Slovenské republiky. 

 Jak se těšíte na 1. února do Lu-
cerny?
To je opravdu velká událost, proto-
že palác Lucerna má svoji historii, 

váhu a neopakovatelné kouzlo. Kro-
mě mě tam vystoupí také Jana Ko-
ciánová, Eva Máziková, Helena Ble-
hárová, Sisa Sklovská, Marcela Lei-
ferová, Marcela Mollnárová, Lucie 
Šoralová, Katka Hasprová, Zuzana 
Mauréry, Nela Pocisková, Andrea Zi-
mányiová, Twins. Mezi hosty bude 
patřit slovenské operní trio La Gio-
ia, které zazpívá se Sisou Sklovskou 
a zpěvák a producent koncertu Mar-
tin France. Ten si střihne premiérově 
duet s legendou slovenské hudební 
scény Janou Kociánovou. Myslím, že 
se těším nejen já, ale mají se na co 
těšit i diváci.  

Text: Šárka Jansová 
Foto: Archiv Yvetty Blanarovičové 

Yvetta Blanarovičová
Narodila se ve znamení Váhy v roce 1963 v Bojnicích. Studovala státní konzervatoř v Žilině v oboru zpěv a hru na hous-
le a poté Státní konzervatoř v Praze. Hrála v Národním divadle a v Realistickém divadle. Zahrála si ve fi lmech Stav ztros-
kotání, Golet v údolí, Princezna ze mlejna, O princezně Jasněnce a létajícím ševci a v seriálu Pojišťovna štěstí.

Moderní bezplatné vysokonákladové noviny pro volný čas1 000  Kč
1 000  Kč

KAŽDÝ MĚSÍCKAŽDÝ MĚSÍC

VELKÁ SOUTĚŽ
VELKÁ SOUTĚŽ

www.dentalnistudio.cz

+420 776 555 589
info@dentalnistudio.cz

V dentálním studiu, vybaveném nejmodernější 
technikou vám poskytneme komplexní odbornou 

péči týkající se současné stomatologie, péči týkající se současné stomatologie, 
kterou zajišťují naši specialisté. kterou zajišťují naši specialisté. 
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čtětě na 7. straně

abychom vám zpříjemnili chvíle odpočinku a přispěli k osvěžení vědomostí , 
připravili jsme pro vás VELKOU SOUTĚŽ o hodnotné ceny. 

 

Od února do listopadu 2016 najdete v novinách METROPOL, 
na zpravodajském portále www.tydeniky.cz a 
FB Český Metropol vždy po jedné otázce ze zajímavých etap 
historie i ze současnosti . Když se stanete fanouškem FB Český 
Metropol, vaše šance na výhru se ještě zvýší.
 

Odpovědi na všechny tři otázky můžete jednou měsíčně zasílat 
buď elektronicky na email soutez@tydeniky.cz 
nebo na poštovní adresu: 
Český Metropol, Na Lysinách 457/20, 147 00 Praha 4. 

 

Každý měsíc vylosujeme výherce správných odpovědí, 
který získá fi nanční odměnu (1000 Kč).

 

Všichni účastníci, kteří správně odpoví na všech třicet otázek, 
postoupí na konci roku do závěrečného slosování o hlavní cenu. 

Přejeme hodně štěstí! 

1 000  Kč1 000  Kč

KAŽDÝ MĚSÍC
KAŽDÝ MĚSÍC

VELKÁ SOUTĚŽVELKÁ SOUTĚŽ
f Český Metropol

Kromě novin 

hledejte otázky 
také na:

Vážení a milí čtenáři a příznivci 
vydavatelské skupiny METROPOL,

www.ParlamentniListy.cz
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Kombinovaná spotřeba paliva a emise CO2 BMW řady 1:
3,4–8,0 l/100 km, 89–188 g/km.

Radost z jízdy

BMW řady 1

www.autogral.cz

Auto Grál s.r.o.,
Přístavní 837/85
400 07 Ústí nad Labem
tel. 475 201 527
www.autogral.cz

BMWEFFICIENTDYNAMICS.
NIŽŠÍ SPOTŘEBA. VÍCE RADOSTI Z JÍZDY.

BMW ŘADY 1 S INTELIGENTNÍM
POHONEM VŠECH KOL BMW xDRIVE.

JARO, LÉTO,
PODZIM, xDRIVE.
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Jaký máte vztah k vašemu hejtmanovi?

 oblíbený       neoblíbený        nevímPrůzkum - obliba hejtmanů (podzim 2015)

Nejoblíbenějším hejtmanem je Ha-
šek před Zimolou, jediná politička, 
Krnáčová, je osmá.

Prosincovému měření oblíbenos-
ti hejtmanů dominuje zástupce Ji-
homoravského kraje Michal Hašek 
(ČSSD). Druhé místo připadá jiho-
českému hejtmanovi Jiřímu Zimolo-

vi (ČSSD). Bronzovou příčku popu-
larity obsadil rovněž sociálnědemo-
kratický hejtman Martin Netolický, 
z Pardubického kraje.
Výzkum provedl Phoenix research on-
line ve dnech 1. listopadu až 5. prosin-
ce 2015 na počtu 7 300 respondentů.
Za první trojicí nejoblíbenějších 
se umístil hejtman Ústeckého kra-

je Oldřich Bubeníček (KSČM), ná-
sledovaný šéfem kraje Vysočina Ji-
řím Běhounkem (nestr. za ČSSD). Na 
šestém místě v popularitě skupinu 
uzavírá předák Moravskoslezského 
kraje Miroslav Novák (ČSSD).
Sedmou pozici v oblibě si drží 
středočeský hejtman Miloš Petera 
(ČSSD), následovaný jedinou poli-

tičkou mezi regionálními zástupci, 
pražskou primátorkou Adrianou 
Krnáčovou (ANO 2011). Ta se za uply-
nulý rok posunula z 11. na 8. místo 
v celkovém pořadí.
Devátou pozici žebříčku popularity ob-
sadil liberecký hejtman Martin Půta 
(STAN), za nímž se umístil zlínský kraj-
ský zástupce Stanislav Mišák (ČSSD). 

S mírným odstupem ho následuje nový 
hejtman nejzápadnějšího českého kra-
je, karlovarský Martin Havel (ČSSD).
Následuje hejtman Olomouckého 
kraje Jiří Rozbořil (ČSSD), za nímž se 
v žebříčku regionální obliby umís-
til zástupce Plzeňského kraje Vác-
lav Šlajs (ČSSD) a královéhradecký 
hejtman Lubomír Franc (ČSSD).

 Čí byl nápad tvořit fi remní žeb-
říčky, odkdy se datuje a jaká jsou 
kritéria?
V době mého působení v londýn-
ském City, při čtení amerického 
magazínu Fortune 500 a jako jed-
no z přání mých dalších zaměstna-
vatelů z holandské banky ING, pro 
kterou jsem v České a Slovenské re-
publice řídil jejich bankovní aktivity 
v letech 1993 – 2003.

 Může se fi rma hlásit do soutěže 
opakovaně?
Musím vás opravit, že se nejedná 
o soutěž, ale o anketu, která má sta-
novená měřitelná kritéria a tím nej-
důležitějším kritériem jsou tržby. Je 
to kritérium, které vychází i z účet-
ních výkazů a nedá se tedy osob-
ně nebo záměrně ovlivnit nebo za-
platit, podplatit, a nebo jinak zne-
užit. Firmy se do našich žebříčků 

samy dobrovolně hlásí a své údaje 
nám poskytuji dobrovolně, anketní 
formuláře jsou obyčejně podepsány 
i orazítkované fi nančním ředitelem 
nebo jiným členem vedení fi rem.

 CZECH TOP 100 je asi nejvýznam-
nější projekt sdružení. Není však 
zdaleka jediný…
CZECH TOP 100 je bezesporu nej-
starším projektem žebříčkového ty-
pu v oblasti ekonomiky, resp. vůbec 
v českém veřejném prostoru (kro-
mě Zlatého slavíka). Existuje od ro-
ku 1994, postupně se vynořily i další 
a to nejen v oblasti ekonomiky. Ně-
které projekty podobné tomu naše-
mu byly stvořeny za velmi podiv-
ných okolností nebo jsou velmi blíz-
ce propojeny s politickou a lobbys-
tickou mafi í, která si nechává svou 
aktivitu platit, i od státních fi rem 
resp. hlavních mediálních hráčů na 
českém trhu.

 Kdybyste měl vytvořit pomyslný 
žebříček akcí sdružení za letošní 
rok, jak by vypadal?
Gala oběd fi rem České republiky na 
Pražském hradě, na kterém vyhlašuje-
me 100 nejvýznamnějších fi rem. Pro-
jekt Mapa úspěchů – televizní, roz-
hlasový, novinový a knižní dokument 
o ekonomických fenoménech české 
ekonomiky za posledních 25 let. Dále – 
Ples na Žofíně, CZECH TOP 100 Golf Tro-
phy, Obědy nad Prahou, 100 obdivova-
ných fi rem ČR, Spolu za špičkovou kul-
turou, konference Management 2020, 
setkání Region CZECH TOP 100 atd.

 TOP fi remní fi lantrop myslí na 
dárcovství a společenskou odpo-
vědnost. Patří podle vašeho názoru 
charita k fi remní kultuře?
Jistě patří, ale podporu zvláš-
tě v našem státě i jinde potřebu-
jí i kultura, duševní vědy, dyna-
mický rozvoj člověka, i těch, kte-
ří žijí třetí část svého života a ani 
nechtějí charitativní pomoc, ale 
chtějí být odpovědní a ještě po-
třební pro všechny v okolí – těm 
je třeba vytvořit dobré podmínky 
pro jejich důstojný a aktivní ži-
vot.

 Na co by ředitelé a manažeři spo-
lečností neměli zapomínat?
To je jednoduché, i jejich úspěch tvo-
ří lidé, lidské bytosti se svými pro-
blémy i radostmi. Nikdo z nich není 
stroj, má duši i srdce.

 S kterými subjekty spolupracu-
jete?
Je to široké spektrum – nadnárod-
ní, soukromé, mediální, státní sprá-
va, školy, sportovní kluby, zájmová 
sdružení, náboženské obce atd.

 Jak vypadá běžný den předsedy 
sdružení?
Před 7 hod ranní jsem v kancelá-
ři a obyčejně jsem tam sám, někdy 
s kolegou, který nemá spaní, a to 
nejvíce vyřídím. Schůzky, porada, 
telefonáty, maily, výjezdy mimo Pra-
hu. Cca od 11 hod obyčejně schůzky 
ve středu města, oběd v mé oblíbe-
né restauraci, odpoledne odjezd do-
mů, ale večer obyčejně nějaká akce 
v centru Prahy.

 A jak si po takovém kolotoči nej-
lépe odpočinete?
V létě zahradničím, v zimě čtu.

Předseda Sdružení CZECH TOP 100 
Ing. Jan Struž: Být vždy optimistou

Která společnost by nechtěla patřit mezi stovku nejvýznamnějších či nej-
obdivovanějších fi rem České republiky? Nejen na toto téma jsme hovoři-
li s předsedou Sdružení CZECH TOP 100 Ing. Janem Stružem. 

Ing. Jan Struž

Předseda Sdružení CZECH TOP 100 a Česko-ruské podnikatelské rady 
(nar. 5. 5. 1949). Absolvent Vysoké školy ekonomické v Praze pracoval ví-
ce než 30 let v bankovnictví v různých vedoucích pozicích (Živnostenská 
banka a ING Bank). Publikuje v odborných časopisech, je spoluautorem 
knih o zlatě. Žije v Praze. Jeho krédem je: Být vždy optimistou. 
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„Cenu pro nejlepší ženskou herečku si 
Alena Mihulová zasloužila za svůj mno-
hovrstevnatý výkon. Její ztvárnění příliš 
obětavé zdravotní sestry, a ženy obecně, 
odráží to nejdůležitější na tomto fi lmu. 
Humor stejně jako beznaděj a zejména 
snahu o hledání důstojné existence,“ vy-
světlila porota, přičemž Palm Springs 
International Film Festival je jednou 
z nejprestižnějších fi lmových přehlí-
dek v USA. K vyhlášení Aleny Mihulové 
nejlepší herečkou navíc došlo jen pár 
dní poté, co získal režisér fi lmu Domá-
cí péče Slávek Horák, ocenění 10 Direc-
tors to Watch. Film, jež se odehrává na 
jižní Moravě, tak sbírá na zahraničních 
fi lmových festivalech jednu cenu za 

druhou. Po Křišťálovém globu pro nej-
lepší herečku v Karlových Varech a ce-
ně za nejlepší ženský herecký výkon od 
akademie sdružující provozovatele kin 
NASK je to tak další cena, která uděla-
la Mihulové obrovskou radost. „Musela 
jsem si zprávu od režiséra Slávka Horáka 
přečíst znovu, abych tomu uvěřila. Mám 
radost nejen kvůli sobě, ale i kvůli němu. 
Cenu jsem sice dostala já, ale hlavní zá-
sluhu na všem má Slávek se svým skvě-
lým scénářem a výbornou režií,“ prohlá-
sila po vyhlášení šťastná herečka, která 
právě pracuje na novém seriálu pro ČT 
a nemohla být v USA osobně. 

Text: Šárka Jansová
Foto: Archiv Aleny Mihulové

Alena Mihulová získala cenu pro Nejlepší
herečku na festivalu v Palm Springs

Na fi lmovém festivalu v Palm Springs získala letos v lednu Alena Mihulová ocenění jako Nejlepší herečka za ro-
li Vlasty ve fi lmu Domácí péče.  

Karel IV. v Senátu
Výstavou, která přibližuje skutečnou podobu života a díla Karla IV., si Se-
nát jako jedna z prvních institucí připomíná výročí 700 let od narození 
tohoto významného státníka, politika a diplomata. Expozice byla slav-
nostně zahájena 21. ledna a potrvá do 12. června 2016. 

Lída Baarová 
na fi lmovém plátně
Filmová i herecká delegace v čele s reži-
sérem Filipem Renčem, scenáristou Iva-
nem Hubačem, německým hercem Ge-
deonem Burkhardem, jeho rakouským 
kolegou Karlem Markovicsem a sklada-
telem Ondřejem Soukupem doprovodi-
la 20. ledna v Praze slavnostní uvede-
ní životopisného fi lmového dramatu 
Lída Baarová. Jedním z hostů premiéry 
v multikině Slovanský dům byl i prezi-
dent Miloš Zeman. (met)

Výstava zachycuje několik oblastí 
Karlova působení ve 14. století i pře-
trvávající stopy jeho činů v součas-
né a evropské společnosti. „Pro obča-
ny je Karel IV., jak se ukázalo v několi-
ka anketách, jednoznačně na prvním 
místě. Jak už to tak bývá, velkou část 
jeho popularity mají na svědomí mož-
ná spíš mýty, které se o Karlovi tradují. 
Právě proto si myslím, že tato výstava 
a letošní výroční oslavy jako celek jsou 
dobrou příležitostí seznámit širokou 
veřejnost se skutečnou podobou živo-
ta a díla Karla IV. Ono se pak totiž uká-
že, že i když odložíme růžové brýle, zů-
stává Karel IV. „Otcem vlasti“. Snad ni-
kdo před ním a po něm toho pro 
tuto zemi nevykonal tolik jako 
on,“ řekl předseda Senátu Mi-
lan Štěch. 
Návštěvníci mají možnost 
se seznámit s Karlem IV. 
jako králem a císařem, 
s Karlem IV. jako politi-

kem a diplomatem, s Karlem IV. a je-
ho vztahem nejenom k církvi, ale 
i k české metropoli či k Francii. Ex-
pozice mapuje také duchovní odkaz 
tohoto českého krále a římského cí-
saře i ztvárnění jeho podoby napříč 
staletími. 
Výstava se koná pod záštitou před-
sedy Senátu Milana Štěcha a před-
sedy Akademie věd Jiřího Drahoše. 
Autory výstavy jsou odborníci z His-
torického ústavu Akademie věd ČR 
pod vedením Evy Doležalové.
Veřejnosti je výstava přístupná v My-
tologické chodbě Valdštejnského pa-
láce v únoru a v březnu každý první 

víkend v měsíci, od dubna kaž-
dý víkend a státní svát-
ky od 10.00 hod. do 

17.00 hod., od června je 
otevřeno o hodinu déle. 

Vstup volný.  
 Text: Eva Davidová

Ilustrační foto: Metropol
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ASISTENČNÍ SLUŽBA

asis tenční  s lužba  dá ln ice D1  úsek Praha -  Brno

Liberec | Provoz lůžkového hos-
pice Libereckého kraje zahájil 
v lednu symbolickým přestřiže-
ním pásky prezident České repub-
liky Miloš Zeman. Prvnímu ka-
mennému zařízení svého druhu 
v kraji popřál perspektivní bu-
doucnost a poděkoval všem, kteří 
se na jeho vzniku podíleli. Spolu 
s prezidentem zahájili novou eta-
pu paliativní péče v regionu také 
hejtman Libereckého kraje Mar-
tin Půta a ředitelka lůžkového 
hospice Taťána Janoušková.

„O tom, jak je lůžkový hospic potřebný 
a jaké služby poskytuje, se v poslední do-
bě hodně hovoří, ale kde se vzala myš-
lenka, kdo za ní stojí, kdo toto zaříze-
ní pro nevyléčitelně nemocné podporu-
je, tak o tom se mluví už méně. A právě 
o lidech, kteří za výstavbou stojí, je dneš-
ní den,“ uvedla v úvodu ředitelka Ta-
ťána Janoušková. Na její slova navá-
zal ve své řeči také hejtman Liberec-
kého kraje Martin Půta. „Jsem rád, že 
jsme v roce 2013 našli odvahu a myšlen-
ku hospice pro Liberecký kraj dotáhli do 
zdárného konce, a to i přesto, že to ně-
kdy bylo dost dramatické. Chci poděko-
vat paní ředitelce Janouškové a jejímu 
týmu za to, že Liberecký kraj má spoleh-
livého a důležitého partnera a poskyto-
vatele hospicové péče. Poděkování si ale 

rozhodně zaslouží všichni, kteří svým dí-
lem práce přispěli k tomu, že Liberecký 
kraj má konečně službu, která tu dosud 
chyběla,“ řekl hejtman.
S poděkováním nešetřil ani prezident 
republiky Miloš Zeman. „Rád bych po-
děkoval všem, kteří se zasloužili o vy-

budování hospice. Ročně u nás umírá 
sto tisíc lidí, řada z nich v nouzi, v bo-
lestech, utrpení a bohužel i nedůstojně. 
Nemá je kdo pohladit, utřít pot z čela. 
Proto jsem vloni 28. října měl tu čest 
mimo jiné vyznamenat i zakladatelku 
hospicové péče MUDr. Marii Svatošovou 

v České republice Medailí za zásluhy,“ 
uvedl ve své řeči prezident a dodal: 
„Dovolte mi, abych vám popřál důstoj-
né umírání, což je přání trochu morbid-
ní, ale pravdivé. Já bych řekl, že smrt je 
tečka za životem a každý život prochá-
zí několika fázemi a tato je poslední. 

A dělejme všechno proto, aby i tato fáze 
byla důstojná“.
Celým slavnostním otevřením lůžko-
vého hospice prováděl radní Petr Tul-
pa, který hosty seznámil s počátkem 
stavby, projektovým a realizačním tý-
mem. O fi nancování zase hovořil eko-
nomický náměstek hejtmana Marek 
Pieter a radní Vít Příkaský. Události 
se zúčastnilo více než sto hostů.
U příležitosti otevření hospice se pre-
zident setkal i s žáky Střední umělec-
koprůmyslové školy sklářské v Kame-
nickém Šenově, Matějem Kapitánem 
a Martinem Jašontkem, kteří v rám-
ci soutěže Světlo pro hospic navrhli 
skleněný objekt s názvem Via Ultima-
ta. Prezidentovi svou práci představi-
li, společně s Ludvíkem Karlem, ma-
jitelem Preciosy, která pomůže jejich 
návrh uvést do reálné podoby. Prezi-
dent poté pohovořil také se zaměst-
nanci Hospicové péče sv. Zdislavy.   
Lůžkový hospic Libereckého kraje za-
čal fungovat od 1. ledna 2016 a již 4. 
ledna přijal první dva klienty, ke kte-
rým v následujících dnech přibydou 
další. Jeho budování začalo v červenci 
roku 2014 a celkové náklady na stav-
bu, dodávku technologií i vnitřního 
vybavení dosáhly částky necelých 109 
milionů korun. Poskytovatelem péče 
je v novém lůžkovém zařízení Hospi-
cová péče sv. Zdislavy, o.p.s. (od dop.)

Spolu s tvůrci otevřel hospic Libereckého kraje i prezident 

„Pro aktuální zimní údržbu je připra-
veno 159 sypačů a v případě potřeby 
můžeme aktivovat zhruba stejný po-
čet traktorových radlic. Kontrolujeme 
samozřejmě i dostatečné množství po-
sypového materiálu. Na začátku zimy 
tak je ve skladech více než 36 tisíc tun 
soli a zhruba 68 tisíc tun inertního ma-
teriálu, především drtě,“ uvedl Zdeněk 
Dvořák, ředitel Krajské správy a údrž-
by silnic Středočeského kraje. 
V případě potřeby jsou fi rmy, které pro 
KSÚS Středočeského kraje zimní údrž-
bu smluvně zajišťují, připraveny posy-

pový materiál včas doplnit. Díky přípra-
vě se silničáři zatím nesetkali s vážněj-
šími problémy, kdy by museli uzavírat 
silnice kvůli nesjízdnosti. Přesto se po-
týkají se stížnostmi, kdy veřejnost na-
příklad odmítá akceptovat zimní údrž-
bu bez chemického posypu. „Příkladem 
může být silnice II/115 mezi Hostomicemi 
a Svinařemi v okrese Beroun. Tento úsek 
ošetřujeme inertním materiálem a na je-
ho obou koncích začíná chemicky ošet-
řovaná silnice,“ řekl Václav Pavlík, pro-

vozní náměstek ředitele KSÚS Středo-
českého kraje. Podle jeho slov je rozdíl 
v obou technologiích výrazný a člověk, 
který nezná okolnosti, je přesvědčen, 
že se silnice z Hostomic do Svinař ne-
udržuje. Úsek bez chemického ošetře-
ní přitom vznikl na základě iniciativy 
Obce Skuhrov, která z důvodu ochrany 
vodních zdrojů požádala o posyp inert-
ním materiálem.
Situaci na středočeských silnicích mo-
nitorují dispečinky Krajské správy 
a údržby silnic Středočeského kraje, 
které přímo řídí 27 dispečerských pra-
covišť jednotlivých dodavatelských fi -
rem, které zajišťují zimní údržbu. Stav 
silnic hlídají nejen dispečeři na dispe-
čincích a provozní cestmistři, ale i dal-
ší pracovníci v terénu.

„Stane se pochopitelně, že na některých 
místech uvízly kamiony či auta skonči-
la v příkopech. Těchto případů však za-
tím nebylo mnoho a ne vždy je příčinou 
stav komunikace. Příkladem je řidič ka-
mionu, který uvízl ve stoupání, ale ostat-

ní kamiony a další vozidla ho bez problé-
mů objížděla. Kde je chyba v těchto pří-
padech, ať každý posoudí sám,“ doplnil 
Václav Pavlík, který za všechny své ko-
legy popřál motoristům šťastný návrat 
z jejich cest.

Příprava na zimu:
 36 205 tun soli
 68 170 tun intertu
 159 sypačů s radlicemi
 159 traktorových radlic

Desítky radlic a tisíce tun soli mají středočeští silničáři
Zimní údržba silnic II. a III. třídy ve Středočeském kraji je v plném proudu. Silničáři mají ve své péči zhruba 8 600 kilome-
trů nejzatíženější silniční sítě, kterou užívají velké dopravní fi rmy, autobusové společnosti a ostatní motoristická veřej-
nost. Pro zimní údržbu jsou připraveny desítky sypačů a další techniky.

SÚS
KRAJSKÁ SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC

Středočeského kraje
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Objem investic na rok 2016 vychá-
zí ze schváleného Podnikatelského 
záměru SVS na období 2016 - 2020, 
přičemž zohledňuje zákonnou po-
vinnost vlastníka k zajištění náleži-
té obnovy vodohospodářského ma-
jetku v souladu Plánem fi nancová-
ní obnovy vodovodů a kanalizací. 
Zároveň refl ektuje výsledky jedná-
ní vedení SVS s akcionáři, starosty 
458 měst a obcí Ústeckého a převáž-
né části Libereckého kraje, při hledá-
ní kompromisů na straně potřeb do 
obnovy majetku s důrazem na dodr-
žení sociální únosnosti ceny vody. 

Převážná část investic 
do obnovy majetku 

Generální ředitel SVS Ing. Bronislav 
Špičák, dodává: „Celkový objem pro-
středků určených na investice do vodo-
hospodářského majetku SVS, tzn. 1,27 
miliardy korun, bude v plném rozsahu 
kryt z vlastních zdrojů společnosti, zís-
kaných z vodného a stočného. Celko-
vá částka bude rozdělena v tomto po-
měru: téměř 80 % je určeno na obno-
vu vodohospodářského majetku spo-
lečnosti, a to v objemu 0,992 mld. Kč, 
a zbývajících 20 % půjde na strategic-
ké investice vyvolané legislativou, což 

představuje objem 278 mil. Kč. Na-
ší prioritou je urychlená obnova stá-
vajícího infrastrukturního majetku, 
avšak stále musíme dohánět hendikep 
ze startovní čáry a navíc narážíme na 
nedostatečný podíl z ceny vody na ob-
novu pro vlastníka majetku.“

Stále splácíme dluhy minulosti
Cílem SVS je pečovat o svěřený maje-
tek s péčí řádného hospodáře a zajis-
tit obyvatelům na severu Čech lepší 
životní komfort, tj. dodávku kvalit-
ní pitné vody a adekvátní odkanali-
zování a čištění odpadních vod. Ak-
tivity SVS jsou však stále ovlivněny 
podmínkami při vzniku společnosti, 
kdy od svých akcionářů – měst a ob-
cí – převzala rozsáhlý a dlouhodo-
bě podinvestovaný infrastrukturní 
majetek. Přes velmi masivní investi-
ce zejména v posledním desetiletí je 
dnes průměrně 60 % tohoto majet-
ku za svou životností: konkrétně až 
65 % vodovodních sítí, 58 % kanali-
zací, 44 % úpraven vody a 34 % čistí-
ren odpadních vod. Trvalým problé-
mem je i nedostatečný podíl z ceny 
vody pro vlastníka. Nejdříve si ce-
lých 25 % nejdříve odčerpá stát, a to 
formou DPH a řadou dalších poplat-

Rozdělení investičních prostředků po okresech 
LB kraj Počet staveb investice celkem příklad nejvýznamnějších staveb

CL: 21 staveb 123 mil. Kč

Dubnice p. R. – rek. přivaděče Útěchovice 
Pertoltice p. R. – rek. vodovodu  
Holany – rek. ČOV  
Sloup v Čechách. – rek. vodovodu

JN: 12 staveb  98,8 mil. Kč 
Držkov – odstranění kanalizačních výústí 
Jablonec n. N., Mšeno – rek. vodovodu v kolektoru  
Jablonec n. N., Pod Skalkou – rek. kanal. a vodovodu

LB: 12 staveb 74,4 mil. Kč
Chrastava, Liberecká – rek. vodovodu 
Liberec, M. Horákové – rek. kanal. a vodovodu
Liberec ČOV – posílení zdrojů vzduchu

UL kraj Počet staveb investice celkem příklad nejvýznamnějších staveb

CV:
 15 staveb  77,5 mil. Kč 

Chomutov, Čelakovského, Pol. vězňů, Dostojevského – 
rek. kan. a vodovodu,
Chomutov, Osvobození, Sokolská – rek. kanal. a vdv.
Jirkov, Nový Březenec – rek. vodovodu

DC: 18 staveb 168,6 mil. Kč 

Chřibská – rekonstrukce ÚV
Rumburk, Střední – rek. kan., vdv., a odstranění výústi  
Benešov n. Pl., Cihelní, Pod Táborským vrchem – 
rek. vodovodu a kanalizace

LN: 16 staveb 78,6 mil. Kč
Žatec, Svatopluka Čecha – rek. kanalizace a vodovodu
Podbořany, A. Dvořáka – rek. kanal. a vodovodu 
Výškov – rek. ČOV

LT:
 24 staveb 116,7 mil. Kč 

Třebenice – rekonstrukce ČOV
Píšťany – rek. ozonizace ÚV Velké Žernoseky
Roudnice n. L. Horymírova, Krokova, Sámova, 
Neklanova – rek. kanal. a vdv. 

MO: 16 staveb 72,9 mil. Kč 
Hora Sv. Kateřiny – rek. přív. řadu do vodojemu 
Most, Čepirohy Velebudice – rek. kan. výtlaku
Most, Pod Koňským vrchem – rek. vodovodu

TP: 25 staveb 152,1 mil. Kč 
Modlany – zkapacitnění ČOV
Modlany - Srbice – nový vodojem Srbice a zásob. řad  
Teplice, Dubská – rek. vodovodu 

UL: 15 staveb 106,3 mil. Kč

Tisá – intenzifi kace ČOV
Povrly  Roztoky – rek. vodovodu a odstranění výústi
Ústí n. L. – rek. vodojemu a čerpací st. Předlice Kubistov
Trmice Koštov – rek. vodojemu a přív. Řadu

K fi nančním objemům uvedeným pro jednotlivé okresy je nutno připočíst další prostředky ve výši 85 mil. Kč, určené na drob-
né stavebně-strojní rekonstrukce mimo rámec jmenovitých staveb zařazených do investičního plánu (např. doplnění zabez-
pečovacích systémů objektů, rekonstrukce elektroinstalace, výměna dílčích částí technologií typu čerpadla aj.), a další pro-
středky určené na inženýrsko-projektovou činnost související s přípravou a realizací všech staveb plánu 2016.

Investiční plán SVS 2016 – souhrn podle skupin
Strategické investice IP – objem r. 2016 (tis. Kč)
Nevyhovující zdroje pitné vody 15 000
Úpravny vod 109 000
Dostavba kanalizací – odstranění výustí 70 000
Čistírny odpadních vod 84 000
Strategické investice celkem 278 000
Obnova majetku
Obnova majetku – pitná voda 393 000
Obnova majetku – odpadní voda 514 000
Ostatní a drobné rekonstrukce 85 000
Obnova majetku celkem 992 000
Investiční plán SVS celkem 1 270 000

Investice pro rok 2016 plánujeme ve výši 1,27 miliard korun

ků - za surovou povrchovou a pod-
zemní vodu, za vypouštění vyčiště-
ných vod z čistíren zpět do řek aj. 
Dalších 40 % jsou náklady na pro-
voz včetně oprav prováděných pro-
vozovatelem vodovodů a kanaliza-
cí. Na SVS jako vlastníka zůstane 
jen 35% podíl, který plně využívá 
na reinvestice do obnovy a přimě-
řeného rozvoje majetku. Tyto vlast-
ní fi nanční prostředky získané z ce-
ny vody ale nepokrývají skutečnou 
potřebu obnovy podle stavu infra-
struktury, takže majetek přes veš-
kerou snahu dál stárne. Snažíme se 
proto maximálně využívat nástro-
je k analýze, hodnocení a bodová-
ní stavu majetku tak, aby prostřed-

ky do obnovy směrovaly do majetku 
nejstaršího a v nejhorším stavu. 

Efektivita investic 
na prvním místě

Vždy se snažíme naše stavby zkoordi-
novat s vlastníky ostatních sítí vede-
ných v komunikacích, a samozřejmě 
i s vlastníkem komunikace. Výsled-
kem jsou časově koordinované akce, 
kdy na rekonstrukci kanalizace a vo-
dovodu (zpravidla uložené v největ-
ší hloubce) navazují rekonstrukce sí-
tí jiných vlastníků a závěrem proběh-
ne rekonstrukce povrchu komunika-
ce v režii jejího vlastníka či správce. 
Velmi důležitým aspektem koordina-
ce našich staveb je součinnost s naši-

mi akcionáři, tj. s městy a obcemi, kte-
ré v místě rekonstrukce našich sítí ná-
sledně provádějí své investiční akce, 
obnovy povrchů komunikací v celé ší-
ři či náročnější investice typu revitali-
zace území. Důsledkem těchto opatře-
ní je zkrácení doby, která obyvatelům 
přináší komplikace v dopravě, staveb-
ní hluk a prašnost. V neposlední řadě 
to pro zúčastněné investory znamená 
úsporu v důsledku rozdělení nákladů. 
Navíc díky zavedení fl exibilního systé-
mu výběrových řízení zhotovitele sta-
veb pomocí rámcových smluv se SVS 
daří dosáhnout snížení cen konkrét-
ních zakázek v rozmezí 20 až 30 % 
pod ceníkem ÚRS (Ústav racionaliza-
ce stavebnictví). 

Představenstvo Severočeské vodárenské společnosti a. s. (dále SVS) schvá-
lilo, po projednání a schválení dozorčí radou, investiční plán společnosti 
pro rok 2016 v celkové výši 1,27 miliardy korun.
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OSOBNOST ROKU LIBERECKÉHO KRAJE

Anketní lítek zašlete nejpozději 29. února 2016 na adresu 

METROPOL centrum, Beethovenova 215/24, 400 01 Ústí nad Labem, 

hlasovat můžete rovněž prostřednictvím zpravodajského portálu www.tydeniky.cz.

66666666.66666666.Jméno a adresa tipujícího:

Podnikání a management KulturaVeřejná správa Sport Dobrý skutek

Jaroslav Bejvl Jiří Dostál Martin Chaloupka

Ing. Jiří Jakoubek Ing. Taťána Janoušková Otokar Simm

Ing. Tomáš Kučera MUDr. Richard Lukáš, PhD. Mgr. Ladislav Smejkal

RNDr. Miloslav Studnička, CSc. Zdeněk Pokorný Markéta Tallerová

Ing. Jiří Urban Vladimír Svoboda Siegfried Weiss

Josef Erlebach

Radek Košťál 

Gabriela Soukalová 

Milan Vágner

Pavel Znamenáček

Kateřina Havlová

Dagmar Kubištová

Mgr. Zuzana Paukertová

Mgr. Jan Strnad

Luděk Vele
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Česká LípaLiberec Jablonec nad Nisou Turnov

Podnikání a management

 Jaroslav Bejvl, návrhář svítidel fi rmy 
Preciosa-Lustry v Kamenickém Šenově. 
Jeho tvorba přesáhla hranice republi-
ky, „osvětlil“ například královskou re-
zidenci v Rijálu nebo kasino v Macau, 
doma pak zrekonstruované Stavovské 
divadlo. Je zároveň medailérem, vytvo-
řil prestižní návrhy medailí prezidentů 
T. G. Masaryka a E. Beneše, bronzové 
repliky Zlaté buly krále Přemysla Ota-
kara I. a další. Realizace se dočkaly i tři 
jím navržené pamětní desky. 

 Ing. Jiří Jakoubek, zakladatel a maji-
tel úspěšné české rodinné fi rmy Jakub, 
která se zabývá prodejem elektromate-
riálu a elektrosoučástek. Firma působí 
nejen na českém trhu, zboží vyváží do 
Německa, na Slovensko nebo do Chor-
vatska a Slovinska. V roce 2013 koupi-
la chátrající pivovar ve Cvikově a po té-
měř půl století obnovila přerušenou 
tradici výroby piva. 

 Ing. Tomáš Kučera, člen představen-
stva Libereckého investičního fondu. 
LIV se stal na sklonku loňského roku 
majitelem pozemků v centru Liberce 
na Perštýně, kde nyní zeje ostudná já-
ma po nedostavěném obchodním cen-
tru. Do pěti let by zde mohlo vzniknout 
bezpečné serverové centrum počítačo-
vých dat, nad ním by mělo být šest ad-
ministrativních budov, parkoviště, aty-
pické obytné domy a veřejný park. Pro-
jekt by mohl přinést až 300 nových 
pracovních míst.

 RNDr. Miloslav Studnička, CSc., geo-
botanik, ředitel Botanické zahrady v Li-
berci, která je nejstarší v ČR. Její domé-
nou jsou sbírky tropických rostlin. Mů-
že se pochlubit ojedinělým úspěchem, 
podařilo se tu opylit nejmenší cyka-
sotvarou rostlinu světa Zamia kickxii. 
Metodu, kterou vyvinul přítel ředite-
le Studničky Art Vogel z Botanické za-
hrady v Leidenu, hodlá před tím, než 
se s ní seznámí veřejnost, nejprve pub-
likovat v původní vědecké práci.   

 Ing. Jiří Urban, spolumajitel a za-
kladatel stavební společnosti SYNER, 
s.r.o. Pod jeho rukama fi rma překro-
čila významem i působením hranice 
LK  i republiky a za čtvrtstoletí své 
existence se stala jedním z patnácti 

nejvýznamnějších hráčů ve staveb-
nictví v ČR. S realizovanými projekty 
SYNER bodoval i v zahraničí. Ing. Ur-
ban nikdy nedal dopustit na domov-
ský region, podporuje místní  ama-
térské i profesionální sportovní klu-
by. Je aktivním členem České komory 
autorizovaných inženýrů a techniků. 

Veřejná správa

 Jiří Dostál, pedagog, ředitel Střední 
uměleckoprůmyslové školy v Jablonci 
nad Nisou. Medaile Baracka Obamy, Ja-
na Palacha, ale i výročí založení Karlova 
mostu, to jsou jen střípky z jeho tvor-
by. Pro stovky studentů je stále ikonou. 
Kromě tvorby volných medailí a plaket 
spolupracuje Jiří Dostál s Českou min-
covnou při realizaci svých ražených pa-
mětních mincí a medailí. 

 Ing. Taťána Janoušková, ředitelka 
Hospice sv. Zdislavy, se věnuje v rámci 
Asociace poskytovatelů hospicové pali-
ativní péče ČR práci v terénu už řadu 
let. Stará se o nevyléčitelně nemocné 
klienty a jejich rodiny a snaží se o za-
chování kvality života v co největší 
možné míře až do posledního okamži-
ku. Lůžkový hospic funguje díky vede-
ní Libereckého kraje od 1. ledna letoš-
ního roku a již přijímá pacienty. 

 MUDr. Richard Lukáš, PhD., před-
nosta Traumatologicko-ortopedického 
centra se Spinální jednotkou Krajské 
nemocnice Liberec, vynikající odbor-
ník, který řídí skvělý tým. Své zkuše-
nosti předává služebně mladším kole-
gům, vyučuje a přednáší doma i v za-
hraničí. Je členem řady odborných 
společností a je také příkladem lékaře 
– vizionáře. 

 Zdeněk Pokorný, pedagog, kulturní 
pracovník, politik působil od roku 1956 
jako pedagog  na českolipském gymná-
ziu. Ve škole založil společenskovědní 
seminář, klub přátel výtvarného umě-
ní a vedl také rodinnou výchovu. Řadu 
let působil jako aktivista ve státní pa-
mátkové péči. Patřil k zakladatelům OF  
a stal se prvním starostou České Lípy. 
Nyní se věnuje přednáškové a publi-
kační činnosti.

 Vladimír Svoboda, tajemník a poz-
ději starosta obce Bělá. Za jeho vedení 

se podařilo mimo jiné zrekonstruovat 
požární zbojnici, sportovní areál, vy-
bodovat nový kvalitní zdroj pitné vody 
a dětské hřiště. Za svoji obětavou práci 
pro obec nikdy nepobíral klasický plat. 
Vladimír Svoboda je nositelem Řádu 
sv. Floriána, v plné svěžesti vloni osla-
vil osmdesátku. 

Kultura

 Martin Chaloupka koupil v Kryšto-
fově údolí nevyužívanou trafostani-
ci a přeměnil ji na třetí orloj v repub-
lice. Nechal opravit márnici u kostela 
sv. Kryštofa a umístil do ní kopii Tance 
smrti. Podílel se i na záchraně a opravě 
sochy sv. Václava a navrácení skulptu-
ry Jana Nepomuckého na barokní můs-
tek. Od roku 1999 pořádá tradiční za-
hájení adventu s venkovním betlémem 
a podílí se tak na zachování lidových 
tradic v regionu. 

 Otokar Simm, bývalý redaktor Jablo-
neckého měsíčníku, má niterný vztah 
k Jizerským horám, je autorem mno-
ha textů ke knihám s regionální tema-
tikou, spolupracoval na metodických 
příručkách zaměřených na vysokohor-
skou turistiku. Z německých originá-
lů překládá regionální literaturu. Spo-
lečně s Markem Sekyrou připravili tři 
knihy – Ještědské květy, Jizerské květy 
a Frýdlantské květy.

 Mgr. Ladislav Smejkal, historik, pu-
blicista a pedagog. V říjnu 1991 se stal 
členem nově vytvořeného občanského 
sdružení Vlastivědný spolek Českolip-
ska a zároveň byl členem Klubu přátel 
muzea. Pro spolek často pořádá před-
nášky. Je členem redakční rady a aktiv-
ním přispěvatelem vlastivědného sbor-
níku Bezděz, dlouholetým pracovní-

kem českolipského muzea a autorem 
mnoha vlastivědných publikací o Čes-
kolipsku.

 Markéta Tallerová, držitelka Thálie 
v oboru hudebně dramatický výkon za 
ztvárnění titulní role ve hře Dnes večer: 
Schopnost nepateticky ztvárnit nejdra-
matičtější role světového repertoáru 
využila například v rolích Maja, nebo 
Kostelnička v Její pastorkyni. V Liberci 
působí s krátkou mezihrou v pražském 
Divadle pod Palmovkou už od polovi-
ny osmdesátých let. Společně se svými 
přáteli a sousedy se věnuje ochotnické-
mu divadlu.

 Siegfried Weiss se zabývá foto-
grafováním krajiny přes padesát let. 
Jako spoluautor se publikačně po-
prvé podílel na knize Jizerské ticho. 
Další obrazové knihy vytvořil samo-
statně. Opakovaně se věnoval půva-
bům Českého ráje, Lužických a Jizer-
ských hor. V poslední době spolu-
pracuje s vydavatelstvím Buk a jeho 
fotografi e najdeme i v mnoha kalen-
dářích, časopisech i v knihách jako 
obrazový doprovod. 

Sport

 Josef Erlebach /1940/, člen ČKS SKI 
Jilemnice: Spoluzakladatel sportovních 
tříd v Jilemnici, v letech 1984/5 zástup-
ce ředitele na Sportovním gymnáziu 
v Jilemnici, dlouholetý trenér, jehož ru-
kama prošla řada olympioniků. Na kon-
ci roku 2015 oslavil 75. narozeniny.

 Radek Košťál /1974/, člen SKST Li-
berec – stolní tenis: Nejúspěšnější hráč 
extraligy, který vytvořil ojedinělý výkon 
v podobě 46 vítězných zápasů v extra-
lize za sebou bez jediné porážky – tato 
bilance v současné době trvá.

 Gabriela Soukalová /1989/, člen-
ka SPK Kornspitz Jablonec nad Ni-
sou – biatlon: V r. 2015 členka ví-
tězné štafety na MS Kontiolahti, 
2. místo na MS na 15 km, členka šta-
fety, která zvítězila ve světovém po-
háru 2014/15, v současné době ve-
doucí závodnice světového poháru.

 Milan Vágner /1945/, člen Judoclu-
bu Liberec – judo: Stále aktivní veterán 
reprezentující ČR na vrcholných evrop-
ských a světových soutěžích. V r. 2015 

zvítězil na mistrovství Polska a Sloven-
ska, druhá místa obsadil na MS v Am-
sterodamu a na domácím šampioná-
tu, a třetí místa pak získal na ME a mi-
strovstvích v Rakousku a Maďarsku. 
V loňském roce oslavil 70. narozeniny.

 Pavel Znamenáček /1966/, člen Karate 
klubu sport relax Česká Lípa: Dlouholetý, 
velice úspěšný trenér bojových umění, 
předseda svazu karate FSKA v ČR a hlav-
ní instruktor pro ČR, trenér řady velice 
úspěšných českých reprezentantů.

Dobrý skutek 

 Kateřina Havlová, ředitelka oblastní-
ho spolku Českého červeného kříže v Jab-
lonci nad Nisou iniciovala rekord v počtu 
resuscitujících osob v jedné chvíli a na 
jednom místě (akce se celkem zúčastnilo 
118 osob). Stalo se tak při dni otevřených 
dveří v jablonecké nemocnici a Jablonec 
se dostal do České knihy rekordů.

 Dagmar Kubištová založila v roce 
1995 spolu se svojí maminkou jab-
loneckou pobočku Ligy na ochranu 
zvířat. O dva roky později otevřely 
první útulek v Jablonci n. N. Dášen-
ka. V něm tráví všechen svůj pra-
covní i volný čas. Pomoc zvířatům 
v nouzi je pro ni úvazek na 24 hodin 
denně a 365 dní v roce. 

 Mgr. Zuzana Paukertová, vrchní se-
stra gynekologicko-porodnického od-
dělení Krajské nemocnice Liberec pra-
videlně pořádá nad rámec svých pra-
covních povinností FEMINAFEST. Vloni 
v říjnu se konal již jeho 4. ročník a jako 
pokaždé nabídl budoucím maminkám 
a jejich partnerům zajímavá témata.

 Mgr. Jan Strnad, výtvarný pedagog, 
restaurátor a publicista se věnuje ději-
nám výtvarné kultury Jizerských hor, 
výstavním katalogům, napsal knihu 
o Městském divadle v Jablonci nad Ni-
sou a zasloužil se o obnovu pomníku 
císaře Josefa II. v Luhu pod Smrkem.  

 Luděk Vele, operní pěvec, sólista 
Opery Národního divadla neúnavně 
organizuje již od roku 1993 benefi ční 
koncerty na obnovu hradu Grabštejn. 
Nyní usiluje o zbudování obdoby křížo-
vé cesty od Chotyně ke Grabštejnu. Čtr-
náct zastavení má symbolizovat Stez-
ku smíření. 

Hlasujte v anketě Osobnost roku Libereckého kraje

MEDIÁLNÍ
 PARTNER:
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Libereckého kraje
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eská Lípa

Liberec
Jablonec nad N

isou
Turnov

Vážení a milí čtenáři,
vydavatelská skupina Metropol a Skupina ČEZ 
vyhlašují 2. ročník čtenářské ankety Osobnost 
Libereckého kraje 2015. 
Dnes vám předkládáme nominace laureátů 
v pěti kategoriích. Na kuponu se jmény stačí 
zakroužkovat toho kandidáta, který si podle 
vašeho názoru ocenění nejvíce zaslouží. Ne-
bude to lehké, protože o rozvoj regionu, jeho 
kulturu, vynikající sportovní výsledky a dob-
ré skutky by si titul Osobnost roku Liberec-

kého kraje zasloužili bez výjimky všichni. Po-
kud si myslíte, že mezi jmény některé chybí, 
můžete je vepsat do volného šestého pole na 
kuponu a stručné zdůvodnění poslat na ad-
resu anketa@tydeniky.cz. Nad anketou pře-
vzal záštitu hejtman Libereckého kraje Mar-
tin Půta. Vážíme si toho a děkujeme. 

Hlasovat můžete do 29. února 2016 také na na-
šem zpravodajském portále www.tydeniky.cz  
Těšíme se na vaše hlasy a děkujeme za ně. Vítězové prvního ročníku ankety s hejtmanem M. Půtou.Vítězové prvního ročníku ankety s hejtmanem M. Půtou.
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a příznivci Metropolu,

zdravíme všechny v novém roce 2016 
z vydavatelské skupiny Metropol 
a přejeme vám pevné zdraví, štěstí, 
pohodu, spokojenost, úspěchy v osob-
ním i profesním životě a co nejvíc dob-
rých zpráv.
Rádi budeme, stejně jako v předcho-
zích ročnících, jejich šiřiteli jak v tiš-
těné, tak i elektronické podobě, pro-
tože pozitivních událostí není ni-

kdy dost. Skupina Metropol vstou-
pila do devátého ročníku vydávání 
bezplatných, vysokonákladových no-
vin a kromě nich jsme rozšířili naše 
portfolio o další projekty.  Patří k nim 
především oblíbené čtenářské ankety 
Osobnost Ústeckého a Osobnost  Libe-
reckého kraje za rok 2015, které jsou 
právě v plném proudu. Ústecké osob-
nosti představíme veřejnosti  4. úno-
ra, o libereckých čtenáři právě hlasu-
jí a slavnostní  vyhodnocení se usku-
teční 17. března. Nominace jsou plné 

jmen a skutků skvělých lidí, kteří ži-
jí v obou regionech mezi námi a bez 
nároku na uznání a popularitu ze se-
be ve prospěch celku dávají to nejlep-
ší, co umí. 
Současně se chystáme hned v úno-
ru spustit velkou vědomostní soutěž 
Metropolu, v níž na autory správných 
odpovědí z každého kola čeká finanč-
ní odměna.  Po skončení všech dese-
ti kol, v závěru roku, získá vylosova-
ný výherce i hodnotnou věcnou cenu. 
V běhu je také projekt Nejlepší středo-

školský student, vrcholí přípravy sou-
těže o TOP modelku roku 2016 a ještě 
v prvním pololetí vyhlásíme 3. ročník 
celostátní soutěže krásy Miss Czech 
Press. Myslím, že se máme společně 
na co těšit. 
Pokojný čas v následujících týdnech 
vám za celý tým tvůrců tohoto vydá-
ní přeje
 
Ladislava Richterová
šéfredaktorka
richterova@tydeniky.cz

A na co se návštěvníci mohou těšit tentokrát? Ně-
kolik set vystavených prestižních značek na stán-
cích vystavovatelů bude doplněno bohatým pro-
gramem na hlavním pódiu, v saloncích i na soutěž-
ních pódiích. Zastoupena bude především profesi-
onální kosmetika, přístroje a vybavení pro salony, 
péče o vlasy, péče o nehty, jejich modeláž a zdo-
bení, bio-přípravky té nejvyšší kvality získávané 
z naší přírody i exotických krajů, wellness, spa, ho-
telová péče i výrobky pro fi nální spotřebitele. 
Zvláště důrazně se prosazuje přírodní pé-
če, aromaterapie i masáže spojené s relaxací 
a oživením celého těla. Veletrh tedy nabízí ne-
jen inspiraci, ale i poradenství a prevenci: Nej-
lepší odborníci budou připraveni zodpovědět 
dotazy i poskytnout praktické rady pro pěstě-
ní půvabu i zdravý životní styl. V několika sa-
loncích i na hlavním pódiu bude probíhat také 
program věnovaný anti-aging péči. 

Témata i praktické ukázky budou prezentovat 
nejen přední odborníci z kosmetického oboru, 
ale též odborníci na alternativní péči o své zdra-
ví. Partnery pro odbornou spolupráci jsou největ-
ší oborová sdružení jako Unie kosmetiček, Česká 
podiatrická společnost, Česká asociace wellness, 
Asociace pracovníků v regeneraci, Asociace Čes-
kých aromaterapeutů, Česká aromaterapeutická 
společnost, Dexter Academy, sdružení pro kosme-
tiku „PROKOS“ a řada dalších specialistů.
Na jubilejním 20. veletrhu byly mnohem více 
než dosud prezentovány výrobky ze zahrani-
čí. Kromě výrobků německé, slovenské a pol-
ské provenience vystavovala velká řada přede-
vším italských a španělských fi rem, také ame-
rické a turecké značky zde byly k vidění. Mno-
hé tyto exporty byly významně podpořeny 
vládou a ekonomickými odděleními ambasád 
v ČR, které s veletrhem významně spolupraco-

valy. Stánek španělských fi rem navštívil osob-
ně i velvyslanec pan J.E.p. Pedro CALVO-SOTELO 
IBÁNEZ-MARTÍN, přítomna byla také paní rado-
vá Ana Lucía Vich Gadella. Budeme i nadále na-
vazovat na tuto spolupráci, která může přinést 
zájemcům nové obchodní kontakty i obohacení 
nabídky na našem trhu o světové novinky. 
Vizážisté Pavel Bauer a Štěpánka Podroužková 
opět představí nejnovější trendy v líčení a chy-
bět nebude ani kadeřnická show Honzy Hla-
váčka, Martina Loužeckého, Romany Topinko-
vé, Honzy Špilara a dalších úspěšných kadeř-
níků. Nedílnou součástí programu budou opět 
prestižní soutěže, jako je „CREATIVE IMAGE 
TEAM“, kde se utkají týmy složené z vizážis-
ty, kadeřníka a modelky, nebo soutěž „FOTO-
MAKEUP“, mistrovství ČR v nail artu, v pro-
dlužování řas a mnoho dalších zajímavostí.
Další informace, fotogalerii, videa a zajíma-
vé soutěže pro návštěvníky najdete na našem 
webu: www.worldofbeauty.cz, nebo facebooku: 
www.facebook.com/kosmetickyveletrh  (od dop.)

21. kosmetický veletrh WORLD OF BEAUTY & SPA JARO 2016
Nenechte si ujít nejnovější trendy, které opět představí veletrh WORLD OF BEAUTY & SPA, jehož 
21. ročník se uskuteční 11. a 12. března opět ve veletržním areálu PVA EXPO PRAHA - LETŇANY. 

„Ráno na Nový rok jsme otevírali pla-
zí líheň s nedočkavostí. Tušili jsme to-
tiž, že nalezneme čerstvě vylíhlou žel-
vu tuniskou. Nebylo těžké něco tako-
vého předpovědět, protože tři souro-
zenci prvního letošního mláděte se 
líhli průběžně od 27. prosince. Zato 
poslední vajíčko si dávalo na čas a 30. 
prosince si mládě konečně vaječným 
zubem vylomilo okénko, začalo dý-
chat vzduch a vtahovat do bříška zá-
soby žloutku. Zůstávalo však v bezpe-
čí skořápky, kterou opustilo až 1. led-
na 2016 ráno. Mláďata se vylíhla ze 
snůšky čtyř vajec, snesené 17. října, 
měří 34 mm a váží 11,5 gramů“, říká 

kurátor plazů Petr Velenský. Želva 
tuniská (Testudo graeca nabeulen-
sis) je severoafrickým poddruhem 
široce rozšířené želvy žlutohnědé. 
Obývá středomořské pobřeží Tunis-
ka a přilehlé oblasti Alžírska a Lib-
ye. Tato želva je velmi citlivá a její 
chov v lidské péči není snadný, při-
čemž laik ho nezvládne vůbec. Ná-
vštěvníci mohou narozená mláďa-
ta navštívit v expozici Afrika zblíz-
ka. Starší mláďata obývají terárium 
v pavilonu velkých želv.

Text:Šárka Jansová
Foto:Archiv Zoo Praha

Prvním mládětem v Zoo Praha byla želva tuniská
Na svět přišla hned 1. ledna želva tuniská, která je ve volné přírodě ohrožena ničením životního prostředí.


