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Martina Rosenbergová stála tři roky v čele statisícového Liberce. Jako druhá primátorka města pod Ještědem 
v historii úspěšně dokončila mnohé projekty, fi nancované z evropských i státních dotací – revitalizaci městských 
lázní, sídlišť, náměstí. Dlouhodobě se řadila mezi nejoblíbenější vládce měst v České republice, v roce 2014 obsa-
dila dokonce třetí místo v oblíbenosti primátorů. Nyní míří do krajské politiky na kandidátce ČSSD. 
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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.

Dubnová otázka č.1:
Filip, asturský kníže, se stal králem 
jaké země?
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 Co vás vede k tomu znovu to zku-
sit, tentokrát na krajské úrovni? 
Za dobu, kdy jsem mohla městu Li-
berci a jeho obyvatelům sloužit z po-
zice primátorky jsem si více a více 
uvědomovala, jak významný podíl 
hraje kraj v životě města. I toho, že 
spolupráce mezi oběma institucemi 
ne vždy fungovala zcela dobře. V po-
sledních měsících je tento nesoulad 
vidět ještě více a je to jedna z věcí, 
na kterou bych se ráda zaměřila. Li-
berec není jediným městem v kraji, 
ale kraj by bez Liberce nebyl, čím je. 
Je potřeba hledat průsečíky a spolu-
pracovat tam, kde to pomáhá. Jak 
obyvatelům města, tak celého kraje. 
A vlastně také návštěvníkům. 

 Jsou nějaké konkrétní oblasti, na 
které se chcete zaměřit? 
Myslím, že v posledních letech byly 
často akcentovány opravy povodňo-
vých škod či komunikací. Je ale na-
čase vrátit se zase zpět a řešit také 
další oblasti. Mou prioritou vždy by-
la sociální problematika, i díky osob-
ní životní zkušenosti mám k ní blíz-
ko. Stejně tak podstatné je ale ko-
nečně dokončit systémové řešení 
například školství, nebo zdravotnic-
tví. V tom chceme dokončit krajskou 

koncepci a především ji začít napl-
ňovat. Co nám je platné, že bude mít 
Liberec novou nemocnici, když lidé 
v kraji budou muset za základní ne-
mocniční péčí dojíždět desítky kilo-
metrů? Zdravotní péče musí být do-
stupná. To je základ. 

 Vaším hlavním cílem bude te-
dy pracovat na vzájemném vztahu 
kraje a města. Lze to ale, i díky vy-
hrocené situaci, která v liberecké 
politice na osobní úrovni vládne? 
Já osobně, a jsem přesvědčena, že ani 
žádný z mých kolegů nemáme pro-
blém spolupracovat s kýmkoli, kdo to 
s městem a krajem myslí dobře. Chá-
peme, že můžeme mít různé názory, 
to ale není důvod k tomu, abychom 
nehledali společná řešení. Odmítáme 
ale, a to je pravda, nenávistné a de-
struktivní formy politiky, která se, pře-
devším v Liberci, v posledních letech 
odehrává. Jsem přesvědčena o tom, 
že z toho jsou unavení už i naši spo-
luobčané. Ty totiž zajímá to, co udě-
láme pro ně, rozhodně ne naše hád-
ky. Nechceme se proto nechat do po-
dobných zlých her vtáhnout. Víme, co 
jsou naše priority, a jak jich chceme 
dosáhnout. A o tom chceme obyvatele 
Libereckého kraje přesvědčit. 

 Když jsme u Libereckého kraje – 
znáte jej dobře?
Myslím, že ano. A to nejen proto, 
že v něm celý život žiji, ale pře-
devším proto, že je místem mých 
častých výletů. Spolu s rodiči ne-
bo dcerami objíždíme o víkendech 
místní historické památky, nebo se 
chodíme projít do přírody. Je neu-
věřitelné, kolik toho náš malý kraj 
může nabídnout. Nejen těm, kdo 
v něm bydlí, ale i těm, kdo sem při-
jíždí za sportem, rekreací, nebo zá-
bavou. 

 Je vidět, že Liberecký kraj nejen 
znáte, ale máte ho i ráda… 
Mám šanci poměřovat a řekla bych, 
že Liberecký kraj spolu s Libercem 
jsou unikátní v množství toho, co 
nabízí a hlavně jak široké skupině li-
dí. Každý si u nás najde to své. A po-
kud se budeme snažit, jsem přesvěd-
čena, že Liberecký kraj a Liberec bu-
dou dobrým místem pro život. Ale 
musí to být snahou nás všech. To ne-
ní jen na politicích. Navíc mám ráda 
tu specifi ckou jizerskohorskou ná-
turu, která v nás je. Mnozí ji třeba 
nechápou, ale já ji mám ráda, je hr-
dá, svérázná a svá. A takoví bychom 
měli zůstat.  (met)

www.rufert.cz

Originální šperky na zakázku

čtěte na 7. straně

Péče o náš kraj je
starostí nás všech
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Metropol představuje úspěšné fi rmy | Kontakt na redakci: redakce@tydeniky.cz

SÚS
KRAJSKÁ SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC
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„Péče o komunikace nespočívá pouze 
v opravě povrchu silnic, ale v dalších 
neméně důležitých oblastech. Jde o se-
kání trávy, péče o stromy a silniční ve-
getaci, dopravní značení, čištění silnic, 
údržba odvodnění, opěrné zdi, zajištění 
silnic proti sesuvů nestabilních skalních 
masivů, zimní údržba silnic a spousty 
dalších činností,“ uvedl Ing. Miloš Va-
cek z odboru dopravy Krajského úřa-
du Středočeského kraje.
Pokud vzhledem ke stavu silnic, mostů 
nebo jiného zařízení již nestačí běžná 
údržba, přichází zásadnější oprava či 
rekonstrukce tak, aby bylo možné dále 
zajistit jejich funkčnost. S tím jsou spo-
jeny uzavírky silnic a objízdné trasy. Cí-
lem je realizovat opravy a rekonstrukce 

za nejlepší nabídnutou cenu. Současně 
s tím je dbáno i na nejkratší možný ter-
mín zhotovení plánované stavby. 
„Tyto dopravní stavby jsou zpravidla fi -
nancovány ze tří zdrojů. Krajský rozpočet, 
evropské strukturální fondy a státní pří-
spěvek. Financování z Evropských peněz 
tvoří největší podíl investic, zejména u sil-
nic druhé třídy, které propojují okresní ob-
vody vzájemně mezi sebou a tvoří páteřní 
silniční síť kraje. I nadále budou probíhat 
opravy silnic z fi nančních zdrojů EU, bez 
kterých by se významně postupně snižo-
val komfort silnic,“ řekl hejtman Středo-
českého kraje Ing. Miloš Petera.
Pro období 2014 – 2020 vznikl inte-
grovaný operační program (IROP), po-
mocí kterého se budou čerpat fi nanč-
ní prostředky z fondů Evropské unie. 
Pro tento program byla vybrána sil-
niční síť převážně druhých tříd, kte-
rá splňovala daná kritéria vypsané-

ho programu. Cílem Středočeského 
kraje je opravit ucelené úseky vybra-
ných silnic, které motoristé používa-
jí a mnohdy svým náhledem žáda-
jí o opravy. Další program pro získá-
ní fi nančních prostředků je sdružený 
s Hlavním městem Prahou, kdy fi -
nanční prostředky jdou do lokalit po 
hranicích Prahy. 
Rozvoj silniční sítě spočívá přede-
vším v dobudování dálnic na úze-

mí kraje (ŘSD) a s tím souvisejících 
staveb, přivaděčů k dálnicím. Dal-
ší významnou stavbou, která zasáh-
ne okraj Středočeského kraje je do-
stavba železničního koridoru Praha 
– České Budějovice (SŽDC) od Nazdic 
do jihočeských Sudoměřic. V tomto 
úseku budou realizovány dva želez-
niční tunely, kdy silniční infrastruk-
tura bude dotčena právě stavbou 
těchto děl. Dálniční síť pokračuje vý-

stavbou D4, připravuje se stavba dal-
šího úseku D6 a dálnice D3 přes stře-
dočeské území. U ní vznikne přiva-
děč k městu Benešov, takzvaná „Vác-
lavická spojka“, který propojí okresní 
město s dálnicí D3. 
U silnic nižších tříd je významnou stav-
bou silnice II/240, která povede zcela 
v nové trase a odlehčí tak městům, jež 
jsou touto komunikací protnuty. Dal-
ší důležitou stavbou je obchvat měs-
ta Plaňany a dostavba obchvatu Peček 
(silnice II/329), která přivádí nákladní 
dopravu na skládku Radim. Štěchovic-
ké skály proběhnou komplexní sanací 
a zajištěním svahu proti sesuvu – do-
sud proběhl zlomek těchto prací v nej-
kritičtějším místě. Následně se před-
pokládá rekonstrukce silnice II/102 od 
hranice Prahy po Štěchovice, jejíž stá-
ří se projevuje zvýšeným výskytem vý-
tluků a komunikace je rovněž namáhá-
na stavebním provozem v rámci sana-
cí skalní stěny. Samozřejmě, že nejsou 
vyjmenovány veškeré připravované in-
vestiční akce, spíše jen ty dopravně dů-
ležitější.

Středočeský kraj chystá opravy desítek kilometrů silnic i sanaci skal
Středočeský kraj má ve své péči 8 500 kilometrů silnic a je tak nejlidnatěj-
ším krajem republiky s nejhustší silniční sítí zatíženou z velké části tran-
zitní dopravou. Cílem Středočeského kraje je prostřednictvím své správy 
a údržby silnic zajistit komfortní dopravu. 

S probíhajícími veřejnými zakáz-
kami na zajištění autobusové do-
pravy v Libereckém kraji, s ce-
nami dopravních výkonů i pří-
pravou veřejné zakázky na že-
lezniční dopravce od roku 2019 
členové Dopravního svazu po-
drobně seznámili zástupce měst 
a obcí Libereckého kraje a Odbo-
rového svazu dopravy.

Zřizovatelem Dopravního svazu je 
Liberecký kraj. Jedná se o pracovní 
skupinu, která řeší otázky doprav-
ní obslužnosti Libereckého kraje. 
Je složená ze zástupců měst a obcí 
Libereckého kraje, Rady Liberecké-
ho kraje, Výboru dopravy Zastupi-
telstva Libereckého kraje a pracov-
níků dopravního úřadu. Na zákla-
dě smluv o příspěvku na dopravní 
obslužnost má každá obec a kaž-
dé město v kraji právo se zúčastnit 
jednání svazu. Poprvé v historii kra-
je byli na jednání Dopravního svazu 
pozváni všichni zástupci měst a ob-
cí v Libereckém kraji.
„Veřejná desetiletá zakázka na auto-
busovou obslužnost je nadále řeše-
na Úřadem pro ochranu hospodářské 
soutěže. Na přelomu loňského a letoš-
ního roku Liberecký kraj podal rozkla-
dy proti prvoinstančnímu rozhodnu-
tí. Úřad zatím nepravomocně Liberec-
kému kraji potvrdil, že zadávací doku-
mentace byla v souladu se zákonem,“ 
říká krajský radní pro dopravu Vla-
dimír Mastník.
Úřad pro ochranu hospodářské 
soutěže se v současné době zabý-
vá i tendrem na zajištění doprav-

ní obslužnosti v přechodném obdo-
bí pro oblast Sever a oblasti Západ 
a Východ. V první instanci dal ÚOHS 
rovněž za pravdu Libereckému kra-
ji. V rozhodnutí uvedl, že postupo-
val v souladu s právními předpisy, 
avšak na základě podnětu jej před-
seda ÚOHS zrušil a celé řízení bylo 
vráceno na začátek k novému pro-
jednání. „I přes veškeré problémy za-
jistil Liberecký kraj, aby cestující nic 
pocítili a autobusy jezdily tak, jak ma-
jí. Navíc za výrazně nižší ceny doprav-
ního výkonu, než tomu bylo v před-
cházejícím období, a současně při lep-
ší kvalitě vozového parku,“ připomí-
ná hejtman LK Martin Půta.
Dopravní svaz vzal rovněž na vědo-
mí prodloužení stávajících smluv 
s dopravci na rok 2017. Projednal 
také návrh rezortu dopravy zahájit 
vypsání významné veřejné zakáz-
ky na zajištění autobusové dopra-

vy Libereckého kraje pro přechodné 
období od 1. 1. 2018 v případě, že 
Úřad pro ochranu hospodářské sou-
těže neukončí pravomocně desetile-
tou zakázku. „Chceme být připrave-
ni na případné řešení další mimořád-
né situace v zajištění dopravní obsluž-
nosti,“ komentuje důvody radní pro 
dopravu Mastník. Vzhledem ke sta-
novisku oddělení veřejných zakázek 
již nebude možné postupovat for-
mou jednacího řízení, a proto kraj 
i s ohledem na zapojení nového do-
pravce do systému IDOL, zahájí vý-
běr dopravců s dostatečným před-
stihem. „V rámci připravované zakáz-
ky na zajištění přechodného období do 
zadávací dokumentace zahrneme také 
stanovení minimální mzdy řidičů. Je-
jich složitou situaci vnímáme, je důle-
žité najít nějaké vhodné řešení a dojít 
ke smíru. Věřím, že se to podaří,“ do-
dává hejtman.  (od dop.)

Kraj, obce i odboráři jednali o dopravní obslužnosti

„Lanovka na Petřín je už dlou-
há léta nejvýznamnější dopravní 
atrakcí Prahy. Využívají ji tisíce 
Pražanů i turistů, proto jsem rád, 
že se rekonstrukci podařilo dokon-
čit a s nastupujícím jarem bude 
lanovka všem zájemcům opět plně 
k dispozici,“ řekl náměstek praž-
ské primátorky pro dopravu Pe-
tr Dolínek.
„Úspěšně jsme završili dosud nej-
rozsáhlejší a zároveň nejdelší re-
konstrukci petřínské lanové dráhy, 
která zajistí především větší stabili-
tu, bezpečnost a komfort pro cestu-
jící. Náklady na rekonstrukci mos-
tu v souladu s plánem nepřesáhly 
24 milionů korun,“ uvedl Jaroslav 
Ďuriš, generální ředitel Doprav-
ního podniku hl. m. Prahy.
Lanovka na Petřín (dlouhá 510 
metrů) je v provozu od roku 
1891, kdy jezdila s pohonem na 
vodní převahu. Po odstávce sou-
visející s první světovou válkou 
se na trasu vrátila v roce 1932, 
kdy už jezdila na elektřinu. Po 
ničivých sesuvech půdy v ro-
ce 1965 byla trať obnovena až 
o dvacet let později. Tehdy by-
la začleněna do systému MHD. 
Ročně přepraví kolem 1,9 mili-
onu cestujících. Na trase se na-
cházejí tři zastávky, po kolejích 
jezdí dva vozy pocházející z ro-

ku 1985, které dosud fungují na 
původních, lehce upravených, 
podvozcích z roku 1932.
Po rekonstrukci mostu lanovka 
jezdí dle letního jízdního řádu, 
tedy v intervalu 10 minut. Doba 
jízdy jednoho spoje lanové drá-
hy na Petřín je 5 minut, včetně 
odbavení cestujících ve stani-
ci Nebozízek. V případě většího 
zájmu cestujících Dopravní pod-
nik standardně vypravuje jíz-
dy nad rámec schváleného jízd-
ního řádu. Těch bylo v loňském 
roce 632, v roce 2014 pak 1 152 
a v roce 2013 celkem 754 mimo-
řádných jízd. (od dop.)
  Foto: Jan Arazím

Praha | Pražané i návštěvníci metropole se opět mohou svézt lanovkou 
na Petřín. Mimo provoz byla od loňského září, kdy byla zahájena časově 
náročná a rozsahem ojedinělá rekonstrukce.

Lanová dráha na Petřín v novém 

www.metrostav.cz

Dokončení Vltavské vodní cesty
v úseku České Budějovice –
Hluboká nad Vltavou
Plavební komora České Vrbné
Horní rejda PK České Vrbné,
Dolní rejda PK České Vrbné
O B J E D N A T E L

Ředitelství vodních cest České republiky

Praha 3, Vinohradská 184/2396

P R O J E K T A N T

HYDROPROJEKT CZ a.s., Praha 4, Táborská 31

D O B A  V Ý S T A V B Y  04/2009 – 03/2011

C E N A  316,10 mil. Kč
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Mladá herečka Denisa Pfausero-
vá zazářila jako princezna v no-
vé pohádce Řachanda, aneb Co 
dáváváš, to se ti vrátí, která mě-
la nedávno premiéru v kinech.  

 Deniso, jakou princeznu hrajete? 
Rozmazlenou a předurčuje to kaž-
dý její krok a chování. Jsem ale rá-
da, že moje role byla napsaná prá-
vě takto, hrozně mě bavilo nafrně-
nou princeznu hrát. Hezky jsem se 
na ní „vyblbla“. 

 Myslíte, že se z toho mohou děti 
a nakonec i dospělí poučit?
Dětem by to mělo ukázat, že když 
se budou v životě chovat jako ona, 
možná sice dostanou, co chtějí, ale 
šťastní nebudou a nikdo se s nimi 
nebude kamarádit. Princezna Mar-
kétka zažila krušné chvíle, než na to 
přišla. A stejně tak by to mohlo pla-
tit pro „nafrněné“ dospělé. 

 O čem pohádka je?  
Právě o tom, že co dáváš, to se ti vrátí. 
Jak se k lidem budeš chovat, tak se oni 
budou chovat k tobě. Jak budeš zachá-
zet s přírodou, tak ona bude zacházet 
s tebou. Souvisí to i s přístupem k so-
bě samému. Jak bych mohla chtít, aby 
se mi dařilo a lidé mě měli rádi, když 
si sama sebe nevážím? Pohádka jas-
ně ukazuje, že nic na světě není čer-
nobílé, nikdo není jen zlý nebo hodný. 
Takže se stane, že dva zlodějíčci s dob-
rým srdcem a urozená princezna s po-
křiveným charakterem projdou řadou 
událostí a zkoušek, než si uvědomí 
důležité životní pravdy.  

 Kdo vám hraje parťáka?
Člověk, který za všechno může, je můj 
tatíček král, protože mě takhle pěkně 
rozmazlil. Hraje ho Honza Hrušínský 
a spolupráce s ním byla moc fajn. Zná-
me se z Divadla Na Jezerce, kde hraji ve 
čtyřech představeních, ve třech z nich 
jsme na jevišti dokonce spolu. Takže 
jsme se už před natáčením znali dob-
ře a práce byla o to příjemnější. Znala 
jsem se i s představitelem prince Ale-
šem Bílíkem i jeho fi lmovým nejlepším 
kamarádem Vláďou Polívkou. 

 Vybaví se vám nějaká zajímavá 
chvíle z natáčení? 
V pohádce je neustále krásně, na ne-
bi ani mráček. Skutečnost ale byla ji-
ná a do lesa si lidi ze štábu muse-
li brát pohorky a zimní bundy. A já 
tam vesele běhala bosá v noční koši-
li, prala jsem si šaty v ledové vodě, 
lítala jsem ve tři ráno ve vzduchu, 

přivázaná na laně. Člověk ale v tako-
vé chvíli udělá cokoliv, protože chce, 
aby fi lm dopadl co nejlépe. 

 Máte nějaký herecký vzor? 
Mám jich hodně, třeba herectví Ju-
liette Binoche. Příjemnou náladu mi 
navodí i fi lmy s Audrey Hepburn. Ba-
ví mě také minimalistická komika Li-
buše Šafránkové, grimasy a gagy Ivy 
Janžurové. Velkým vzorem ve vážněj-
ší poloze je pro mě moje velká kama-
rádka Klára Issová, moc si jí vážím za 
její práci i v osobní rovině. Svou ně-
hou mě zase inspiruje Audrey Tatou 
nebo Marion Cotillard. Právě fran-
couzské herečky mě obecně velmi in-
spirují. Svým přirozeným tempera-
mentem, elegancí, smyslem pro de-
tail mimiky, nenucenou roztomilostí. 

 Co pro vás znamená přátelství?
Dar. Obrovský dar, za který děkuji 
každý den. Jednou za čas se kolem 

mě začnou dít věci, které eliminují 
přátele a vydrží jen ti nejupřímnější. 
Většinou se to váže k nějaké nouzi, 
nepřízni osudu. Ne nadarmo se říká 
„v nouzi poznáš přítele“. A není sa-
mozřejmostí takové přátele mít.

 Je jaro, lásky čas. Jak vnímáte 
lásku? 
Láska je to hlavní, pro co má smysl 
žít. Bez lásky je člověk jako tělo bez 
duše, nic ho nebaví, nechce se mu ani 
vstát ráno z postele. A to nejen bez 
lásky k někomu druhému, ale také 
k sobě samotnému. Jedině, když člo-
věk má rád sám sebe, může mít do-
opravdy rád někoho jiného, bez po-
třeby ho vlastnit nebo ho předělávat. 
Láska je to nejkrásnější, co člověka 
může potkat, to nejdůležitější, co by-
chom se v životě měli naučit. 

Text: Šárka Jansová 
Foto: Archiv Denisy Pfauserové

Co dáváš, to se ti vrátí

Proč právě CHiQ, vysvětluje obchod-
ní a marketingový ředitel Chang-
hong pro střední a východní Evro-
pu Jiří Mrkvička. „Označení CHiQ bu-
deme používat pouze pro UHD modely 
a později OLED TV. Chceme, aby zákaz-
ník na první pohled od sebe odlišil ty-
to technologie od dnes již základního 
FHD rozlišení. Všechny CHiQ TV budou 
již v základu vybaveny naším již zná-
mým operačním systémem i-SMART, 
který umožňuje jednoduché a snadné 
ovládání TV prostřednictvím smart za-
řízení jako jsou mobilní telefony a tab-
lety. Řadu CHiQ TV budeme uvádět na 
trh v květnu 2016 a to konkrétně model 
UHD49D6000ISX, kterou bude možno 
zakoupit nejprve exkluzivně u našeho 
partnera společnosti Mall.cz a to v plá-
nované MOC 13 990 korun,“ upřesnil 
Jiří Mrkvička.
Podle jeho slov to bude určitě zají-
mavý produkt na sledování nadchá-
zejícího Mistrovství Evropy ve fot-

bale ve Francii a Olympijských her 
v Brazílii. Kromě již zmiňovaných 
základních vlastností, což je UHD 
rozlišení, tudíž čtyřikrát více než 
FHD a operačního systému i-SMART 
v novém a dle názoru Jiřího Mrkvič-
ky i lepším uživatelském designu, 
dosahují TV zásadní posun v pou-
žitých komponentech. „A to zejmé-
na ve smyslu použití dvou procesorů. 
Toto umožní zásadní zrychlení ovlá-
dání Smart funkcí a celkové zrychlení 
doby odezvy TV. Dále je samozřejmos-
tí přítomnost tunerů DVB-T2, DVB-S2 
a DVB-C, což umožní příjem HD sig-
nálu klasického vysílání a hlavně po-
hodlné ovládání televize prostřednic-
tvím jednoho dálkového ovládání, ne-
bo právě mobilního zařízení. V nepo-
slední řadě možnost konektivity přes 
USB verzi 3,0, která umožňuje pro-
pustnost datového toku v kvalitě prá-
vě 4K, takže uživatel může sledovat 
4K fi lmy z USB disku eventuálně z PC-

TV. TV je dále vybavena vstupem HD-
MI 2,0,“ sdělil Jiří Mrkvička.
Název CHiQ je zvolen záměrně, vel-
ké CH reprezentuje značku CHANG-
HONG, zkratku iQ není podle jeho 
slov třeba osvětlovat. „Prostě chyt-

rý, inteligentní, což naše TV CHiQ ur-
čitě jsou. Navíc z výslovnosti anglic-
kého chic(šiq) znamenající atraktiv-
ní, nám tento název dává vše, co pro 
označení našich prémiových produk-
tů chceme. Věříme, že se bude líbit i na-

šim zákazníkům nejen na českém a slo-
venském trhu, ale na celém světě,“ do-
dal obchodní a marketingový ředitel 
Changhong pro střední a východní 
Evropu Jiří Mrkvička.  
 Zdroj: Metropol

Changhong láká na atraktivní CHiQ televize
Nymburk | Changhong jako jedna z předních světových značek spotřeb-
ní elektroniky, pyšnící se titulem World´s top 500 brand, neboli patřící 
do 500 nejhodnotnějších značek na světě, plánuje nově označovat prémi-
ové řady svých produktů a to CHiQ.

Denisa Pfauserová - Narodila se 2. ledna 1989 v Praze. Tančila závodně la-
tinsko- americké tance, věnovala se i baletu a scénickému tanci.Hraje v diva-
dle V Dlouhé, Na Jezerce, v Divadle ABC či se souborem Ztracená existence v di-
vadle Ypsilon. Hrála ve fi lmech Colette, Celebrity s.r.o. Prázdniny v Provence 
a v seriálech Doktoři z Počátků, Ulice. Ve volném čase lyžuje, hraje tenis, golf 
a jezdí na inline bruslích 

Sloní maminka rodila nezvykle krát-
kou dobu a ona i sameček jsou v po-
řádku. Slůně zkoumá okolí a za asis-
tence chovatelů se seznamuje s první 
členkou stáda, slonicí Tamarou, kte-
rá do Zoo Praha přicestovala společ-
ně s novopečenou maminkou Janitou 
v roce 2012 ze Srí Lanky. Tamara by-
la přivedena za Janitou a jejím mlá-
dětem do společných prostor. „Tama-
ra mládě očichala a to se od ní pokusi-
lo napít mléka. Po jednom neúspěchu 

to ale vzdalo, což je známka toho, že si 
dobře vtisklo svou matku,“ vysvětluje 
kurátor Pavel Brandl. Obě slonice by-
ly klidné a chovatelé je tak mohli ne-
chat se slůnětem ve společných pro-
storách. Tamara i Janita společně žra-
ly, zatímco mládě postávalo mezi ni-
mi. Seznámení tedy proběhlo hladce. 
Pokud bude vše nadále probíhat v po-
řádku, celá rodina se představí v pa-
vilonu v Údolí slonů návštěvníkům. 
Text:Šárka Jansová, foto: Zoo Praha

Praha | Samice slona indického Janita přivedla 5. dubna na svět 
první slůně, které se za osmdesátiletou historii v chovu slonů, ne-
jen narodilo, ale bylo i počato.  

V Zoo Praha se narodilo slůně
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Obnova majetku SVS: Dokončení staveb
roku 2015 a realizace plánu roku 2016

SVS průběžně obnovuje, udržuje a opravuje 
vodohospodářskou infrastrukturu na severu 
Čech. Její investiční akce probíhají v rámci sta-
vební sezóny postupně, a to rovnoměrně na 
celém jejím území působnosti. Jsou plánovány 
s ohledem na Plán fi nancování obnovy, který 
musí v souladu s legislativou realizovat každý 
vlastník vodárenské infrastruktury, a v soula-
du s akcionáři - městy a obcemi - schváleným 
Podnikatelským záměrem SVS  na pětileté ob-
dobí. Letošní mírný průběh zimy již umožnil 
dokončovat některé rozsáhlejší akce, které po-
kračují z minulého roku, a současně zahajo-
vat řadu investičních akcí v rámci investiční-
ho plánu SVS na rok 2016. 

Dlouhodobý úkol číslo jedna 
- obnova majetku

SVS při svém vzniku v roce 1993 od svých akci-
onářů převzala rozsáhlý, dlouhodobě podinves-
tovaný infrastrukturní majetek. Průměrně 60 % 
tohoto majetku je i dnes – přes roky masivních 
investic – za svou životností: konkrétně až 65 % 
vodovodních sítí, 58 % kanalizací, 44 % úpraven 
vody a 34 % čistíren odpadních vod. V první řa-
dě potřebují rekonstrukci sítě starší než sto let, 
které jsou mnohdy v havarijním stavu. Ve špat-
ném stavu však bývají i  mnohem mladší sítě, 
např. ty vybudované v tzv. „akcích Z“ při použi-
tí nevhodných trubních materiálů a nedodržo-
vání stavebních postupů.

Nedostatečný podíl z ceny vody 
pro vlastníka sítí

V roce 2016 bude SVS investovat do majetku 
1,27 miliardy korun, přičemž jde o vlastní pro-
středky SVS z ceny vody. Dělí se v poměru 80 % 
(992 mil. Kč) na obnovu vodohospodářského ma-
jetku a 20 % (278 mil. Kč) na strategické inves-
tice, vyvolané legislativou. Finanční zdroje z ce-
ny vody, jež máme k dispozici, ale zdaleka nepo-
krývají skutečnou potřebu obnovy podle fyzické-
ho stavu infrastruktury. Celých 25 % ceny vody 
si nejdříve odčerpá stát, a to formou DPH a řa-
dou dalších poplatků - za surovou povrchovou 
a podzemní vodu, za vypouštění vyčištěných 

vod z čistíren zpět do řek aj. Dalších 40 % jsou 
náklady na provoz včetně oprav prováděných 
provozovatelem vodovodů a kanalizací. Na SVS 
jako vlastníka zůstane jen 35% podíl, který pl-
ně využívá na reinvestice do obnovy a přimě-
řeného rozvoje majetku. A do budoucna vzhle-
dem k připravovaným změnám legislativy hrozí 
další zvýšení odvodů pro stát na úkor vlastníka 
sítí. Je proto samozřejmé, že intenzivně hledáme 
možnosti úspor.

Efektivita skloňovaná 
ve všech pádech

Inkasované prostředky z ceny vody se snažíme 
co nejefektivněji směrovat do obnovy, a to po-
mocí analýzy, hodnocení a bodování stavu ma-
jetku. Díky zavedení fl exibilního systému výbě-
rových řízení zhotovitele staveb pomocí rámco-
vých smluv se SVS podařilo dosáhnout snížení 
cen konkrétních zakázek o 20 % a více pod ce-
níkem ÚRS (Ústav racionalizace stavebnictví). 
Snažíme se naše stavby koordinovat s vlastníky 
ostatních sítí vedených v komunikacích a s vlast-
níkem komunikace. Velmi důležitým aspektem 
koordinace našich staveb je součinnost s našimi 
akcionáři, tj. s městy a obcemi, které v místě re-
konstrukce našich sítí následně provádějí své in-
vestiční akce, ať už to jsou obnovy povrchů ko-
munikací v celé šíři či náročnější investice typu 
revitalizace lokality. Důsledkem těchto opatření 
je nejen zkrácení doby, která obyvatelům přináší 
komplikace v dopravě, stavební hluk a prašnost, 
ale i fi nanční úspora v důsledku rozdělení nákla-
dů mezi všechny zúčastněné investory.
„Protože je dodržení sociálně únosné ceny vody 
zakotveno v Podnikatelském záměru SVS na ro-
ky 2016-2020, naráží odůvodněná potřeba zvýše-
ného tempa obnovy našeho zastaralého majetku 
na limity ceny vody. Na všech jednáních s naši-
mi akcionáři proto hledáme kompromisy, co se 
týče potřeb obnovy majetku. Velice pozorně také 
vyhodnocujeme všechny okolnosti mimo naši pů-
sobnost, které se procesu obnovy vodárenského 
majetku mohou negativně dotknout, a upozor-
ňujeme na potřebu systémového řešení,“ dodává 
Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel SVS.

Některé stavby zahájené již loni přešly do le-
tošního roku. Důvodem pro posun termínu do-
končení staveb a fi nálních úprav povrchů ko-
munikací byl začátek zimního období a ukon-
čení provozu obaloven. S tím souvisí nesou-
hlasné vyjádření jednotlivých úřadů a odborů 
dopravy ke zvláštnímu užívání místních ko-
munikací, stejně tak nepovolení vstupu do ko-
munikací ve správě SÚS a Krajských správ sil-
nic v zimním období. Stavby proto byly v zim-
ních měsících adekvátně zakonzervovány 
a práce na nich jsou nyní po spuštění provozu 
výroben živičných směsí opět zahajovány. 

Jde o tyto stavby, 
vč. termínu dokončení: 

 Okres Česká Lípa: Mimoň Sokolská ul. – 
rek. kanalizace a vodovodu (V/2016), Choto-
vice – rek. vodojemu Nový Bor – Chotovický 
vrch (II/2017)

 Okres Jablonec nad Nisou: Tanvald – rek. 
dvou vodojemů Malý Špičák (VIII/2016), Rych-
nov u Jablonce n. N. – rek. ČOV (X/2016), Drž-
kov – odstranění 4 kanal. výústí a nová ČOV 
(XI/2016) 

 Okres Liberec: Chrastava – intenzifi ka-
ce ČOV (IV/2016), Příšovice – rek. podtlakové 
ČSOV (VI/2016) 
Již od přelomu roku intenzivně soutěžíme, 
abychom stavby zařazené v rámci letošní-
ho investičního plánu mohli začít realizovat 
ihned, jakmile to klimatické podmínky do-

volí, a tím dosáhli rovnoměrného plnění plá-
nu v průběhu roku. Nyní jsou v realizaci nebo 
před zahájením v okresech Libereckého kraje 
tyto stavby, s termínem dokončení:

 Okres Česká Lípa: Nový Bor – nová úprav-
na vody (IV/2016), Doksy Sluneční ul. – rek. 
kanalizace (IV/2016), Sosnová – rek. vodovo-
du (VIII/2016), Nový Bor ul. Rumburských hrdi-
nů – rek. vodovodu (VI/2016), Zahrádky, Borek 
– rek. čerpací stanice surové vody (VII/2016), 
Stružnice – Jezvé Chalupnická ul. – rek. vodo-
vodu (VII/2016), Dubnice – rek. přivaděče Útě-
chovice (VIII/2016), Mimoň Hraničářská ul. – 
rek. kanalizace a vodovodu (VIII/2016), Hola-
ny – rek. ČOV (IX/2016), Pertoltice p. Ralskem 
– rek. vodovodu (IX/2016), Svor u zákl. školy – 
rek. vodovodu (IX/2016) 

 Okres Jablonec nad Nisou: Železný Brod, 
Horská Kamenice – rek. vodojemu (VI/2016), 
Smržovka Hřbitovní ul. – rek. vodovodu 
(VIII/2016), Tanvald Větrná a Vnitřní ul. – rek. 
vodovodu (VIII/2016), Rychnov u Jablonce nad 
Nisou Tyršova a Brusičská ul. – rek. kanaliza-
ce a vodovodu (VIII/2016), Jablonec n. Nisou 
Mšenská – rek. vodovodu (VIII/2016), Jablonec 
n. Nisou Sokolí ul. – rek. kanalizace a vodovo-
du (IX/2016)

 Okres Liberec: Český Dub – rek. čerpací sta-
nice Libíč (VII/2016),  Hrádek n. Nisou, Horní 
Sedlo – rek. vodojemu a vodovodu (VIII/2016), 
Chrastava Liberecká ul. – rek. vodovodu 
(VIII/2016), Liberec Šamánkova ul. – rek. kana-
lizace a vodovodu (IX/2016), Liberec Oblačná 
ul. – rek. vodovodu (IX/2016), Český Dub ul. 
Předměstí – rek. vodovodu (IX/2016).

Kromě výše uvedených jmenovitých investič-
ních akcí probíhají na majetku SVS další drob-
né investiční akce. Letos je jich naplánováno 
v celém regionu SVS více jak 200 v celkovém 
objemu přes 80 mil. Kč. Předmětem díla je 
např. doplnění zabezpečovacích systémů ob-
jektů, rekonstrukce elektroinstalace nebo vý-
měna dílčích částí technologií typu čerpadla, 
dmychadla apod.

Severočeská vodárenská společnost a. s. (dále SVS) je na území Ústeckého a podstatné čás-
ti Libereckého kraje, kde žije přes 1,1 milionu obyvatel, vlastníkem vodovodů, kanalizací 
a dalších zařízení vodohospodářské infrastruktury. Veškeré její akcie jsou v držení celkem 
458 severočeských měst a obcí. Co do rozsahu sítí jde o největší vlastnickou vodárenskou 
společnost v České republice. Ke konci roku 2015 v regionu působnosti SVS narostla délka 
vodovodní sítě na 8 982 km, počet vodojemů je 994 a úpraven vod 54. Kanalizační síť se pro-
dloužila na 3 954 km, počet čistíren odpadních vod je 192. 

Investice SVS do vodárenské 
infrastruktury v rámci 

Libereckého kraje
Investice do majetku v rámci investičního plá-
nu SVS pro rok 2016 jsou po okresech v rám-
ci Libereckého kraje stanoveny v uvedených 
objemech: 
investice pro okres celkem 
(obnova a strategické) 

Česká Lípa 21 staveb 77,5 mil. Kč 

Jablonec n. N. 12 staveb 168,6 mil. Kč 

Liberec 12 staveb 78,6 mil. Kč
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V Home Credit Areně odstartuje svě-
tová série této unikátní 3D koncert-
ní show již 6. května, poté zamíří do 
Prahy a dalších evropských a světo-
vých měst. Unikátní 3D koncertní 
tour zavítá do Litvy, Maďarska, Es-
tonska, Chile, ale třeba i do Mexi-
ka a Argentiny. Autoři celého pro-
jektu VIVALDIANNO Michal Dvořák 
a Tomáš Belko úspěšně skloubili kla-
sickou barokní hudbu se soudobým 
zvukem a rockovou energií. „Na po-

li geniální hudby Antonia Vivaldiho se 
schází ti nejlepší interpreti z různých 
žánrů a nejen mezi klasickou a sou-
časnou hudbou, ale i mezi ostatními 
žánry vzniká krásný hudební most,“ 
přibližuje základní myšlenku celého 
projektu Michal Dvořák. 
Pod obrazové ztvárnění celého kon-
certu se podepsal uznávaný ja-
ponský výtvarník, režisér a animá-
tor Kosuke Sugimoto. Velký orches-
tr klasického i art-rockového obsa-

VIVALDIANNO 2016, to je unikátní 3D koncertní show v Liberci
Do Liberce míří velkolepá hudebně-vizuální show VIVALDIANNO WORLD 
TOUR 2016 – CITY OF MIRRORS. 

zení v čele s Jaroslavem Svěceným 
a s uznávanými zahraničními sólis-
ty je umístěn na pódiu mezi velko-
formátové přední a zadní projekce, 
které společně s propracovaným 
světelným designem a nejmoder-
nějšími technologiemi umocňu-
jí ojedinělý trojrozměrný hudeb-
ní zážitek. Hudebním hostem bude 
americká cellistka čínského půvo-
du Tina Guo, která je známá nejen 

svou virtuózní hrou, ale i oblibou 
v prolínání žánrů a hudebních ex-
perimentech.
Projekt Vivaldianno, který samotné 
tvůrce nepřestává překvapovat vře-
lostí ohlasů publika, se ve své nejno-
vější, třetí vývojové fázi Město zrca-
del, rozmáchl k opravdu strmému le-
tu s ambicemi velkolepé mezinárodní 
koncertní show. „Všechny srdečně zvu 
do liberecké arény, protože to, co jsme 

s Vivaldiannem v Liberci předvedli do-
posud, se s novou podobou vůbec nedá 
srovnat,“ láká Michal Dvořák na kon-
cert, který proběhne v pátek 6. květ-
na od 19 hodin v multifunkční Home 
Credit Areně. Vstupenky v cenách od 
390 Kč jsou k dostání v síti Ticketpro 
a při zakoupení vstupenky v hodno-
tě 990 Kč na pokladnách v areálu Ho-
me Credit Areny získáte CD jako dá-
rek zdarma. (od dop.)

www.elektromedia.cz

SPOLEČNÉ OKAMŽIKY VÁM NIC NENAHRADÍ.
NEZTRÁCEJTE ČAS ZBYTEČNOSTMI.

Naše sušička 
se o vaše prádlo 
postará rychle a šetrně. ZÍSKEJTE

AŽ 2500 Kč
ZPĚT

ZÍSKEJTE

AŽ 2500 Kč
ZPĚT

Akce platí do 9.5.2016

Liberecký kraj zná Nejúspěšnější spor-
tovce roku 2015. Čelní pozice ovládli 
královny a králové zimních sportů, ví-
tězkou se stala biatlonistka Gabriela 
Soukalová, druhá skončila snowboar-
distka Ester Ledecká a pomyslnou bron-
zovou pozici obsadil opět biatlonista, 
Ondřej Moravec. 

Slavnostní předávání ocenění se odehrálo 
v důstojném prostředí libereckého Divadla 
F. X. Šaldy a doprovodil jej bohatý kulturní 
i sportovně laděný program. Cenu za vítěz-
nou biatlonistku Gabrielu převzal její otec 
Karel Soukal, neboť sportovkyně v těchto 
dnech absolvuje exhibiční závody v Rus-
ku. Ester Ledeckou zastoupil bratr a Ond-
řejovi Moravcovi předá cenu trenér biat-
lonistů Ondřej Rybář, který skleněnou pla-
ketu za svého svěřence převzal. Všem oce-
něným sportovcům pogratuloval hejtman 
Libereckého kraje Martin Půta, který ceny 
předával.

Výsledky ankety Nejúspěšnější sportovec 
roku 2015 Libereckého kraje:

 Dospělí jednotlivci: 1. Gabriela Soukalová: 
biatlon, Kornspitz Jablonec, 2. Ester Ledecká: 
snowboarding, Dukla Liberec, 3. Ondřej Mo-
ravec: biatlon, Kornspitz Jablonec, 4. Lukáš 
Bauer: běh na lyžích, Dukla Liberec, 5. Veroni-
ka Vítková: biatlon, Kornspitz Jablonec, 6. Ro-
man Koudelka: skoky na lyžích, LSK Lomnice, 
7. Michal Šlesinger: biatlon, Kornspitz Jablo-
nec, 8. Ondřej Bank: sjezdové lyžování, Duk-
la Liberec, 9. Petra Chocová: plavání, PK Čes-
ká Lípa, 10. David Navara: šachy, 1. Novobor-
ský ŠK.

 Dospělí družstva: 1. SKP KORNSPITZ, štafeta 
mix, biatlon, 2. FC SLOVAN LIBEREC, fotbal, 3. 
BÍLÍ TYGŘI LIBEREC, hokej, 4. VK DUKLA LIBE-
REC, volejbal, 5. SKI KLUB JABLONEC, lyžování
Handicapovaní sportovci: Tereza Kmochová 
(SKI klub Jiskra Harrachov), alpské lyžování 
neslyšících, Vladimír Hlaváč (SK Handisport 
Liberec), plavání.  (od dop.)

Nejúspěšnější sportovkyní Libereckého 
kraje je biatlonistka Gabriela Soukalová 
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OC Forum, Bílinská 3490/6, Ústí nad Labem
GPS pro příjezd autem: 50°39'28.796"N, 14°2'25.334"E

Tel: +420 602 638 068Tel: +420 602 638 068

ruční mytí    čištění interierů    renovace laku

OSOBNOST 
ČESKÉ 
FOTOGRAFIE
2015

Antonín Kratochvíl

13. ročník ceny 
Asociace profesionálních 
fotografů České republiky

Večerem provede Zdeněk Podhůrský, zpěvem potěší 
Magene, těšit se můžete na setkání s předními českými 

fotografy a dalšími osobnostmi české fotografi e.

čtvrtek 21. dubna 2016 od 18 hodin
Klub Lávka, Novotného lávka 1, Praha 1

Přijďte s námi přivítat jaro
Česká Lípa | Náměstí T. G. Masaryka v České Lípě bude v sobotu 30. dub-
na žít ve znamení tradic a folklóru - novou akcí „Stavění májky“. O je-
jí vztyčení se postarají kolem půl jedenácté dopoledne dobrovolní hasi-
či. Májka, kterou zdobí děti z českolipských mateřských škol, zůstane na 
náměstí po celý květen. „Vítáme symbolicky jaro a vytváříme novou tradici, 
přijďte se bavit,“ zve starostka města Romana Žatecká. (od dop.)

Jablonec n. N. | V obřadní sí-
ni jablonecké radnice proběhlo 
slavnostní vyhlášení nejlepších 
strážníků loňského roku. 

Strážníkem roku 2015 se stal Lukáš 
Juřík z dopravní a hlídkové služby, 
který si tak polepšil z loňského dru-
hého místa. Druhým nejlepším za 
rok 2015 byl vyhlášen operátor ka-
merového a dohlížecího systému Ja-
roslav Brožek. Třetí ocenění si odne-
sl Michal Křemen, strážník dopravní 
a hlídkové služby.  
Slavnostní oceňování proběhlo za 
účasti primátora města Petra Beitla, 
zástupců Policie ČR, zástupců HZS 
LK, ředitele Věznice Rýnovice, jablo-
neckých zastupitelů a dalších hostů. 
Plukovník Petr Šikola, vedoucí územ-
ního odboru Jablonec nad Nisou Po-
licie ČR, vyzdvihl spolupráci měst-
ských strážníků s policisty a rovněž 
ocenil strážníka Michala Křemena. 
„Je vidět, že vaše letošní ocenění Stráž-
níkem roku není náhodné, i my jsme 

vás pro letošek vyhodnotili,“ usmí-
val se plk. Šikola při předání malého 
dárku od Policie ČR.
„Městská policie neustále dokazuje, že 
je důležitou a potřebnou součástí Jab-
lonce. V roce 2015 došlo celkově k po-
klesu počtu přestupků i trestné činnos-
ti, a to díky práci městských strážní-

ků a spolupráci s Policií ČR. Těší mě, 
že můžeme letos navýšit, a doufám, že 
i pro příští roky budeme moci navyšo-
vat, mzdovou složku tak, aby strážní-
ci za svou nelehkou práci dostávali od-
povídající ohodnocení. Ode mě jedno 
velké děkuji,“ zaznělo z úst primáto-
ra Petra Beitla. (od dop.)

Nejlepší strážník roku 2015
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Polední 

menu již od

95Kč.

Benada Restaurant
Gutenbergova 126/3, Liberec

tel.: +420 485 256 761
www.benadarestaurant.com

Denní menu v restauraci Benada!
Každý den na výběr ze 7 chodů,
od křupavých salátů, delikátních předkrmů,
chutných polévek až po speciality
české kuchyně v ceně od 95 Kč.

Od května také na secesní terase.

Snídaně - bohaté snídaňové buffet
Bohaté švédské stoly - neomezená konzumace 195Kč / osoba.

Přijďte ochutnat
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Litoměřice | Velmi příjemně a užiteč-
ně si 15. výročí fungování připomněl 
14. dubna Hospic sv. Štěpána v Lito-
měřicích. Součástí programu oslav by-
la aukce uměleckých děl, která vynes-
la celkem 171 650 korun a narozenino-
vý dárek v podobě šeku na 100 000 korun 
přidala společnost PREOL. 

Aukce se výborně zhostili oba licitátoři  - akade-
mický sochař Libor Pisklák a moderátor večera, 
herec Pavel Kříž. Zaplněné auditorium konferenč-
ního sálu Hradu Litoměřice chvílemi ani neduta-
lo, jak se původní ceny obrazů, fotografi í a dalších 
děl zvyšovaly. Poděkování za zdařilou akci, kterou 
jménem hejtmana Ústeckého kraje pozdravil člen 
jeho poradního sboru pro seniory a zdravotně po-
stižené, zastupitel Pavel Csonka, patří autorům, 
kteří svá díla do aukce věnovali, organizátorům 
a především dražitelům, kteří prokázali, že mají 
srdce na pravém místě a úctu k životu.

Všechny fi nanční prostředky budou použity na 
nákup pomůcek potřebných pro klienty hospicu, 
jimiž jsou převážně nevyléčitelně nemocní a umí-
rající lidé. Metropol se rád připojil k partnerům té-
to bohulibé akce.  Foto a text: Metropol 

Aukce uměleckých děl a dar vynesly 271 650 korun pro Hospic sv. Štěpána

Dražby se aktivně  prostřednictvím svého mladší-
ho syna Mikuláše zúčastnila také ředitelka Hospi-
cu sv. Štěpána Mgr. Monika Marková.

-
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+420 602 669 221
+420 602 405 705

www.facebook.com/gocarczf

www.go-car.cz

Na drážce 1883 
Pardubice

Díky dlouholetým kontaktům a spolupráci s největšími 
leasingovými společnostmi, autoprodejci, autosalony 
a bankami můžeme garantovat seriózní ceny a jasný 
původ vozidel. Všechny nabízené vozy vlastníme, 
takže můžeme zaručit především originální stav 
kilometrů a odpovídající technický stav. 

Na přání zákazníka zajistíme zdarma certifi kát 
o původu vozidla a stavu kilometrů Cebia, Car Detect.
Jsme registrováni na mnoha internetových 
portálech, provozujících internetové aukce vozidel 
z celé Evropy, kde se nechají zakoupit vozidla 
za atraktivní ceny.

OREA RESORT HORAL **** | Svatopetrská 280 | 543 51 Špindlerův Mlýn

T: +420 499 433 351 | F: +420 499 433 356 | E: horal@orea.cz | www.orearesorthoral.cz


