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

KAŽDÝ MĚSÍCKAŽDÝ MĚSÍC

VELKÁ SOUTĚŽ
VELKÁ SOUTĚŽ

Petr Syrovátko

spolumajitel S group holding, a.s., jíž dominuje stavební fi rma SYNER s.r.o., prezi-
dent hokejového klubu Bílí Tygři Liberec. Muž, který vytáhl liberecký hokejový klub 
ze dna 2. národní ligy až na úplný vrchol, k mistrovskému titulu v extralize.
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vaše odpověď:

vaše odpověď:

vaše odpověď:

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.

Květnová otázka č.1:
Který fyzik napsal knihu 
„Stručná historie času?

1 000  Kč1 000  Kč

KAŽDÝ MĚSÍCKAŽDÝ MĚSÍC

VELKÁ SOUTĚŽVELKÁ SOUTĚŽ
Květnová otázka č.2:
Hledejte na www.tydeniky.cz

Květnová otázka č.3:
Hledejte na FB  Český Metropol

adresa:telefon:
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Tomu se říká 
dobrá práce

 Říká se, že se vítěz 
základní části extrali-
gy nemá dotýkat Prezi-

dentského poháru. „Va-
ši kluci“, tedy hokejisté Bí-

lých Tygrů Liberec, se ale 
v kabině dohodli, že hokejovou 

pověru prolomí a pohár šel z ru-
ky do ruky. Teď už je to jedno, kro-

mě Prezidentského poháru jste získa-
li i Masarykův pohár – trofej Mistra 
ELH, ale ptám se: Zatrnulo vám v tu 
chvíli?
Vůbec ne, protože jsem věděl, že to vy-
cházelo z týmu. Kluci dřeli od první-
ho zápasu a zisk Prezidentského pohá-
ru byl dost dobrou motivací do play-
off. Tým se tak dohodl v kabině, tak-
hle to chtěl a tak to i udělal. Ta reakce 
byla zcela spontánní, protože si věřili 
i do budoucna. Jejich absolutně sebevě-
domá reakce na výkon v základní čás-
ti byla jen potvrzením, že pověra vý-
kon nedělá.

 Kde se vůbec takové legendy be-
rou?
V zámořské NHL. Tam už snad čtyřicet 
let hrají o dva poháry – za základní část 
a pak o ten mistrovský, Stanleyův. Nijak 
jsem to nestudoval, ale zřejmě párkrát 
vítěz základní části nevybojoval i mis-
trovský Stanley Cup, a když se pátra-
lo po příčinách, někdo vybájil tento zá-

stupný důvod. Vznikla legenda, která 
se spolu s dalšími zvyklostmi i legen-
dami dostala do Evropy.

 Třeba že se hráči v průběhu play-off 
neholí, nosí stejné slipy a ponožky?
Také. Pro pořádek jen doplním, že ty sli-
py a ponožky se průběžně perou. Kaž-
dý hledá nějakou berličku mezi nebem 
a zemí, mezi kabinou a ledem, na níž 
lze úspěch, ale i neúspěch, tak trochu 
svést. Tak to ale chodí u každého spor-
tu a týká se to nejen hráčů a lidí kolem 
klubu, ale i fanoušků. Vždyť se o tom 
točí už i fi lmy.

 Co vy? Také to dodržujete?
Neměním vítězné tričko a košili, pouze 
to nechám přemáchnout. Chodím ve 
stejném, klubovém saku. Je to rituál, 
který dodržuji rád. Moje sako ale hru 
nedělá a všechno stejně záleží na che-
mii v manšaftu. Proč ale nepřispět ales-
poň dodržováním tradic.

 Hru dělá družstvo a trenér…
Jsou nejviditelnějšími součástkami 
soukolí. Zabrat ale musí všichni, kdo se 
kolem libereckého hokeje točí. Všech-
no do sebe musí spolehlivě zapadnout. 
Nebudu jmenovat, protože nechci na 
nikoho zapomenout, ale chci jmeno-
vitě zmínit generálního manažera klu-
bu Ctibora Jecha. Ten měl trenéra Filipa 
Pešána už dlouho v hledáčku, prosadil 
si ho a dobře udělal. Filip je srdcem ty-

gr, patřil k nám od svých hráčských let 
a bude sem patřit vždycky.

 I když mu hodí lano někdo jiný a on 
přijme?
Filip je trenér, který pokud zůstane 
v Čechách, podle naší dohody, trénuje 
a řídí klub jedině v Liberci. Podali jsme 
si na to ruku. Netýká se to zahraniční-
ho angažmá, jestli přijde. Filip ale ješ-
tě nějaký čas potřebuje domácí trenér-
skou lavičku. Hodila by se mu nějaká 
zahraniční stáž, ve Švýcarsku či v KHL. 
Časem by mohl mít i na hokej za oceá-
nem. On na sobě hodně maká, vzdělá-
vá se, sleduje trendy, hokej je jeho ži-
vot a zasloužil by si skvělou kariéru. Li-
berec ale vždycky zůstane jeho základ-
nou, má u nás pevné místo stejně jako 
ctibor Jech, který vůči němu plní roli 
mentora.

 Čím se Filip Pešán zasloužil o to, če-
mu se začalo říkat Liberecký hokejo-
vý zázrak?
Změnou herního stylu, pohodou v ka-
bině, nastarováním týmového du-
cha… Po nenadálém odchodu kouče 
Čady následovala série zápasů, z nichž 
bylo sedm vítězných. To už Filip tým 
vedl sám, projev hry se tak strašně 
změnil. Jestli někde začala cesta k titu-
lu a k důvěře hráčů v trenéra, tak prá-
vě v téhle chvíli.

K čtyřicátým devátým narozeninám dostal Petr Syrovátko dárek, kterým se mu splnil jeden z životních snů. Ho-
kejový klub Bílí Tygři dobyl trůn a stal se Mistrem Extraligy ledního hokeje v ročníku 2015/16 Pocit, který prý 
lze srovnat jen s radostí, kterou zažíval, když se postupně stal otcem čtyř dětí a dědečkem dvou vnoučat. 

Pokračování na 3. straně
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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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Společnost založená v roce 1958 (národní podnik 
VKD) přesídlila v roce 1968 do Vašíčkovy ulice v Klad-
ně a v roce 2003 již jako akciová společnost Energie-
stavební a báňská sídlí na Praze 5 v Motole.

Současný výrobní program společnosti zahrnuje komplexní 
i dílčí stavební dodávky, rekonstrukce i modernizace včet-
ně projektové dokumentace a provedení inženýrské, geo-
detické, případně důlně-měřičské činnosti v segmentu sta-
veb podzemních, a to jak průmyslových, tak i občanských 
a bytových, a dále staveb dopravně-inženýrských, ekolo-
gických i podzemních. Jednou z významných konkurenč-
ních výhod, vyplývající z charakteru společnosti, je zamě-
ření a propojení činností v oblasti stavební a báňské.
Energie – stavební a báňská a.s. je v současnosti stabil-
ní, prosperující společností s pevnou pozicí na stavebním 
trhu. Společnost disponuje týmem zkušených a odborně 
zdatných pracovníků a techniků, a též odpovídajícím tech-
nickým vybavením pro výstavbu tradičními technologiemi 
i pro specializované činnosti. 
Společnost má zaveden integrovaný systém řízení, zahrnu-
jící management jakosti dle normy ČSN EN ISO 9001, en-
vironmentální management dle normy ČSN EN ISO 14001 
a management bezpečnosti práce ve smyslu BSI OHSAS 
18001.
Společnost disponuje technickým vybavením pro realiza-
ci zakázek „na klíč“. K základním výrobním kapacitám pa-
tří rozsáhlý dílensko-údržbářský a skladový areál, početně 
i druhově rozsáhlý park nákladní dopravy, speciálních zem-

ních strojů, strojů pro manipulaci s těžkými břemeny a stro-
jů a zařízení pro práce prováděné hornickým způsobem. 
Společnost vlastními kapacitami zajišťuje geologické prá-
ce, inženýrskou a geodetickou činnost.
Společnost provádí sanační a rekultivační práce souvisejí-
cí s trvalým zahlazením následků hornické činnosti a od-
straněním starých ekologických zátěží vzniklých chemic-
kými provozy, se zpětným začleněním prostoru do mikro-
regionu krajiny.

Společnost zajišťuje na profesionální úrovni 
výstavbu i rekonstrukce níže uvedených 

inženýrských staveb:
•  kompletní dodávku (od zajištění projektové doku-

mentace až po vlastní realizaci prací) všech typů lini-
ových (povrchových, podpovrchových i podzemních) 
inženýrských sítí: vodovodní a kanalizační řady včet-
ně přípojek a přeložek, kabelovody, kolektory, souvise-
jící objekty tj. úpravny, šachty, hradidlové komory aj.

•  dopravní stavby (výstavba nových a rekonstrukce stá-
vajících silničních komunikací, chodníků, parkovišť, 
zpevněných ploch, výstavbu opěrných zdí a přilehlých 
silničních objektů, jako jsou mostky, propustky apod.) 

•  výstavbu čistíren odpadních a důlních vod, úpraven 
vod, vodojemů a nádrží a stavby protipovodňových 
opatření a úpravy vodních toků

Společnost provádí stavby občanského vybavení, bytových 
domů, domů s pečovatelskou službou, vzdělávacích zaříze-
ní, sportovních hal, správních a administrativních objek-
tů, v neposlední řadě výstavbu průmyslových zón, rekon-
strukce a novostavby výrobních a skladových areálů.
K tomuto segmentu se váže provádění demoličních prací, 
sanace a dekontaminace lokalit, včetně průzkumu zasaže-
ných lokalit, manipulace a přepravy kontaminovaných ma-
teriálů a laboratorních analýz. 

věštkyně a kartářka SANDRA
jsem tu jen a jen pro Vás

k k k
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Jsem profesionální kartářka a věštkyně SANDRA.
Pracuji s kyvadlem a věšteckou koulí. 
Vykládám z tarotových karet a provádím 
i čarodějnické rituály, jsem také čarodějka

Propojení báňské a stavební činnosti
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Tomu se říká dobrá práce
 Vy jste v klubovém časopise BusinesTiger v zá-

ří loňského roku prorokoval, že se po nepříliš vy-
dařených sezónách vrátíte mezi úspěšné…
Už tehdy jsem tomu věřil, protože nastal čas, aby 
se začalo dařit. Byl bych špatným prezidentem 
klubu, kdybych říkal, že se zase budeme potá-
cet u dna. Věděl jsem, že je Filip Pešán zastáncem 
moderních tréninkových metod. Nebojí se inova-
cí a přistoupí ke změnám zavedených pořádků. 
Přišly posily – Michalové Birner a Řepík a Martin 
Ševc. Změnila se koncepce při skládání týmu, Filip 
si vyhlédl hráče, kteří mohou pro Bílé Tygry zna-
menat perspektivu několika dalších let. Dokázal 
mančaft nadchnout svou vizí a představou hoke-
je. Vyslal jasný signál, že Tygři jsou zpátky a chtě-
jí se drápat zpátky na vrchol.

 Pro ČTK jste zisk titulu přirovnal k nebi, pobyt 
v baráži, jíž jste už rovněž okusili, k peklu. To je 
asi epizoda, na kterou byste raději zapomněl…
I to k hokeji patří. Cíle jsme si dávali každou 
sezonu, ale až letos jsme je konečně naplni-
li. Letos to, co jsme říkali, všichni od prvního 
do posledního hráče i plnili. Věřili tomu. Proži-
li jsme i fantastickou sezonu bez zranění, což 
je neuvěřitelné. Až do posledního zápasu jsme 
hráli v sestavě, kterou si trenér na začátku na-
lajnoval. Pamatuji si baráž tři roky zpátky, a to 
je skutečné peklo. Při každém letošním vítěz-
ství se mi vybavila vzpomínka na baráž a to, 
co bych už nikdy nechtěl zažít. A nepřeju to 
nikomu. Bojovat o účast mezi elitou i pro další 
ročník je hodně krušné.

 Model Livínov?
Byl bych rád, abychom i přes naprostou euforii 
měli v hlavách, jak jsme se tři roky předtím trá-
pili a model Litvínova nenapodobili ani náhodou. 
Teď si chceme ještě nějakou chvíli užít s fanoušky 
i sponzory, ale pak se musíme hodit zpět do štáb-
ní kultury. Příklad Litvínova, který loni vyhrál  ti-
tul a letos se už trápil v baráži,  Liberec rozhodně 
zažít nechce. Věřím, že Bílí Tygři se mezi extrali-
govou elitou etablují trvale.

 Takže model nějaký klub NHL, kam si čas-
to zaletíte na zápas a díváte se tady nejen 
na hokej…
Někde se psalo, že budujeme Chicago. To jsou vel-
ká hesla. My jsme níž, kluby v NHL jsou vrchol, kde 

se každý hráč snaží vydržet co nejdéle. Bez jakéko-
li hořkosti si uvědomuji, že jsme klub, v němž když 
někdo zazáří, může dostat nabídku - lepší kontrakt 
do jiných evropských či zámořských klubů. To z nás 
dělá přestupní stanici na cestě třeba až do NHL, nej-
lepší ligy světa. Propracovat se tam je nesmírně těž-
ké a složité a cesta vede z národních lig. Chceme 
být trvalou součástí naší extraligy a vychovávat 
hráče, kteří český hokej proslaví ve světě.

 Kdo je tedy váš vzor?
Vím, že vynikající práci odvádí například ve švéd-
ské Skelleftea. Takže náš sen, srovnání a vize, ne-
ní Chicago nebo Detroit. Na ně se budeme vždy je-
nom koukat, ale chtěli bychom být funkční evrop-
ská organizace jako je Skelleftea.

 Vraťme se ještě do „zákulisí“: Prozradíte, jak 
mohou vzniknout kšiltovky a trika pro vítěze, 
když ještě není dohráno a všichni kolem hokeje 
věří, že když začnou pracovat na něčem předjí-
majícím vítězství, zaplaší ho?
Někteří tomu z provozních důvodů věřit nemo-
hou. Musí se tajně rozdat úkoly velice úzkému 
okruhu lidí, kteří mají zákaz cokoli i naznačo-
vat. Trika pro vítěze, i když se nakonec vůbec 
nepoužijí, vyrábějí všechny kluby na světě. Půl-
ka z nich pak letí do koše, protože z duelu mů-
že vyjít jako vítěz jenom jeden. Na pláži někde 
ve třetím světě pak potkáte kluka v triku klu-
bu, který se v tom konkrétním roce vítězem té 
či oné ligy nikdy nestal. Nám například ze Spar-

ty, určitě omylem, poslali emailem text vítězné-
ho sloganu Sparty. Slova, která naštěstí pro nás 
nikdy v O2 aréně nezazněla.

 A nemrzí vás, že se titul slavil na ledě v Praze 
a ne v domácí aréně?
Kde jinde slavit titul než v druhé největší aré-
ně v Evropě, před rekordní návštěvou a v pří-
mém přenosu? Vůbec bylo fantastické, že se fi -
nále střídavě hrálo ve dvou nejlepších hokejo-
vých halách v Česku. Důstojné prostředí udělalo 
českému hokeji tu nejlepší reklamu. Nám se v ta-
kových kulisách povedl titul a do Liberce jsme ra-
dost převezli s plnou parádou. Chtěli jsme všem, 
co s námi byli a fandili nám, okamžitě poděko-
vat. Taky se mě ptají, proč se oslavy neodehrá-
ly v centru, u radnice. Z řady prostých důvodů. 
Venku byla strašná zima, lidé, co sledovali velko-
plošnou projekci, už byli zmrzlí. Vždyť ten roz-
hodující zápas trval s dvěma prodlouženími 86 
minut čistého času, bezmála čtyři hodiny. Ne-
chtěli jsme ani narychlo stěhovat do centra zvu-
kovou aparaturu a riskovat, že nebude slyšet ne-
bo vidět. Vždyť byla noc! Taky bychom mohli ně-
koho rušit. V aréně máme všechno vychytané, 
vyzkoušené, je tam teplo, zázemí pro hráče i di-
váky. I tato blesková akce dokazuje, jak je dobře, 
že arénu v Liberci máme. Můžeme klidně začít 
slavit i po půlnoci.

 V hale máme hokejový klub, který stojí přes 
sto milionů ročně. Budete zvyšovat rozpočet?
Potřebujeme kolem 135 milionů ročně, extraligo-
vý tým spotřebuje cca 75 milionů, juniorka osm-
náct. Přes deset milionů stojí prvoligová farma 
v Benátkách nad Jizerou. Něco dá svaz, zbytek do-
plácíme a získáme od sponzorů. Na více než polo-
vinu celkového rozpočtu se skládá Syner a Home 
Credit, po němž je aréna pojmenována.. Na dru-
hou půlku se musí vybrat z menší části ze vstup-
ného a hlavně od sponzorů. Rozpočet zvyšovat 
nebudeme, bude-li třeba, zauvažujeme o zdraže-
ní jednotlivých vstupenek, aby lidé měli motivaci 
koupit si permanentku a stali se trvalou součástí 
liberecké hokejové rodiny.

 Tato zlatá sezóna ale byla dražší o bonusy 
a prémie pro hráče, ne?
Ty jsou rozpočtovány vždycky, otázkou je, zda je 
důvod je vyplatit. Letos byl a já se z toho pořád 
nepřestávám radovat. Zkrátka, byla dobrá práce.

Text: Alena Roubalová, foto: Ota Mrákota

Dokončení z 1. strany
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SVS: Díky příznivým podmínkám je
naše stavební sezóna v plném proudu

Severočeská vodárenská společnost a. s. (dále SVS) je na území Ústecké-
ho a podstatné části Libereckého kraje, kde žije přes 1,1 milionu oby-
vatel, vlastníkem vodovodů, kanalizací a dalších zařízení vodohospo-
dářské infrastruktury. Veškeré její akcie jsou v držení celkem 458 seve-
ročeských měst a obcí. Co do rozsahu sítí jde o největší vlastnickou vo-
dárenskou společnost v České republice. Ke konci roku 2015 v regionu 
působnosti SVS narostla délka vodovodní sítě na 8 982 km (bez přípojek), 
počet vodojemů je 994 a úpraven vod 54. Kanalizační síť se prodloužila 
na 3 954 km (bez přípojek), počet čistíren odpadních vod je 192. 

SVS průběžně obnovuje, udržuje 
a opravuje vodohospodářskou infra-
strukturu na severu Čech.  Její inves-
tiční akce probíhají na celém jejím 
území působnosti. Jsou plánovány 
s ohledem na Plán fi nancování ob-
novy, který musí v souladu s legis-
lativou realizovat každý vlastník vo-
dárenské infrastruktury, a na akci-
onáři - městy a obcemi - schválený 
Podnikatelský záměr SVS  na pětile-
té období. Příznivé klimatické pod-
mínky nám letos umožnily hned od 
ledna pracovat na těch rozsáhlejších 
akcích, které přecházejí z minulého 
roku, a současně zahajovat řadu in-
vestičních akcí v rámci investičního 
plánu na rok 2016. Nyní je naše sta-
vební sezóna v plném proudu.

Obnova majetku 
v centru pozornosti

SVS při svém vzniku v roce 1993 od 
svých akcionářů převzala rozsáhlý, 
dlouhodobě podinvestovaný infra-
strukturní majetek. Dnes je průměr-
ně 60 % tohoto majetku za svou ži-
votností, především liniové stavby 
- vodovodní a kanalizační sítě. Vě-
nujeme proto pozornost přípravě 
a realizaci staveb právě v oblasti ob-
novy majetku. Na ně je letos připad-
ne celých 80 % z celkového objemu 
1,27 miliardy korun určených na in-
vestice SVS.

Potřebujeme mnohem více 
prostředků

Finanční zdroje z ceny vody, jež má-
me k dispozici, zdaleka nepokrývají 
skutečnou potřebu obnovy podle fy-
zického stavu infrastruktury. Celých 
25 % ceny vody si nejdříve odčerpá 
stát, a to formou DPH a řadou dal-
ších poplatků - za surovou povrcho-
vou a podzemní vodu, za vypouště-
ní vyčištěných vod z čistíren zpět do 
řek aj. Dalších 40 % jsou náklady na 
provoz včetně oprav prováděných 
provozovatelem vodovodů a kanali-

zací. Na SVS jako vlastníka zůstane 
jen 35% podíl, který plně využívá 
na reinvestice do obnovy a přimě-
řeného rozvoje majetku.

Efektivita a koordinace
Inkasované prostředky z ceny vody 
se snažíme co nejefektivněji směro-
vat do obnovy. Díky zavedení fl exi-
bilního systému výběrových řízení 
zhotovitele staveb pomocí rámco-
vých smluv se SVS podařilo dosáh-
nout snížení cen konkrétních zaká-
zek o 20 % a více pod ceníkem ÚRS 
(Ústav racionalizace stavebnictví). 
Snažíme se naše stavby koordinovat 
jak s vlastníky ostatních sítí vede-
ných v komunikacích a s vlastníkem 
komunikací, tak i s městy a obcemi, 
našimi akcionáři. 

Některé stavby zahájené již loni 
přešly do letoška. Důvodem byl 
začátek zimního období a ukon-
čení provozu obaloven, jakož i ne-
povolení vstupu do komunikací ve 
správě SÚS a Krajských správ sil-
nic v zimním období. Stavby pro-
to byly v zimních měsících ade-
kvátně zakonzervovány a práce na 
nich byly opět zahájeny ihned po 
spuštění provozu výroben živič-
ných směsí. 

Jde o tyto stavby, 
vč. termínu dokončení: 

 Okres Česká Lípa: Mimoň Sokol-
ská ul. – rek. kanalizace a vodovo-
du (V/2016), Chotovice – rek. vodo-
jemu Nový Bor – Chotovický vrch 
(II/2017)

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

 Okres Liberec: Chrastava – intenzi-
fi kace ČOV (IV/2016), Příšovice – rek. 
podtlakové ČSOV (VI/2016) 
Díky intenzivnímu soutěžení, kte-
ré jsme zahájili již koncem roku 2015, 
jsme mohli začít realizovat stavby za-
řazené v rámci investičního plánu 
2016 hned, jakmile to klimatické pod-
mínky dovolily. Naším cílem je  do-
sáhnout  rovnoměrného plnění plánu 
v průběhu roku. Právě jsou v realiza-
ci nebo před zahájením v okresech Li-
bereckého kraje tyto jmenovité stavby, 
s termínem dokončení:

 Okres Česká Lípa: Nový Bor – nová 
úpravna vody (IV/2016), Doksy Sluneční 
ul. – rek. kanalizace (IV/2016), Sosnová 
– rek. vodovodu (VIII/2016), Nový Bor 
ul. Rumburských hrdinů – rek. vodo-
vodu (VI/2016), Zahrádky, Borek – rek. 
čerpací stanice surové vody (VII/2016), 
Stružnice – Jezvé Chalupnická ul. – rek. 
vodovodu (VII/2016), Dubnice – rek. 
přivaděče Útěchovice (VIII/2016), Mi-
moň Hraničářská ul. – rek. kanalizace 
a vodovodu (VIII/2016), Holany – 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. vodoje-
mu (VI/2016), Smržovka Hřbitovní ul. 
– rek. vodovodu (VIII/2016), Tanvald 
Větrná a Vnitřní ul. – rek. vodovodu 
(VIII/2016), Rychnov u Jablonce n. Ni-
sou Tyršova a Brusičská ul. – rek. ka-
nalizace a vodovodu (VIII/2016), Jablo-
nec n. Nisou Mšenská – rek. vodovodu 
(VIII/2016), Jablonec n. Nisou Sokolí ul. 
– rek. kanalizace a vodovodu (IX/2016)

 Okres Liberec: Český Dub – rek. 
čerpací stanice Libíč (VII/2016),  Hrá-
dek n. Nisou, Horní Sedlo – rek. vo-
dojemu a vodovodu (VIII/2016), 
Chrastava Liberecká ul. – rek. vo-
dovodu (VIII/2016), Liberec Na Zá-
praží a Orlí ul. – odstranění 3 ka-
nal. výústí (VIII/2016), Liberec Ša-
mánkova ul. – rek. kanalizace a vo-
dovodu (IX/2016), Liberec Oblačná 
ul. – rek. vodovodu (IX/2016), Český 
Dub ul. Předměstí – rek. vodovodu 
(IX/2016), Radimovice – rek. vodovo-
du III.etapa (X/2016).

Kromě výše uvedených jmenovitých 
investičních akcí probíhají na majet-
ku SVS další drobné investiční akce. 
Letos je jich naplánováno v celém 
regionu SVS přes 200 v celkovém ob-
jemu kolem 80 milionů korun. Před-
mětem díla je např. doplnění zabez-
pečovacích systémů objektů, rekon-
strukce elektroinstalace nebo vý-
měna dílčích částí technologií typu 
čerpadla, dmychadla apod.

Investice SVS do vodárenské 
infrastruktury v rámci 

Libereckého kraje

Investice do majetku v rámci 
investičního plánu SVS pro rok 
2016 jsou po okresech v rámci 
Libereckého kraje stanoveny 

v uvedených objemech: 
investice pro okres celkem 
(obnova a strategické) 

Česká Lípa 21 staveb 123 mil. Kč 

Jablonec n. N. 12 staveb 98,8 mil. Kč 

Liberec 12 staveb 74,4 mil. Kč
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Praha 1, Bílkova ul. 2 (naproti hotelu Intercontinental), 
tel. 224 812 656, 775 726 067, e-mail: info@glf.cz, www.g lf.cz. 

Novoměstská radnice v Praze
žije bohatým kulturním a společenským životem

Historie národní kulturní památky začala brzy po založení Nového Města pražského Karlem IV. roku 1348.
V průběhu staletí se stala Novoměstská radnice svědkem mnoha dějinných událostí.

V pramenech je uváděna již v ro-
ce 1377. V roce 1419 se zde odehrá-
la první pražská defenestrace – dav 
pod vedením Jana Želivského a Jana 
Žižky svrhl s oken purkmistra, dva 
konšely a několik měšťanů a zahá-
jil tak husitskou revoluci. Ke druhé 
pražské defenestraci došlo na Novo-
městské radnici v roce 1483 za ná-
boženských a politických nepokojů 
v pražských městech, které přerost-
ly v povstání a politický převrat.
V roce 1518, kdy se Novoměstská rad-
nice stala sídlem šestipanského úřadu, 
došlo k výrazné architektonické úpravě 

budovy; v roce 1559 vyhořela a její pře-
stavba trvala až do roku 1561. V roce 
1609 se zde sešli protestantští stavové, 
aby přiměli Rudolfa II. vydat Majestát 
zaručující náboženské svobody. 
V roce 1784, po sloučení pražských 
měst pod působnost jednoho magis-
trátu, se radnice stala sídlem trest-
ního soudu a po roce 1859 zakoupi-
lo radnici Presidium zemského soudu.
Celková rekonstrukce Novoměstské 
radnice probíhala v letech 1975 – 
1995. V roce 2007 proběhla rekon-
strukce fasády směrem do Karlova 
náměstí a oprava fasády směrem do 

nádvoří. Od nástupu současného ře-
ditele Mg. Alberta Kubišty, začala 
radnice pravidelně pořádat výsta-
vy, koncerty, veletrhy, festivaly. Den-
ně zde můžete navštívit některou 
z akcí, nechat se provést historický-
mi prostorami, vystoupat na ochoz 
věže, obdivovat nádherné pražské 
panorama a následně si odpočinout 
v příjemné kavárně…

Zveme vás k návštěvě radnice, jis-
tě si vyberete z její pestré kulturní 
nabídky!

Novoměstská radnice z Karlova náměstíKonšelský sál Mázhaus Věž - kamenná část
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UŽIJTE SI FILMY V NEJLEPŠÍ KVALITĚ

NEJMODERNĚJŠÍ MULTIKINO V ČESKÉ REPUBLICE | PRAHA - OLOMOUC - TEPLICE

REVOLUČNÍ 
PROSTOROVÝ ZVUK 
DOLBY ATMOS 
A BARCO AURO 11.1

• VELKÝ VÝBĚR FILMŮ 
• NEJVĚTŠÍ PLÁTNA 
•  SLEVY PRO RODINY, 

DĚTI I STUDENTY
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Nákladná rekonstrukce opěrné zdi 
v úseku dlouhém zhruba 450 met-
rů pokračuje v ulicích Kremnická 
a Táborská v Kutné Hoře. S tím sou-
visí i další stavební úpravy. Akce 
rozdělená do dvou etap si vyžádá 
celkem 60 milionů korun.

„Stavba se nachází v intravilánu města 
v těsné blízkosti památky Unesco – ka-
tedrály sv. Barbory. Jedná se o odstraně-
ní havarijního stavu opěrné zdi a nava-
zující komunikace III/3377 v ulici Krem-
nická a Táborská, zabránění možnému 
sesuvu opěrné zdi, popřípadě zřícení tě-
lesa komunikace a zabránění tak ohrože-
ní života a zdraví osob,“ uvedl Petr Ho-
lan, vedoucí technicko-správního úse-
ku KSÚS Středočeského kraje, oblast 
Kutná Hora.
V rámci první etapy má dojít k elimi-
naci dalších možných škod na majet-

ku, zamezení ohrožení zdraví a životů 
osob. Náklady zřejmě dosáhnou 30 mi-
lionů korun. V druhé etapě, která bu-
de stejně fi nančně nákladná, dojde 
k technickému dokončení a kompleta-
ci stavby. Práce začaly kvůli hrozící ha-
várii již v listopadu loňského roku. Ny-
ní je v rámci první etapy realizováno 
zabezpečení havarijního stavu opěrné 
zdi prostřednictvím tzv. mikrozáporo-

vé stěny v délce cca 450 m. Toto opat-
ření zabrání další nenadálé destrukci 
opěrné zdi, k čemuž na dvou místech 
o celkové délce 85 metrů v minulos-
ti došlo a nyní probíhá kompletní re-
konstrukce.
Původní kamenná konstrukce je na-
hrazena železobetonovou zdí, oblo-
ženou kamenem. Současně dochází 
k částečné opravě kanalizace, vodovo-

du, je vybudováno chybějící odvodně-
ní vozovky, opravena vozovka a chod-
níky. Obnoveno bude také nevyhovující 
veřejné osvětlení. V rámci  druhé eta-
py sanačních prací bude zajištěna sta-
bilita celé konstrukce opěrné zdi, včet-
ně opravy přilehlé komunikace, chod-
níku a odvodnění vozovky.
„Součástí prací je také sanace všech vol-
ných prostor pod vozovkou a chodníkem, 

samozřejmě za dodržení podmínek přís-
né legislativy,“ doplnil Bc. Zdeněk Dvo-
řák, ředitel krajské správy a údržby 
silnic Středočeského kraje. Podle jeho 
slov jsou veškeré práce bedlivě sledo-
vány představiteli kraje, kterým vel-
mi záleží na brzkém dokončení prací. 
V tomto smyslu podepsali se zástupci 
Kutné Hory memorandum o rozsahu 
vzájemné spolupráce.

Středočeští silničáři staví v Kutné Hoře dílo za 60 milionů

S b há í i ilá ě

SÚS
KRAJSKÁ SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC

Středočeského kraje

Nymburk | Nejprodávanější úhlopříčkou na 
českém trhu se v loňském roce poprvé stala TV 
se 102 centimetry. Oproti předchozím letům je 
to posun z kategorie úhlopříček 82 centimetrů, 
která právě do té doby patřila z hlediska po-
čtu prodaných kusů k nejvyhledávanějším. Ta-
to skutečnost má souvislost především s prů-
měrnou rozlohou bytů v České republice, která 
se pohybuje kolem 70 metrů čtverečních, a tím 
i s rozměrem obývacích pokojů.

Loňský rok však již ukázal, že i český zákaz-
ník se pomalu, ale jistě posouvá k vyšším úh-
lopříčkám a proto také značka Changhong re-
aguje na tento trend. „Samozřejmě si pořád za-
chováváme kvalitní nabídku v poměru cena a vý-
kon právě u uhlopříčky 82 centimetrů, kde náš 
model LED32D2080H, vybaven HD READY rozliše-
ním a DVB-T/C tunery, umožňujícími příjem kva-
litního TV vysílání, se prodává za maloobchodní 
cenu 5 490 korun a v akčních nabídkách ho může-
te koupit i za 4 790 korun, a to primárně na mall.
cz. Nicméně právě s ohledem na rostoucí poptáv-
ku po větších úhlopříčkách jsme připravili modely 
jako LED40D1090H, který je ve FHD rozlišení a ta-
ké vybaven DVB-T/C tunery, USB vstupem a samo-
zřejmostí je konektivita HDMI, kdy tento konkrét-
ní model prodáváme za maloobchodní cenu 6 490 
korun, a to exkluzivně právě u našeho největší-
ho obchodního partnera mall.cz,“ upřesnil ob-
chodní a marketingový ředitel Changhong pro 

střední a východní Evropu Jiří Mrkvička. Jde 
podle něj o základní model, který má splnit 
především zásadní požadavek, a to je kvalit-
ní obraz za rozumnou cenu právě v již nejoblí-
benější a nejprodávanější úhlopříčce 102 cen-
timetrů.
Firma dále nabízí modelovou řadu 3000, kterou 
vnímá jako vlajkovou loď značky Changhong, 
a to konkrétně model LED40D3000ISX, který je 
rovněž vybaven FHD, kromě DVB-T a C tuneru 
má navíc k dispozici i S2 tuner, neboli HD satelit-

ní tuner. „Hlavně se jedná o SMART TV využívající 
náš operační systém i-smart, umožňující ovládání 
TV přes jakékoliv SMART zařízení v podobě smart-
phonu, tabletu využívajícím iOS Android. A to přes 
zabudovanou WiFi, kdy se zařízení s TV automatic-
ky spáruje pokaždé, když se nachází právě na stej-
ném Wifi  signálu. O operačním systému i-SMART 
jsme se již zmiňovali v předchozích vydáních,“ do-
plnil Jiří Mrkvička.
Model LED40D3000ISX se dá podle jeho slov 
na mall.cz pořídit již za 7 990 korun. To zna-

mená, že v úhlopříčce 102 centimetrů znač-
ka Changhong dominuje nejen vybaveností 
u obou modelů, ale také cenou. Zákazník má 
však možnost sáhnout i po větších úhlopříč-
kách, a sice 127 centimetrů, konkrétně LED-
50D3000ISX za bezkonkurenčních 10 990 ko-
run a dále model s úhlopříčkou 140 centimet-
rů LED55D3000ISX za 12 990 korun. „V posled-
ní době zaznamenáváme velice dobré prodeje 
naši největší úhlopříčky 165 centimetrů, konkrét-
ně modelu LED65D2500DS, který je v základním 
provedení, tzn. FHD, DVB-T/C, USB vstup a ko-
nektivita HDMI, a u našeho partnera mall.cz ji 
lze pořídit za cenu 19 990 korun. Dalo by se říci, 
že čím dál více zákazníků vnímá značku Chang-
hong jako alternativu k současnému mainstre-
amu v podobě korejských značek, a hlavně jako 
kvalitní produkt, splňující veškeré současné po-
žadavky, za který nemusí platit zbytečně více pe-
něz,“ dodává obchodní a marketingový ředitel 
značky Changhong pro střední a východní Ev-
ropu Jiří Mrkvička. 
Společnost své modely úspěšně nabízí i v souvis-
losti s hokejovým mistrovstvím světa v Rusku, 
nadcházejícím evropským fotbalovým šampioná-
tem ve Francii a Olympijskými hrami v Brazílii.
Changhong navíc chystá společně s novinami 
Metropol soutěž právě k olympiádě v Riu, kde 
čtenář bude mít možnost vyhrát prémiovou TV 
značku Changhong CHiQ UHD49D6000ISX2. 
 Text: Metropol

Jiří Mrkvička: Značka Changhong je správná volba
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Protože jen týmová práce vede k úspěchu. Naše nabídka činností v oblastech dopravního, 

pozemního a inženýrského stavitelství je stejně široká jako požadavky našich zákazníků. Týmy 

našich odborníků jsou připraveny společně řešit náročná zadání a najít řešení na míru Vašich 

požadavků – s důrazem na kvalitu, přesnost, hospodárnost a rychlost. Spolehnout se na nás 

můžete při realizaci projektu jakékoliv velikosti. Díky široké síti poboček po celém území 

České republiky jsme Vám vždy nablízku.

www.strabag.cz

STRABAG a.s, Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5, Tel. +420 222 868 111, pr@strabag.com



staň se fanouškem
 na w

w
w

.facebook.com
Č

ESK
Ý M

E
T

R
O

P
O

L

in
ze

rc
e

Vydává: European Press Holding, a. s., Táboritská 880/14, 130 00 Praha 3, IČO: 28409329, tel. 472 700 122, ředitel vydavatelství: Ing. Jiří Morštadt, morstadt@tydeniky.cz, šéfredaktorka: Ladislava Richterová, e-mail: 
richterova@tydeniky.cz, redakce@tydeniky.cz, obchodní odd.: inzerce@tydeniky.cz, ředitel výroby: Jiří Vondráček, e-mail: grafika@tydeniky.cz, internet: Jakub Richter, richter@tydeniky.cz, www.tydeniky.cz. Vychá-
zí každý měsíc. Distribuce: vlastní distribuce  METROPOL. Povoleno MK R pod číslem E 18330.  

os
ob

no
st

08 Vážení a milí čtenáři 
a příznivci Metropolu,
jaro vtrhlo do Čech, a tak vás tento-
krát zvu do přírody, která má pro lid-
ský organismus blahodárné účinky. 
Báječně si odpočinete od stresů, kte-
ré se mohly nahromadit v práci i do-
ma, načerpáte síly a energii do dal-
ších „bojů“.  Až budete venku, dob-
ře poslouchejte, možná uslyšíte, jak 
k vám příroda promlouvá. Naléha-
vě žádá, abychom si uvědomili, že 

jsme odjakživa její součástí, stejně 
jako fauna, flora, nebo třeba kame-
ny. Prosí, abychom s ní podle toho 
zacházeli, nezahlcovali ji nestravi-
telnými odpadky, pomáhali jí udržet 
rovnováhu tím, že nebudeme kvůli 
moderním technologiím narušovat 
přirozený ráz krajiny, připomíná, 
abychom si vážili všeho, co na svěře-
né půdě můžeme vypěstovat a skli-
dit. Zdá se to všechno tak samozřej-
mé a nezpochybnitelné, ale opak bý-
vá často pravdou. 

My, lidé, ač obdaření rozumem, se 
k přírodě dokážeme chovat maceš-
sky. Rozhlédněte se kolem sebe a ur-
čitě najdete na první pohled spous-
tu důkazů –  lány slunečních kolek-
torů, pohozené pneumatiky, PET 
lahve a další výrobky, s jejichž likvi-
dací si země sama neporadí, a tak 
by se dalo ve výčtu, bohužel, ještě 
dlouho pokračovat. Člověk se po-
stupem času stal tvorem konzum-
ním a pohodlným a svému životní-
mu stylu podřizuje všechno. Potom 

se diví markantním výkyvům poča-
sí a přírodním katastrofám, jaké za 
dob našich prarodičů v takové míře 
nebývaly. Není to němá výčitka, že 
se nechováme správně? Co si o tom 
myslíte vy?
Krásné chvíle v objetí laskavé 
a moudré přírody vám za celý tým 
tvůrců tohoto vydání přeje 

Ladislava Richterová
šéfredaktorka
richterova@tydeniky.cz

www.belstav.cz
zelená l inka:  8 0 0  2 2 3  2 2 5

ČSN EN ISO 9001:2009 / ČSN EN ISO 14001:2005 / ČSN EN ISO 18001:2008

Špičkový fotograf Daniel Šei-
ner nechybí u celostátních sou-
těží krásy, svateb, módních pře-
hlídek a různých společensko-
kulturních projektů. Exkluzivní 
snímky najdete na jeho vlast-
ním, ale i řadě dalších faceboo-
kových profi lů a stránek. Za 
svou práci  letos získal cenu Aso-
ciace profesionálních fotografů - 
Osobnost české fotografi e 2015. 

 Kdy jste s fotografováním začal 
a co vám na něm učarovalo?
Začal jsem s ním už v dětství, díky tá-
tovi, který mě k tomu přivedl a nau-
čil mě tehdy ještě analogovou fotogra-
fi i dotahovat technicky k dokonalosti. 
S příchodem digitální fotografi e jsem 
se učil zcela nové věci a musím říct, že 
se učím stále. Denně mám pocit, že se 
mám pořád možnost v mnoha věcech 
zlepšovat a že chci dělat lepší a lepší 
fotky. Miluji ve fotografi i emoce a to ja-
kékoliv, pak mám teprve pocit, že mě 
ta fotografi e učarovala a oslovila.

 Mezi kolegy fotografy jste 
známou osobností. Málokdo ale 
možná ví, že se svým týmem pro-
vozujete fotoateliér. Jaké služby 
nabízí?
Po mém otci provozuji mostecký 
fotoateliér Foto Šeiner v Javorové 
ulici a to s opravdu profesionál-
ním týmem složeným z fotograf-
ky, laborantky, grafičky a asisten-
ta. Nabízíme všechny myslitel-
né služby od pořízení fotografie, 
přes její úpravy až po její výro-
bu. Největší klientelou ateliéru 

jsou především rodiny s dětmi, 
ale často je využíván i pro bussi-
nes portréty, portfolia modelek, 
ale třeba i pro technickou fotogra-
fii. Využíváme jen opravdu znač-
kovou a kvalitní techniku a při 
úpravách, retuších, nebo dokonce 
i renovacích starých fotografií se 
s každou fotografií téměř „mazlí-
me“, aby byl výsledek co nejlepší. 
V naší laboratoři pak vyrábíme fo-
tografie na fotopapír, ale umíme 
to i na fotoplátno, skleněné, ne-
bo plastové desky. Konečnou fází 

je pak i laminování, nebo rámová-
ní. To vše děláme od malých foto-
grafií do alba, třeba až po několi-
kametrové velikosti na zeď.

Fotoateliér Šeiner
Javorová 3105, Most 43401
www.fotoseiner.cz
FB:  facebook.com/Foto Šeiner – 

ateliér Most
Tel.: 774 550 505 
email: prodejna@fotokamera.cz

Daniel Šeiner je Osobností české fotografie 2015


