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Kdy se odehrála
bitva u Kresčaku?
Další otázky a pravidla soutěže hledejte na:
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Lucie Černíková
Narodila se 19.12.1981 v Rakovníku. Vystudovala konzervatoř Jaroslava 
Ježka, obor zpěv. Zahrála si v seriálech Proč bychom se netopili, Horákovi 
a v Ordinaci v růžové zahradě 2. Hrála v muzikálech Kráska a zvíře, Bídníci, 
West Side Story, Kapka medu pro Verunku, Kat Mydlář, Čochtanův divotvor-
ný hrnec. 8. 6. 2012 se provdala na Trojském zámečku v Praze za muzikanta 
Lukáše Pavlíka, se kterým má dceru Sofi i.

Lucie Černíková hraje v Divadle Semafor, moderuje v ČT Kouzelnou školku, namluvila loutku Fanynku, je 
především ale šťastnou maminkou dcerky Sofinky.

 Lucie, v jakých představeních 
v Semaforu hrajete?
Jsou to hry Kytice, Čochtanův divo-
tvorný hrnec, Zlomené srdce lady Pa-
mely, Rytíři z Blaníku a krasavice Lída, 
Mam’zelle Nitouche a Hodiny jdou po-
zpátku. Na podzim budu zkoušet no-
vou hru pod názvem Skleněné prkno.

 V Čochtanově divotvorném hrnci 
hrajete  s Vlastimilem Harapesem 
a právě na galakoncertu k příleži-
tosti jeho 70.narozenin spolu zazpí-
váte 12. července ve Státní opeře 
písničku. Jak se vám s ním hraje?
Představení nás moc baví, je složeno 
ze scének, písniček a povídání o mu-
zikálu Divotvorný hrnec a připomí-
ná první broadwayský muzikál, kte-
rý Voskovec a Werich přivezli roku 
1947 do Evropy. Já v něm předsta-
vuji Káču a Vlastimil mého otce pa-
na Maršálka. Ve Státní opeře, kam se 
moc těším, budeme s Vlastou zpívat 
duet „Tam za tou duhou“. 

 Vy jste ale spolu nehráli poprvé…
Ne, protože před patnácti lety jsem 
s ním hrála v muzikálu Kráska a zvíře, 
já představovala krásku a Vlasta to zví-
ře. Byla to moje první muzikálová ro-
le a samozřejmě jsem z tak úspěšného 
člověka měla pořádný respekt. Dneska 
už si tykáme a vím, že dřívější obavy 
byly zbytečné. A když jeden z nás na 
pódiu zaváhá, navzájem se podržíme. 

 Změnila vám dcerka hodně ži-
vot? 
Můj život je úplně jiný, vše se to-
čí kolem naší holčičky. Naučili jsme 
se s manželem být daleko trpělivěj-
ší a hlavně už umíme oddělovat dů-
ležité věci, od těch méně důležitých. 
A nad prkotinami už máváme jenom 
rukou. Být maminkou je nádherné, 
zrovna „objevujeme“ mravenečky, 
motýly, berušky. Každý den s dítě-
tem je o něčem novém. Rodičovství 
je ale zároveň velká odpovědnost. 

 Už víte, kde strávíte s rodinou 
léto?
Zatím nemáme žádný plán, vše se bu-
de řídit malou dcerkou. Záleží na ní, 
jak pokročí za další měsíc, zda uzná-
me za vhodné ji vzít k moři. A když 
ne, vůbec nám to nevadí, navštívíme 
babičky a dědečky a další příbuzné 
u nás Čechách, protože nežijí blízko 
nás a těší se, až se s maličkou pomaz-
lí. Důležité pro nás je, aby malá by-
la spokojená, a že budeme jako rodi-
na spolu. Na to se těším nejvíc, proto-
že můj manžel, muzikant Lukáš Pav-
lík, momentálně hraje na koncertech 
s kapelou Čechomor, a tak toho spo-
lečného času zase není tolik.

 Jak vás baví moderování Kouzel-
né školky?
Moderování „školky“ je nová disci-
plína, se kterou se seznamuji a baví 

mě moc. Ono je to takové hravé mo-
derování, kdy si pořád na něco hra-
jeme, zpíváme si, jsme v pohybu... 
takže je to zábava.

 Má moderování pořadu pro děti 
nějaké speciální požadavky na vý-
slovnost, nebo třeba způsob mode-
race?  
Mělo by to být určitě srozumitelné 
a je potřeba se naladit na dětskou vl-
nu. Zaujmout malé diváky rozhodně 
není jednoduché.

 Jak vnímáte i jako maminka ta-
kovéto pořady pro děti? Mají podle 
vás smysl? Dívají se na ně ještě dě-
ti v době počítačových her? 
Určitě ano, do Kouzelné školky cho-
dí několik školkových či školních vý-
prav denně na exkurzi a téměř všich-
ni na tom vyrostli. Přeci jen, ten lid-
ský hřejivý element je nenahraditel-
ný, a to pozná už i velmi malé dítě.

 Co pracovního ještě letos plánu-
jete?
V letošním roce jsme intenzivně na-
vázali na dřívější spolupráci s Vladi-
mírem Hronem a jezdíme spolu s je-
ho narozeninovým koncertem po 
městech naší republiky. A na konci 
roku nás čeká Vánoční turné s vel-
kým orchestrem.    

Text:Šárka Jansová
Foto: Archiv Lucie Černíkové

Být maminkou
je nádherné

ParlamentníListy.cz

 NIKDO NÁM NEDIKTUJE,
O ČEM SMÍME PSÁT
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„Je mi velkou ctí, že mohu na udělení 
čestných občanství hlavního města Pra-
hy navrhnout tyto čtyři skutečné osob-
nosti naší kultury. Každý z nich svým 
velkým dílem přispěl ke statutu Prahy 
jako metropole s vysoce rozvinutou kul-

turní scénou a každý také prokázal ob-
čanskou statečnost v nepříznivých do-
bách. Jak jejich dílo, tak i jejich posto-
je nám mohou být beze zbytku vzorem 
i dnes,“ uvedla primátorka hl. m. Pra-
hy Adriana Krnáčová.  (od dop.)

Čestné občanství 
čtyřem osobnostem
Praha | Radní souhlasili s návrhem na udělení čestného občanství hlav-
ního města Prahy čtyřem významným osobnostem, které svůj profesní i 
osobní život spojily s Prahou. Jde o Kamilu Moučkovou, Ivana Klímu, Ji-
řího Suchého a Olbrama Zoubka. S návrhem ještě musí souhlasit Zastu-
pitelstvo hl. m. Prahy. 

Udělení Pocta hejtmana je nejen po-
děkováním lidem, kteří se zasloužili o 
rozvoj a dobré jméno Libereckého kra-
je, ale i připomenutím mimořádných 
nebo hrdinských činů. „Rád bych, aby 
se naši občané do návrhů zapojili a ta-
kové výjimečné osobnosti nominova-
li. Pokud je tedy ve vašem okolí někdo, 
kdo si podle vašeho názoru zaslouží být 
oceněn za celoživotní práci, přínos naše-
mu kraji či mimořádnou, třeba sportov-
ní reprezentaci, zašlete nám prosím ná-
vrh,“ vyzývá hejtman Libereckého kra-
je Martin Půta s tím, že v letošním ro-
ce mohou sami občané do nominací 
zasáhnout již počtvrté.
Podrobné informace včetně formu-
láře, který je třeba vyplnit, jsou zve-
řejněné na webových stránkách: 
http://kancelar-hejtmana.kraj-lbc.
cz/poradane-akce/pocty-hejtma-
na-libereckeho-kraje-2014/pocta-
hejtmana-libereckeho-kraje-2016-
informace-k-nominaci-osobnosti.

Všechny správně podané návrhy bu-
dou předloženy pracovní skupině slo-
žené jak z některých již oceněných 
osobností, tak ze zástupců kulturního 
a politického života v Libereckém kra-
ji. Ta následně z nominovaných vybe-
re osobnosti, které hejtman Liberecké-
ho kraje v září ocení.
Od roku 2006, kdy byly Pocty hejtma-
na udělovány poprvé, získalo oceně-
ní 60 osobností. (od dop.)

Návrhy ještě do
konce června

Liberecký kraj | Až do konce června přijímá Liberecký kraj nominace na 
udělení Pocty hejtmana. Ocenění mohou získat výjimečné osoby, které 
svým celoživotním dílem nebo významným skutkem obohatily Liberecký 
kraj. Osobnosti budou vyhlášeny při slavnostním večeru 28. září 2016.
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Tenis
Nohejbal

Beach volejbal

„Když jsem se o soutěži Žena regionu do-
zvěděl, moje první reakce byla, že je ško-
da, že takovou soutěž nemáme už dáv-
no. Ženy jsou totiž oproti nám mužům 

častokrát se srovnatelnými výsledky vý-
razně skromnější a neodváží se ani do 
podobné soutěže přihlásit. Proto jsem 
velmi rád, že se v letošním roce sešel re-
kordní počet přihlášek,“ uvedl hejtman 
Libereckého kraje Martin Půta a dodal: 
„Bylo velmi zajímavé číst příběhy nomi-
novaných žen. Můžu s klidným svědo-
mím prohlásit, že ocenění a poděkování 
si zaslouží všechny z nich.“  
Vítězkou 7. ročníku projektu Žena regi-
onu se na základě hlasování veřejnosti 
stala Věra Strnadová, známá osobnost 
v české komunitě neslyšících osob. Vě-
ra Strnadová po nemoci v dětství zce-
la ohluchla a vyrůstala v dětském do-
mově, později sama bez pomoci rodin-
ného zázemí vychovala syna. Přes svůj 
handicap a nepříznivý start do života 

O soutěži:
Celostátní soutěž Žena regionu je určena všem ženám, jež svým aktivním pří-
stupem motivují a obohacují ostatní, podílejí se na veřejném životě, pomáha-
jí nemocným, dětem či zvířatům nebo přispívají ke zlepšení a rozvoji svého 
regionu. Nejedná se přitom jen o veřejně známé a úspěšné osobnosti, ale pře-
devším o obyčejné ženy, o jejichž smysluplných a nezištných aktivitách nemá 
veřejnost ani média většinou ani tušení. Soutěž se koná pod záštitou Senátu 
Parlamentu České republiky, Asociace krajů ČR a Libereckého kraje. Vyhlašo-
vatelem soutěže je od roku 2009 společnost Prime Communications, s. r o.

Vítězkou sedmého ročníku prestižního ocenění Žena regionu se za Liberecký 
kraj stala Věra Strnadová, která se dlouhodobě věnuje bourání bariér a zlep-
šování života neslyšících. Slavnostní předávání se uskutečnilo ve středu 
18. května v kavárně Pošta v Liberci. Ocenění jí za přítomnosti zástupců sou-
těže a partnerů předal hejtman Libereckého kraje Martin Půta.

účinně pomáhá formou dobrovolnické 
práce jiným lidem. Velice aktivně se vě-
nuje odstraňování bariér prostřednic-
tvím úprav v zákonech ve prospěch ne-
slyšících a nedoslýchavých osob. Je mi-
mo jiné spoluautorkou textu zákona 
o komunikaci neslyšících a hluchosle-
pých osob a prosadila do zákona simul-
tánní přepis pro ohluchlé a nedoslý-
chavé osoby, které nemohou využívat 
služeb tlumočníka znakového jazyka. 
„Do zákona se podařilo prosadit povin-
nost titulkovat i česká DVD, čímž se nám 
neslyšícím tato díla zpřístupnila,“ popi-
suje své aktivity Věra Strnadová a do-
dává: „Aktuálně usiluji o odstranění le-
gislativních chyb, které jsou dosud pře-
kážkou zpřístupňování televizního vysí-
lání neslyšícím divákům.“
I přes zdravotní komplikace vystudo-
vala při zaměstnání univerzitu i bez 

pomoci tlumočníků a přepisovatelů 
s výborným prospěchem a sama až do 
svého odchodu do plného invalidního 
důchodu přednášela speciální pedago-
giku na třech univerzitách. Je autorkou 
13 publikací, dvě získaly první cenu 

Vládního výboru pro zdravotně posti-
žené občany. Věnuje se také dobrovol-
nické práci v neziskových organizacích, 
podílela se na založení České unie ne-
slyšících a na vzniku časopisu pro oso-
by se sluchovým postižením Unie. 

Držitelkou ocenění Žena regionu 
za Liberecký kraj se stala Věra Strnadová 

Vítězka soutěže Věra Strnadová.

Finalistky se zástupci organizátorů a partnerů soutěže.

První tři umístěné.
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Systém dřevostaveb OVELOS

cena od

13.333 Kč/m2

včetně
základové desky

bezplatná linka

800 888 016
sms: 733 558 558

e-mail: info@ovelos.cz
www.ovelos.com

ORIGINAL STORE

www.campdavidczech.cz

NOVINKA
E-SHOP!CAMP DAVID oficiální partner FK Teplice

CAMPDAVID EUBB 2.ai   1   26.4.2016   17:58:55

Autorkou překrásných korunek 
pro vítězky soutěže TOP MODEL 
OF THE YEAR 2016 je Olga Ryne-
šová z fi rmy Šenýr Bijoux. Pro-
zradila nám, kde bere inspiraci. 

 Kdo navrhl korunky pro vítězky 
soutěže a kde bral inspiraci?
Prvotní návrh korunek přišel od pa-
na Morštadta, my jsme se pak snažili 
vyplnit jeho sny a představy. Korunky 
měly být samozřejmě originální a na-
prosto jiné než doposud mohlo být vi-
dět na soutěžích krásy v ČR.

 Z jakých materiálů jsou a jak dlou-
ho výroba trvala?

Je to ruční práce z tradičních materi-
álů českého skla - barevných brouše-
ných kamenů různých tvarů a kovo-
vých komponentů splňujících veškeré 
normy o zdravotní nezávadnosti. Od 
počátečních návrhů do fi nální podoby 

prošly rukama 5 žen, samotná výroba 
trvala 2.5 dne a fi nální podoba i se zá-
věrečnou povrchovou úpravou spatři-
la světlo světa za 8 dní.

 Pro které další soutěže krásy ko-
runky připravujete?
Například Miss Agro 2016 pražské Ze-
mědělské univerzity, která podpoří děti 
z dětských domovů s patronkou Verun-
kou Kašákovou, dále korunky pro sou-
těž Dívka roku 2016,  jejíž výtěžek je 
každoročně určen dětem s onkologic-
kým onemocněním a soutěž Miss Viet-
nam open for Europe, která podporuje 
dárcovství kostní dřeně a pomáhá po-
stiženým dioxiny ve Vietnamu.  (r)

Korunky jsou z českého skla
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A jak soutěž dopadla? Prvenství při-
řkli porotci dvaadvacetileté Tereze 
Hudákové, druhá byla dvaadvaceti-
letá Veronika Robotková a třetí mís-
to obsadila devatenáctiletá Tereza 
Bohuslavová. Nejsympatičtější dív-
ku vybrali fanouškové facebookové 
stránky a stala se jí jedenadvacetiletá 
Simona Pohančeníková z Bratislavy. 
Vítězkám blahopřejeme, poděková-

ní pořadatelů  si zaslouží všechny fi -
nalistky, protože byly skvělé a rozdíly 
přidělených bodů byly minimální. 
Účastníci zhlédli během večera osm 
módních přehlídek, dívky vyzpovídal 
moderátor a zpěvák Zdeněk Podhůr-
ský, zpěvem potěšila Magene a za-
sloužené ovace si vychutnali taneč-
níci, vicemistři ČR Michaela Halado-
vá a Jiří Gross. 

Známe vítězky soutěže TOP MODEL OF THE YER 2016
V hotelu Orea Resort Horal ve Špindlerově Mlýně se konalo fi nále celostát-
ní soutěže TOP MODEL OF THE YER 2016. Na Fashion Night se představilo 
deset fi nalistek, které postoupily z neveřejného castingu v Praze. 

Ing. Jiří Morštadt, pořadatel soutěže:
Naše vydavatelská skupina EUROPEAN PRESS HOLDING, do které spadají 
portfolia projektů TOP MODEL OF THE YEAR, Miss Czech Press, Osobnost ro-
ku, modelingová agentura Fashion Models ve spolupráci s novinami METRO-
POL se dlouhodobě snaží podporovat české módní návrháře a celou oblast mó-
dy. Její nedílnou součástí jsou přirozeně přední modelky, které úspěšně repre-
zentují Českou republiku ve světě. 
Letošní ročník soutěže TOP MODEL OF THE YEAR měl vysokou úroveň soutěží-
cích modelek, velmi dobrou odezvu u našich partnerů a několik dní po skonče-
ní soutěže se ozvaly zahraniční agentury, které chtějí tento projekt realizovat 
v rámci zemí Evropské unie a Ruska. Pozitivní reakce, s nimiž se setkáváme, 
jsou pro nás motivací pro další ročníky a již nyní pracujeme na rozvoji toho-
to úspěšného projektu. Snažíme se přinést to nejlepší, co přední světové soutě-
že krásy nabízejí a zakomponovat to do příštího ročníku TOP MODEL OF THE 
YEAR 2017. Závěrem bych chtěl poděkovat celému realizačnímu týmu, který 
odvedl výbornou práci, skvělým fi nalistkám soutěže, partnerům za podporu 
a divákům za vytvoření báječné atmosféry  v sále hotelového komplexu Orea 
resort Horal ve Špindlerově Mlýně. 

Porotci neměli 
lehkou úlohu 

Ing. Rudolf Hamrle, ředitel hotelu Orea 
Resort Horal: Toto je již 12. ročník, 
proto jsme rádi vyšli vstříc poptávce 
majitelů a organizátorů této prestiž-
ní soutěže, protože vždy byla spoje-
na s dobrou úrovní, ať už samotné-
ho nebo doprovodného programu. 
Pro náš Orea Resort Horal je to ur-
čitě čest podílet se na tak atraktivní 
společenské akci, jakou Top Model 
of The Year již dvanáct let je.
Jana Kočí, zastupující značku Trico 
Line: Určitě je to zajímavá prezen-
tace naší značky, protože fi nalist-
ky jsou nádherné a zcela jistě s ni-
mi budeme spolupracovat i nadá-
le. Vybrali jsme si tady zatím tři 
děvčata, a nafotili jsme s nimi ta-
ké image fotky. Zkušenosti z po-
dobných akcí máme, oblékali jsme 
i Českou Miss, je to pro značku Tri-
co Line výborná reklama. Každá 
z dívek je totiž něčím zajímavá.
Jiří Mrkvička, zastupující značku 
Changhong: Co se týče podpory 
soutěží krásy, společnost a znač-
ka Changhong se již tradičně ráda 
takových akcí účastní. Mě osobně 
a značce Chanhong svědčí spoje-
ní krásných žen a krásných televi-
zí. Design určitě patří k pohledným 
ženám, proto jsme se velmi rádi té-
to akce zúčastnili. Loni jsme pod-
pořili také soutěž Miss Czech Press, 
podíleli jsme se i na cestě loňské ví-
tězky Miss Universe do Číny, kde 
probíhala celosvětová soutěž.
Vladimíra Kraftová ze společnos-
ti Purum: Je to velmi dobrá zkuše-
nost podílet se na tak zajímavé ak-
ci, jakou bezesporu TOP MODEL OF 
THE YEAR je. Lidé tak mohou zís-
kat povědomí o naší fi rmě ve spoje-
ní s krásnými ženami. Porota určitě 
neměla lehkou úlohu, vyhrát sku-
tečně mohla každá z fi nálových de-
seti dívek. Navíc se tady sešli skvělí 
lidé a atmosféra nádherného veče-
ra byla velmi uvolněná.

Soutěží fotomodelka ve Špindlerově 
Mlýně se účastním již hezkou řadu 
let. Původně v roli porotce a od ro-
ku 2010 v roli majitele soutěže. Tyto 
soutěže vždy měly jiný koncept, než 
klasické soutěže krásy „miss“. 
Letošní ročník ve spolupráci s Ing. Ji-
řím Morštadtem přinesl opět novou 
koncepci, a sice v tom, že byly oslo-
veny přední modelingové agentu-
ry v České republice a soutěžící byly 
vybrány z jejich portfolia. Takže se 
jednalo o dívky, které mají již jisté 

zkušenosti s modelingem, fotogra-
fováním a prací v tomto oboru.
Nově byl pojat i samotný galavečer, 
který byl koncipován jako „FASHION 
NIGHT“, takže se střídaly soutěžní dis-
ciplíny s módními přehlídkami profe-
sionálních salónů a návrhářů. Moder-
něji byla pojata i samotná scéna, kde 
byly použity moderní prvky jako vel-
koplošné LED obrazovky aj. Věřím, že 
tak jako mně, tak i divákům fi nálové-
ho večera, se nová koncepce soutěže 
líbila.

Jak s odstupem času hodnotíte průběh letošního 
ročníku prestižní soutěže krásy 

TOP MODEL OF THE YEAR ve Špindlerově Mlýně?
Ing. Jozef Macko, pořadatel soutěže:

REGIO

BAuto Grál s.r.o.

EUROPEMC

ParlamentníListy.cz

VELKOTRŽNICE LIPENCE

DĚKUJEME PARTNERŮM SOUTĚŽE

Štědří partneři vítězkám věnovali: každé z prvních tří šek na 10 000 korun, zlatý šperk od fi rmy ŠENÝR BIJOUX, poukázky na výběr plavek značky TRICOLINE, vlaso-
vou kosmetiku WELLA, pleťovou kosmetiku BABOR a originální skleněnou mísu z fi rmy CRYSTALEX  Nový Bor. Absolutní vítězka si navíc odvezla televizi CANGHONG, 
zlatý prsten od Marka Rufferta a certifi kát na roční pronájem rodinného domku od společnosti OVELOS. 
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SVS: Efektivitou a hledáním rezerv k obnově majetku

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. 

Obnova majetku je prioritou  
SVS před 23 lety při svém vzniku pře-
vzala od akcionářů rozsáhlý, dlouho-
době podinvestovaný infrastruktur-
ní majetek. Ještě i dnes je průměrně 
60 % tohoto majetku za svou život-
ností, především liniové stavby - vo-
dovody a kanalizace. Prioritou SVS 
je proto obnova majetku, na niž le-
tos připadne 80 % z celkového obje-
mu 1,27 miliardy korun určených na 
investice v regionu SVS.

Potřeba je větší než zdroje
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 kana-
lizací. Na SVS jako vlastníka zůsta-
ne jen 35% podíl, který plně využí-
vá na reinvestice do obnovy a při-

měřeného rozvoje majetku. Odů-
vodněná potřeba zvýšeného tempa 
obnovy našeho zastaralého majetku 
naráží na limity ceny vody. Dodrže-
ní sociálně únosné ceny vody je to-
tiž zakotveno v Podnikatelském zá-
měru SVS na období 2016-2020. SVS 
proto hledá možnosti, jak obnovu 
majetku zefektivnit. 

Efektivita a hledání rezerv
Díky zavedení flexibilního systé-
mu výběrových řízení zhotovitele 
staveb pomocí rámcových smluv 
se podařilo dosáhnout snížení cen 
konkrétních zakázek o 20 % a více 
pod ceníkem ÚRS (Ústav racionali-
zace stavebnictví). Trvalou snahou 
SVS je také koordinovat svoje stav-
by v komunikacích s dalšími sub-
jekty. Jde o vlastníky ostatních sítí 
vedených v komunikacích, o vlast-
níka komunikací i o akcionáře, 
města a obce. Koordinací se dosáh-
ne jak zkrácení celkové doby uza-
vírek a dopravních omezení, tak 
i snížení nákladů pro zúčastně-
né. Dalším cílem SVS je dosáhnout 
rovnoměrného plnění investiční-
ho plánu v průběhu roku. To se da-
ří díky intenzivnímu soutěžení již 
od konce předchozího roku, tak-
že jakmile to klimatické podmín-
ky dovolily, bylo možné již v led-
nu začít realizovat stavby z inves-
tičního plánu 2016.  
„Co se týče potřeb obnovy majetku, 
jsme v tempu výrazně limitováni pod-
mínkou dodržení sociálně únosné ce-
ny vody. Při sestavování našich plá-
nů proto hledáme na všech jednáních 

kompromisy s našimi akcionáři, městy 
a obcemi. Snažíme se inkasované pro-
středky z ceny vody co nejefektivněji 
směrovat do obnovy. Jako řádní hos-
podáři chceme udržet rozsáhlý vodo-
hospodářský majetek na území dvou 
krajů v provozuschopném stavu i pro 
příští generace. Letos v červnu - jako 
každý rok - jsme připraveni předložit 
výsledky celoroční práce našim akcio-
nářům na řádné valné hromadě,“ do-
dává Ing. Bronislav Špičák, generál-
ní ředitel SVS.

Některé stavby zahájené loni přešly 
do letoška. Ty, které jsme zahájili na 
podzim, byly v zimních měsících ade-
kvátně zakonzervovány a práce na 
nich byly opět zahájeny po spuštění 
provozu výroben živičných směsí. 

Jde o tyto stavby, 
vč. termínu dokončení: 

 Okres Česká Lípa: Chotovice – rek. 
vodojemu 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 – od-
stranění 4 kanal. výústí a nová ČOV 
(XI/2016) 

 Okres Liberec: Příšovice – rek. pod-
tlakové ČSOV (VI/2016). 

Nyní jsou v realizaci nebo před za-
hájením v okresech Libereckého 
kraje tyto jmenovité stavby z in-
vestičního plánu 2016 s termínem 
dokončení:

 Okres Česká Lípa: Nový Bor ul. 
Rumburských hrdinů – rek. vodo-
vodu (VI/2016), Zahrádky, Borek – 
rek. čerpací stanice surové vody 
(VII/2016), Stružnice – Jezvé Chalup-
nická ul. – rek. vodovodu (VII/2016), 
Sloup v Čechách – rek. vodovo-
du (VII/2016), Dubnice – rek. přiva-
děče Útěchovice (VIII/2016), : Sos-
nová – rek. vodovodu (VIII/2016), 
Mimoň Hraničářská ul. – rek. ka-
nalizace a vodovodu (VIII/2016), 
Holany – rek. ČOV (IX/2016), Per-
toltice p. Ralskem – rek. vodovodu 
(IX/2016), Svor u zákl. školy – rek. 
vodovodu (IX/2016) 

 Okres Jablonec nad Nisou: Železný 
Brod, Horská Kamenice – rek. vodo-
jemu (VI/2016), Smržovka Hřbitovní 
ul. – rek. vodovodu (VIII/2016), Tan-
vald Větrná a Vnitřní ul. – rek. vo-
dovodu (VIII/2016), Rychnov u Jab-
lonce n. Nisou Tyršova a Brusičská 
ul. – rek. kanalizace a vodovodu 
(VIII/2016), Jablonec n. Nisou Mšen-
ská – rek. vodovodu (VIII/2016), Jab-

lonec n. Nisou Sokolí ul. – rek. kana-
lizace a vodovodu (IX/2016), Jablo-
nec nad Nisou ul. Pod Skalkou – rek.
kanalizace a vodovodu (X/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. výpustí (VIII/2016), Liberec Ša-
mánkova ul. – rek. kanalizace a vo-
dovodu (IX/2016), Liberec Oblačná 
ul. – rek. vodovodu (IX/2016), Čes-
ký Dub ul. Předměstí – rek. vodo-
vodu (IX/2016), Liberec ul. Česká 
Tvrz – rek. kanalizace a 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.

Severočeská vodárenská společ-
nost a. s. (dále SVS) je na území 
Ústeckého a podstatné části Li-
bereckého kraje, kde žije přes 1,1 
milionu obyvatel, vlastníkem vo-
dovodů, kanalizací a dalších za-
řízení vodohospodářské infra-
struktury. Veškeré její akcie jsou 
v držení celkem 458 severočes-
kých měst a obcí. Co do rozsahu 
sítí jde o největší vlastnickou vo-
dárenskou společnost v České re-
publice. Ke konci roku 2015 v re-
gionu působnosti SVS narostla 
délka vodovodní sítě na 8 982 km 
(bez přípojek), počet vodojemů je 
994 a úpraven vod 54. Kanalizač-
ní síť se prodloužila na 3 954 km 
(bez přípojek), počet čistíren od-
padních vod je 192. 

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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BMW PREMIUM SELECTION.
OVĚŘENÉ OJETÉ VOZY BMW.

Radost z jízdy

BMW řady 5
Premium Selection

www.autogral.cz

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

Užijte si radost z jízdy v některém z ověřených ojetých vozů programu BMW Premium Selection.
U každého vozidla důsledně kontrolujeme jeho historii, takže ručíme za to, že je mladší pěti
let a má najeto maximálně 120 000 kilometrů. Všechna BMW z nabídky Premium Selection
absolvovala se 100% úspěšností rozsáhlou 360° vizuální i technickou kontrolu a vyhovují tak
přesně defi novaným standardům prémiové kvality. Na vozy se navíc vztahuje 24měsíční záruka
zdarma, a to bez omezení najetých kilometrů. Více informací o konkrétní nabídce BMW Premium
Selection Vám podají naši prodejci nebo navštivte www.bmw.cz/ojetevozy.

BMWEFFICIENTDYNAMICS.
NIŽŠÍ SPOTŘEBA. VÍCE RADOSTI Z JÍZDY.
BMWEFFICIENTDYNAMICS.
NIŽŠÍ SPOTŘEBA. VÍCE RADOSTI Z JÍZDY.

Přijďte si 

k nám koupit 

Vaše vysněné 

plavky!

R R R R

ZNAČKOVÉ PRODEJNY:
   BEACH WORLD

Aquapark Čestlice

Pražská 138,  Praha - Říčany

  BEACH WORLD

Olympia Plzeň

Písecká 972/1, Plzeň

  BEACH WORLD

Aquaforum Františkovy Lázně

5. května 106/9,  Františkovy Lázně

www.tricoline.cz www.damskeplavky.moda

David Gránský vystoupí a zatančí v roli 
rybáře, kdy i fi nalistky budou rybářky. 
„David dokonce chvíli baletí a dělá akro-
bacie,“ prozradila Kristýna Sklenářová.
Podvečer dívky strávily opékáním 
buřtů s Vlastimilem Harapesem, Pe-
trem Vojnarem, Tondou Duchosla-
vem. Moderátor David Gránský při-
šel s nápadem dražby buřta pana 
Harapese. „Pro Nadační fond Krtek 
jsme tak vybrali 5.000 korun. Tři tisíce 
korun věnovaly noviny Metropol, dva 
tisíce realizační tým,“ uvedla Kristý-
na Sklenářová.
Jednou z disciplín, které fi nalistky tré-
novaly společně se zpěvákem Mirem 
Šmajdou, je módní přehlídka. Bude to 
velká show se 14 dívkami. „V loděnici se 
o nás krásně starali. Skvěle jsme si zatré-
novaly choreografi e. Těšíme na další sou-
středění v Jičíně,“ říkaly fi nalistky.
Letos soutěž podpoří svým vystoupe-
ním ve fi nále zpěváci David Kraus, Mi-
ro Šmajda, zpěvačka Genny Ciatti, Eva 

Burešová a herec Martin Písařík. Pat-
ronkou soutěže je opět Gabriela Kra-
tochvílová, která soutěží před lety ta-
ky prošla.
Dívka roku je celostátní soutěž pro dív-
ky 13 - 15 let, jde o ojedinělou akci v 
Česku tohoto typu a této věkové kate-
gorie. Letos proběhne 27. ročník, fi ná-
le 18. června od 14 hodin v Masaryko-
vě divadle Jičín. Cílem soutěže je zapo-
jit všechny přihlášené dívky do progra-
mu pomoci druhým. V roce 2012 byl 
vybrán Nadační fond Krtek, který ne-
jen pomáhá, ale také léčí onkologicky 
nemocné děti. I letos splní akce přá-
ní rodině, kdy čtrnáctiletému Matějo-
vi byla diagnostikována aplastická ané-
mie a byla nutná transplantace kostní 
dřeně. Jediným vhodným dárcem byla 
jeho sestra Milena. Nyní je Matěj v do-
mácí léčbě po třetí transplantaci, a če-
kají, zda se kostní dřeň ujme. ,,Přeje-
me moc štěstí a těšíme se na shledání,“ 
uvedl Spolek „Dívka“.

Finalistky soutěže Dívka roku 2016
opékaly buřty a nacvičovaly choreografii

Praha | Soustředění fi nalistek soutěže Dívka roku 2016 letos proběhlo v hote-
lu Loděnice Trója v Praze. První večer dívky strávily nácvikem, když do úvod-
ní choreografi e Kristýny Sklenářové je zapojen i moderátor celé akce David 
Gránský. Tématem fi nále je „H2O“, od toho se odvíjí kostýmy i hudba.

Kontakt na redakci: redakce@tydeniky.cz

Foto: Dana Kriso PhotographyFoto: Dana Kriso Photography



Pro milovníky turistiky a hezkého výhledu do krajiny připravilo město 
Česká Lípa na neděli 26. června mimořádné zpřístupnění rozhledny Špi-
čák. Stojí na vrcholu stejnojmenného kopce v severním cípu města a ote-
vřena bude od 9 do 18 hodin. 
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Zažijte
   báječnou rodinnou dovolenou 
                                         v Orea Resortu Horal

www.orearesorthoral.cz

Orea Resort Horal Špindlerův Mlýn**** 

Svatopetrská 280 | Špindlerův Mlýn 543 51

tel.: +420 499 461 111 | F: +420 499 433 356

e-mail: horal@orea.cz
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„Rozhledna je už více než 20 let v sou-
kromém vlastnictví a je pro veřejnost 
kvůli drahému telekomunikačnímu za-

řízení uzavřena. Loni se podařilo s ma-
jitelem dohodnout podmínky pro její 
mimořádné otevření veřejnosti a le-
tos se také lidé ze Špičáku budou moci 
rozhlédnout - je odtud opravdu krásný 
pohled na celé naše město a jeho oko-
lí. Loňské otevření se setkalo s velkým 
ohlasem. Rozhodli jsme se proto tuto 
ojedinělou nabídku zopakovat. Přijďte 
a uvidíte,“ zve starostka města Čes-
ká Lípa Romana Žatecká a dodává: 
„Chybět nebude ani malé občerstvení 
a o vaši bezpečnost se tu postarají na-
ši dobrovolní hasiči.“
Rozhledna ale není jediné místo, 
kam se můžete v České Lípě vypra-
vit na zajímavý letní výlet. Přímo 
v centru města můžete zajít také 
do Centra textilního tisku (CTT), kde 
jsou uloženy vzácné vzorníky na po-

Českolipsko zve na rozhlednu, hrad a do Centra textilního tisku

tiskování textilu místních už dávno 
zmizelých kartounek a také si mů-
žete vlastnoručně potisknout třeba 
tričko. Prohlídku CTT můžete spojit 
i s návštěvou vodního hradu Lipý, 
který s interaktivním muzeem bez-
prostředně sousedí, a letos přidal 
další část expozice. Lákadlem pro 
návštěvníky by mohlo být i napří-
klad první vydání Babičky od Bože-

ny Němcové, která toto dílo věnova-
la tehdejší majitelce hradu, manžel-
ce Albrechta z Valdštejna. Hrad byl 
jednu dobu rafi nerií cukru a zpraco-
vávala se v něm cukrová řepa. I pro-
to na hradě najdete vypůjčené ne-
bo darované cukřenky, patnáctikilo-
vou homoli cukru nebo funkční ku-
chyni. Do hradního areálu, kde se 
během turistické sezóny koná i ce-

lá řada kulturně společenských akcí, 
se za teplých letních večerů můžete 
vypravit i na fi lmovou projekci pod 
širým nebem. 

Letní provozní doba CTT 
a hradu Lipý:

úterý až sobota: 9 – 17 hodin
neděle: 13 – 17 hodin

Romana Žatecká,
starostka města Česká Lípa

Česká Lípa 
v archivu NK ČR
Především k badatelským a stu-
dijním účelům zůstanou pro sou-
časnou i budoucí generaci zacho-
vány ofi ciální webové stránky 
města Česká Lípa ve speciálním 
webarchivu Národní knihovny 
ČR. O udělení souhlasu k elektro-
nické archivaci, o který radnici po-
žádala Národní knihovna, rozhod-
li českolipští radní na svém červ-
novém jednání.  
„Za uplynulý rok jsme i náš web hod-
ně změnili v obsahu. Každý den tam 
najdete nějakou novou aktualitu. Ny-
ní pracujeme na jeho celkové moder-
nizaci, která přinese také lepší design 
a komfortní vyhledávání. Shodli jsme 
se proto, že jde o zajímavý projekt, je-
hož součástí teď bude i náš web. Na-
še stránky budou totiž zařazeny do 
výběrového archivu veřejných webo-
vých zdrojů, kde je dnes k dispozici už 
kolem 2,5 tisíce dalších veřejných we-
bů měst, obcí, neziskových organizací 
i státních institucí, které podobně jako 
naše město s touto archivací souhla-
sí,“ vysvětluje českolipská starostka 
Romana Žatecká. „Ze strany Národní 
knihovny jde o snahu vytvářet a hlav-
ně dochovat obraz českého webu. Jak 
vypadal v určité historické etapě. Pro-
to v pravidelných intervalech stahu-
je data z veřejně dostupných stránek 
s doménou cz a ukládá je jako archiv-
ní kopie, které potom zůstávají dlou-
hodobě uchovány v úložišti Národ-
ní knihovny a stávají se velmi důleži-
tou součástí národního kulturního dě-
dictví pro budoucí generace. Virtuální 
svět je nedílnou součástí doby. Je tře-
ba ho uchovat,“ míní starostka. „Aby 
však Národní knihovna mohla i náš 
městský web do své archivace zařa-
dit, potřebuje k tomu na základě plat-
né legislativy souhlas města,“ dodává 
a snahu knihovny označuje za zá-
služnou. (od dop.)

V Centru textilního tisku mají svůj koutek i děti.

Rozhledna ŠpičákRozhledna Špičák


