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Moderní bezplatné vysokonákladové noviny pro volný čas

Deset let Deset let 
blízko lidemblízko lidem

Na snímku zleva Kateřina Pastyříková, vicemiss soutěže Miss Czech Press 2015,
Žaneta Morštadt, ředitelka agentury FASHION MODELS a Jiří Morštadt,
ředitel vydavatelské skupiny METROPOL vítali před Botelem Racek hosty 
FASHION MODELS PARTY SUMMER 2016. 

Vydavatelství METROPOL slaví letos deset let svého fungování. To není na současném mediálním trhu samo sebou. 
Ředitele Ing. Jiřího Morštadta jsme požádali o stručné zhodnocení a nastínění další strategie. 

 Jak se METROPOL narodil?
Po 15 letech práce ve vrcholných 
pozicích různých vydavatelských 
domů a velkých novinových tiská-
ren jsem chtěl realizovat svoji vizi 
a vydávat jiné noviny. To se poda-
řilo před 10 lety, kdy jsme dali do-
hromady tým skutečných profesio-
nálů s velkými zkušenostmi v mé-
diích. Ti si dali za cíl vytvořit no-
viny, podporující dění v regionech 
a zdravý patriotismus. Tak se zrodi-
ly vysokonákladové noviny METRO-
POL, tištěné na časopiseckém pa-
píře s oku lahodící grafi kou a pře-
hledným uspořádáním stránek. 

 Co dostal do vínku?
Obsahové zaměření novin jsme po-
jali jako vlídné a pozitivní, což ne-
bylo na mediálním trhu, kde pře-
vládal bulvár, obvyklé. Z ohlasů 
čtenářů ale víme, že je v této for-
mě přijali a pomáhají nám je na-
plnit. O grafiku se postaralo reno-
mované grafické studio, žluto-zla-
tá barva podtrhuje obsah sdělení. 

 Jak stručně hodnotíte uplynu-
lých deset let?
Myslím, že se podařilo naplnit vše, 
co jsme si na počátku předsevza-
li. METROPOL dělá radost svým 
čtenářům, bezplatně je informu-
je o všem podstatném v regio-
nech, přináší čtenářům zábavu, ti-
py i poučení. Zkrátka plní slogan 
Noviny pro volný čas. Jsme rádi, že 
o noviny je velký zájem a ze stoja-
nů vždy rychle mizí. Radost máme 
i z toho, že za deset let získal ME-
TROPOL stabilní pozici na českém 
mediálním trhu. 

 Vydavatelství nezůstalo „jen“ 
u novin. Jaké další aktivity pro-
vozuje?
Původní vydavatelství se rozrost-
lo a dnešní vydavatelská skupina 
krom vydávání tištěných novin pro-
spívá svému okolí řadou dalších ak-
tivit v několika oblastech. Přizpů-
sobili jsme se době a rozšířili svoje 
angažmá v elektronických médiích 
včetně sociálních sítí, kde s projek-
tem Network Communications do-

sahujeme skvělých výsledků. Záslu-
hou našeho multimediálního půso-
bení komunikujeme se čtenáři pro-
střednictvím několika kanálů, ale 
vždy a stále bezplatně. 

 METROPOL je autorem a reali-
zátorem řady dalších projektů. 
Které to jsou?
První byl projekt METROPOL po-
máhá, který se zrodil několik mě-
síců po vzniku vydavatelství. Je 
zaměřen především na podpo-
ru dětských domovů, domovů pro 
seniory, handicapovaných spolu-
občanů a útulků pro opuštěná zví-
řata. Dále jsme jako výraz podě-
kování a ocenění „obyčejných li-
dí“ společně s šéfredaktorkou La-
dislavou Richterovou připravili 
velmi populární anketu Osobnost 
roku. Jejím cílem je hledat a pod-
porovat osobnosti z oblasti pod-
nikání, vědy a výzkumu, kultury 
i sportu v regionech. Zvláštní ka-
tegorii tvoří dobrý skutek, kterých 
není nikdy dost. Každoroční vyhla-
šování se stalo prestižní společen-
skou událostí za účasti předních 
představitelů veřejného života. Na 
projekt OSOBNOST ROKU volně na-
vazují projekty NEJLEPŠÍ STŘEDO-
ŠKOLSKÝ STUDENT a NEÚSPĚŠNĚJ-
ŠÍ JUNIORSKÝ SPORTOVEC. K těmto 
úspěšným anketám přibyly v po-
sledních letech soutěže krásy MISS 
CZECH PRESS, určená všem dívkám 
v České republice, a loni nově sou-
těž pro profesionální modelky TOP 
MODEL OF THE YEAR. Její finále ve 
Špindlerově Mlýně dokonce inspi-
rovalo zahraniční hosty k uspořá-
dání podobné akce.

 Z čeho máte vy osobně největ-
ší radost?
Těší mne stálá přízeň čtenářů 
a obchodních partnerů, která nás 
provází po celých deset let a je pro 
nás každodenní motivací při tvor-
bě novin i projektů. 

 Kde se mohou čtenáři s METRO-
POLEM setkat? 
Ve vlastních stojanech, dále v dis-
tribuční síti našich partnerů, mno-

ho čtenářů dostává noviny domů 
do své poštovní schránky. Velmi ob-
líbený způsob distribuce našich no-
vin je prostřednictvím METROPOL 
promoteamu, s nímž se mohou čte-
nářů setkávat na velkých akcích ti-
pu zahájení lázeňské sezóny, na hu-
debních festivalech, významných 
sportovních a kulturních událos-
tech. Někteří čtenáři se novin již 
nemohou dočkat a odebírají je ješ-
tě před tiskem v elektronické podo-
bě z archivu našeho zpravodajské-
ho portálu. Velkou oblibu u našich 
partnerů získaly takzvané speciály, 
z poslední doby například edice vě-
novaná mistrům hokejové extraligy 
HC Bílí tygři Liberec.

 Budete nějak měnit vydavatel-
skou strategii?
Naše strategie se od samého začát-
ku osvědčila, proto v ní hodláme 
pokračovat i nadále, přičemž prů-
běžně pracujeme na modernizaci 
komunikačních kanálů vydavatel-
ství a užší spolupráci se čtenáři.

 Jak jste kulaté výročí oslavili?
Jsme si vědomi velkého množství 
příznivců novin METROPOL a všech 
projektů naší vydavatelské skupiny, 
proto chceme v letošním roce uspo-
řádat akce, při nichž bychom chtě-
li každému za přízeň a důvěru po-
děkovat. Jedna z prvních se usku-
tečnila koncem června pod názvem 
FASHION MODELS PARTY SUMMER 
2016. Pozvali jsme na ni přes tři 
sta partnerů, přátel a příznivců na-
šeho vydavatelství a připravili pro 
ně zábavní program v Botelu Ra-
cek v Praze. Všichni hosté se skvěle 
bavili, což je pro náš tým vždy tou 
největší odměnou. 

 Co přejete METROPOLU do dal-
šího období? 
Aby i nadále přinášel radost do ro-
diny stávajících i nových čtenářů, 
pomáhal potřebným, podporoval 
naše partnery v jejich komunikaci 
a pomáhal rozvoji podnikání v re-
gionech.

Text: Metropol
Foto: Daniel Šeiner
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„Ve větším měřítku tyto práce začaly po po-
vodních v roce 2013, kdy mnoho těchto ob-
jektů bylo poškozeno. Pozitivní trend oprav 
pokračuje i nadále vzhledem ke zvýšené-
mu množství finančních prostředků přidělo-
vaných i na opravy dříve opomíjených mos-
tů, hlavně ze Státního fondu dopravní infra-
struktury,“ uvedl Jiří Šrankota, vedoucí pro-
vozu oblasti Benešov.

V rámci oprav Povodně 2013 byly v oblasti Be-
nešov opraveny mosty: ev. č. 1128-1 Jemniš-
tě, ev. č. 125-005 Skrýšov, ev. č. 11217-2 Keb-
lov, ev. č. 125-013 Březina, ev. č. 1185-5 Obec-
nice, ev.č.10226-1 Daleké Dušníky, ev.č.1192-1 
Chlum, ev. č. 12140-1 Arnoštovice, ev. č. 00412-1
Obořiště, ev. č. 105-025 Osečany.
Ze Státního fondu dopravní infrastruktury ČR 
byly již opraveny mosty: ev. č. 1185-8 Podlesí, ev. 
č. 1123-6 Popovice, ev. č. 112-005 Benešov. Z dal-
ších získaných prostředků byl  opraven most ev. 
č. 603-016 Městečko.
V současné době probíhají další opravy a rekon-

strukce mostů z NZ SFDI: ev. č. 11124-2 Libež, 
11127-4,5 Radonice, 11628-3 Voznice, 105-024 
Velběhy, 10226-4 před Dobříší, 119-003 Borotice, 
0305A-3 Tochovice, 11819-2 Bohostice.
Je třeba také zmínit opravy mostů v naší oblasti pro-
váděné v režii Středočeského kraje, ev. č. 150-009 
Křivsoudov, ev. č. 150-010 Alberovice, ev. č. 1189-1 
Březové Hory, ev. č. 118-007 Hluboš.
V letošním roce 2016 budou zahájeny opravy 
mostů ev. č. 150-012 Brzotice, 10225-1 Vestec, 
121-020 Drahnov, ev. č. 10522-4 Lhotka - Červený 
Hrádek, 107-011,107,012 Čakovice – Kamenice.
„Pro opravy dalších mostů je připraven zásobník pro-

jektů oprav mostů s již vydaným stavebním povole-
ním, čekající na přidělení fi nančních prostředků pro 
realizaci. A zároveň se zpracovávají projektové doku-
mentace pro opravy dalších mostů vytipovaných na 
základě špatného stavebního stavu“ doplnil Slavo-
mír Kellkner, mostní technik oblasti Benešov.
Pokud se udrží současný trend, který směřuje 
k opravám většího množství mostů, je naděje, 
že celkový špatný stav mostních objektů se bu-
de postupně zlepšovat. Velkou podporu mají ty-
to rekonstrukce u představitelů Středočeského 
kraje, kteří je nejen podporují, ale hledají další 
zdroje fi nancování.

Středočeští silničáři opravují mosty za desítky milionů korun
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje se člení na čtyři oblasti. Jednou z nich je Be-
nešov a má ve své působnosti téměř dva tisíce kilometrů silnic II. a III. třídy nejen na Benešovsku, 
ale také na celém území okresu Příbram. Kromě údržby a rekonstrukcí silnic se zde v posledních 
letech intenzivně zabývají opravami mostů, do kterých investovali téměř 200 milionů korun.

SÚS
KRAJSKÁ SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC

Středočeského kraje

 Po dvanácti letech končíte ve vedení školy. To není 
právě typické, sám takhle odejít. 
Myslím, že je to tak správně. Říká se, že v nejlepším se má 
přestat. A škola, ve které jsem toho prožil tolik pěkného, je 
nyní ve výborném stavu. Má dobrý profesorský sbor, kvalit-
ní zázemí, a studenty, kteří zde chtějí studovat. To nebývá 
v technických oborech v posledních letech zvykem. 

 Čím si vysvětlujete, že právě v Liberci je tomu jinak? 
V době, kdy chtějí být všichni právníky, a manažery. 
Naše škola má skvělou historii a může stavět na dobrých 
jménech. Co je ale podstatnější – má opravdu skvělou pří-
tomnost, může se opírat o dobrý profesorský sbor, držíme 
si velmi vysokou úroveň kvality výuky. Naši absolventi ne-
mají problém se dále uplatnit. Myslím, že to vše tvoří do-
hromady atmosféru, která mladé přitahuje. 

 A právě proto – není škoda nyní odejít? 
Ne. Je to tak dobře. Za mnou zůstává nejen kus práce, 
ale také naděje pro nástupce, například v podobě pří-
slibu fi nančních prostředků na rozšíření učeben a jejich 
technické vybavení. 

 Po takové době ve školství, nezhořkl vám pohled na mla-
dé? Nezměnili se za tu dobu přece jen tolik? 
Myslím, že skoro vůbec. Studenti jsou stejní. Mění se ale 
svět kolem nich. A na to oni reagují, tomu se přizpůsobují. 
Mám pocit, že když jsem kdysi začínal, mělo všechno svůj 
pevný řád a systém. V dnešní době se často udivuji tomu, 
že to studenti zvládnou všechno ustát, a že až na výjim-
ky nepodlehnou všem možným svodům kolem sebe. Kro-
mě rodičů by jim k tomu měla pomoci škola. Ta naše má ve 
svém štítu „společnými silami“. To mluví samo za sebe. 

 Nebojíte se nyní toho volna, která vás čeká? Pora-
díte si s ním? 
Toho se opravdu nebojím. V prvé řadě chci více času vě-
novat svým blízkým, manželce, vnoučeti. Rád bych ví-
ce sportoval, byť, jak vidíte, sport může být nebezpečný. 

Na kole jsem si pohmoždil ruku a tak nyní alespoň sle-
duji slavnou Tour de France v televizi. 

 Škola vám chybět nebude? 
Já se s ní ale neloučím. Na podzim slavíme 140 let její 
existence. Je to věc, kterou jsem si vzal na starosti, a pl-
ně mne nyní naplňuje. Těším se, že se setká mnoho na-
šich absolventů a že si společně připomeneme studij-
ní léta. Kdysi jsem začal shromažďovat emailové adre-
sy našich studentů a pravidelně s nimi za školu komuni-
kujeme. Aby věděli, jak se rozvíjíme. Co nového se děje. 
A začal jsem sbírat stará tabla. Je škoda, že už po městě 
nejsou vidět tak, jak tomu dříve bývalo. Mám jich dosud 
ke sto padesáti a věřím, že do termínu oslav se jejich po-
čet ještě výrazně navýší.   (od dop.)

V nejlepším končím
říká úspěšný ředitel liberecké průmyslovky Josef Šorm

Jeho jméno bylo dlouhá léta neodmyslitelně spjato se střední průmyslovou školou SPŠSE Liberec, která pa-
tří k nejstarším v Čechách. Nyní sám odešel – podle vlastních slov v nejlepším. Školu předává svému ná-
stupci ve stavu, který by mu mohli mnozí závidět. A především pro průmyslové obory v celostátním měřít-
ku v posledních letech s jedním unikátem – poptávkou studenů, která převyšuje možnosti školy. 

Jak dlouho vycházejí 
noviny Metropol?
Další otázky a pravidla soutěže hledejte na:

www.tydeniky.cz

f Český Metropol

Červencová otázka č.1:

Raziči Metrostavu za jeho pomoci vyra-
zili jižní troubu tunelu Ejpovice v úse-
ku Rokycany – Plzeň na páteřní želez-
niční trati z Prahy přes Cheb až na stát-
ní hranici s Německem. Po dokončení 
modernizace celé tratě mezi hlavním 
městem a Plzní by cesta vlakem nemě-
la trvat déle než jednu hodinu. Dnes je 
to 1 hodina 35 minut.
Razicí štít Viktorie je mladší sestrou 
strojů Tonda a Adéla, které razily po-
kračování trasy A pražského metra. Vy-
robila ho fi rma Herrenknecht v němec-
kém Schwanau, má průměr řezné hla-
vy téměř 10 metrů, délku 115 m a váží 
přibližně 1800 tun. Použitá technologie 
TBM - Tunnel Boring Machines – je jed-

ním z nejmodernějších tunelářských 
způsobů práce. Její předností je přede-
vším rychlost a bezpečnost. Ve světě se 
používá na přibližně 80 % nově budo-
vaných tunelů.

Viktorie je tzv. konvertibilní stroj, 
protože může razit jak v módu ze-
minového štítu, tak po úpravě i ve 
skalních podmínkách. Nejvyšší do-
sažený denní výkon ražeb byl 32 
metrů. „Nyní Viktorku čeká částečná 
demontáž, repase a návrat zpět do 
Kyšic. Odtud by již na podzim měly 
začít ražby druhé souběžné tunelové 
trouby“, říká vedoucí ražeb Ing. Šte-
fan Ivor.
Metrostav je největší tuzemská sta-
vební fi rma, její konsolidované vý-
kony dosáhly v minulém roce 31,6 
mld. korun. Vedle Česka pracuje mj. 
také na Slovensku, Islandu, v Polsku, 
Finsku a Norsku. 

Tunelovací stroj Viktorie urazil pod zemí čtyři kilometry za 500 dnů
Slavnostní chvíle zažila před několika dny plzeňská čtvrť Doubravka. Po téměř roce a půl a 4150 metrech prá-
ce v podzemí se v sobotu 11. června na světle objevil tunelovací stroj Viktorie. Na místě ho přivítaly tisíce divá-
ků a jeho postup přenášela v přímém přenosu internetová televize.

V letech 1990 - 1997 působil Zde-
něk Pokorný jako první porevo-
luční starosta České Lípy. Dlouho-
době pracoval v památkové pé-
či, přednášel v rámci Akademie 
J. Á. Komenského organizoval 
přednášky a diskuse apod. Spe-
cifi kem jeho výstav je komplexní 
přístup k tématům, zaměření fo-
tografi í na výtvarný fakt a smy-
sl, koncipovaný v cyklech a dopl-
ňovaný esejemi, zamyšleními, kte-
rá mají vyjádřit podstatu ještě ji-
ným způsobem a stát se inspirací 
pro mladou generaci. Autor využí-

vá nejen zkušeností z cest (poznal 
53 zemí), ale i své znalosti histo-
rie a umění, praxi literární a pub-
licistickou. Jako fotograf se profi lo-
val především v hledání podstaty 
krásy uměleckého tvoření a detai-
lu. Za svoji činnost se stal Zdeněk 
Pokorný vítězem čtenářské ankety 
Metropolu Osobnost roku Liberec-
kého kraje 2015 v oblasti kultury. 
Výstava potrvá do 29. července, 
přístupná je v pracovní dny od 
8 do 17 hodin a záštitu nad ní pře-
vzala radní Libereckého kraje Ale-
na Losová.    (od dop.)

Výstava fotografa Zdeňka Pokorného 
První prázdninový měsíc ve výstavním prostoru, ve vestibulu budovy 
Krajského úřadu Libereckého kraje, patří fotografiím. K vidění jsou 
zde práce Zdeňka Pokorného, učitele, historika a vášnivého cestova-
tele, nazvané Detail fenomén umění. 
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Tenis
Nohejbal

Beach volejbal

 Jaké novinky jste pro turisty letos 
přichystali?
Naší novinkou je mobilní aplikace 
s názvem „Průvodce Libereckého 
kraje“. Ta umožní  uživatelům vidět 
ve svém mobilu kompletní informa-
ce, které se budou hodit pro naplá-
nování i během návštěvy Liberec-
kého kraje. Nový mobilní turistic-
ký průvodce pomáhá návštěvníkům 
získat přehled o turistických zajíma-
vostech Libereckého kraje, možnos-
tech ubytování a stravování, ale ta-
ké o kulturních a sportovních akcích. 
Všechny body zájmu si uživatel mů-

že zobrazit na mapě a to včetně ti-
pů na výlety a naučných tras. U zá-
jmových bodů jsou dostupné infor-
mace o kontaktech, otevíracích do-
bách, vstupném, ale i akcích, které 
se v daném místě konají. Průvod-
ce obsahuje tzv. rozšířenou realitu, 
která uživateli ukáže zájmové body, 
které jsou viditelné z jeho aktuální 
polohy. Aplikace je k mání ZDARMA 
ke stažení přes odkaz na www.libe-
recky-kraj.cz a je dostupná pro ope-
rační systémy Android, iOS a Win-
dows Phone. 

 Co by si rozhodně hosté neměli 
při návštěvě Libereckého kraje ne-
chat ujít?
V našem kraji si najde každý to své 
– rodiny s dětmi, zájemci o kultu-
ru a památky i adrenalinové sporty. 
Zážitek a poznání nabízí botanická 
a zoologická zahrada v Liberci, která 
se pyšní chovem bílých tygrů, ojedi-
nělé je i liberecké science centrum 
iQLANDIA s planetáriem a park s na-
bídkou poznání fyzikálních, chemic-
kých i jiných zákonů na vlastní ků-
ži v interaktivních expozicích, nebo 
dinosauří park s modely v životních 
velikostech. Letní workshopy a vý-

stavy si připravila Oblastní galerie 
i Severočeské muzeum Liberec.
Pro malé návštěvníky jsou připrave-
na muzea hraček, panenek a med-
vídků v Jablonci nad Nisou, Smržov-
ce, Troskovicích a Jiřetíně pod Buko-
vou, kde si mohou vyrobit vlastní 
dřevěnou hračku. Vyjížďku výletním 
vláčkem, korálkovou dílnu či pro-
hlídku farmy je možné absolvovat 
v Pěnčíně. Nostalgické jízdy histo-
rickými vlaky lze prožít na Zubačce 
jedoucí z Tanvaldu do Harrachova, 
neopakovatelné kouzlo mají i plav-
by parníkem po Máchově jezeře. 
Rumcajse, Manku i Cipíska je mož-
né potkat v Rumcajsově ševcovně či 
v galerii Rumcajsův svět Radka Pila-
ře v Jičíně. Bobík, Myšpulín, Fifi nka 
a Pinďa. Hrdiny oblíbeného dětské-
ho komiksu lze obdivovat v muzeu 

v Doksech. Poznat svět textilního 
tisku pomůže interaktivní centrum 
v České Lípě, v ruční papírně ve Zdi-
slavě si můžou malí i velcí vyrobit 
vlastní arch ručního papíru. Výro-
bu karnevalových masek doporučují 
v muzeu v Zákupech a zručnost vý-
roby vánočních ozdob z perliček je 
možné obdivovat v Poniklé. 
Liberecký kraj je protkán hustou sítí 
dobře značených turistických tras, kte-
ré vedou turisty přírodou k atraktivním 
místům a památkám. Hory celého regi-
onu jsou propojeny hřebenovou trasou 
Hřebenovka, která vede z Česko-saské-
ho Švýcarska až do Krkonoš. Nejzná-
mější trasou Českého ráje je Zlatá stez-
ka procházející cennými přírodními lo-
kalitami, skalními městy a romantický-
mi údolími kolem roubených stavení, 
hradů a zámků i rozhleden.
Liberecký kraj přitahuje také cyklisty. 
Ať už rodiny s dětmi, tak i náročněj-
ší cyklisty. Ve všech oblastech fungu-
jí letní cyklobusy, které vyvezou cyk-
listy do náročnějších terénů. Nejzná-
mějšími cyklotrasami jsou Greenway 
Jizera, dálková mezinárodní cyklotra-
sa Odra – Nisa, která vede až k Balt-

skému moři, cyklostezky Ploučnice 
a Varhany na Českolipsku nebo ná-
ročnější trasy a dlouhé sjezdy v ob-
lasti Krkonoš. Díky zpřístupnění bý-
valého vojenského prostoru Ralsko 
a a řadě inline stezek si přijdou na 
své i milovníci inline bruslení.

 Co nabídnete milovníkům historie? 
Akcí, které se přes léto v našem kra-
ji konají, je nepřeberné množství. Já 
osobně bych vás chtěla pozvat na Dny 
lidové architektury. V Libereckém kraji 
se uskuteční ve dnech 23. – 24.7. a tě-
žištěm bude tentokráte Vísecká rych-
ta v Kravařích, kde se v sobotu (23.7.) 
můžete těšit na bohatý doprovodný 
program v podobě koncertů, komen-
tovaných prohlídek expozice lidového 
bydlení, divadelní představení, tvoři-
vé dílny pro děti, výstavu o bylinách 
a jejich využití pro člověka. 
Návštěvníci můžou navštívit ještě dal-
ších 12 objektů v Libereckém kraji, 
které budou volně přístupné, příp. se 
na nich koná doprovodný program. 

Kompletní program najdete na 
www.liberecky-kraj.cz 

Hana Maierová zve turisty na návštěvu Libereckého kraje 
Doba letních dovolených a prázdnin je v plném proudu. Platí to i o Li-
bereckém kraji, který sice patří k nejmenším v České republice, může 
ale domácím i přespolním turistům nabídnout bezpočet přírodních krás 
i památek. Hany Maierové, statutární náměstkyně hejtmana, která má 
řízení rezortu cestovního ruchu, památkové péče a kultury na starosti, 
se Metropol zeptal, co by nemělo uniknout jejich pozornosti. 
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Finále III. ročníku 
se uskuteční v září 2016 
v Klubu Lávka v Praze.
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CENTRUM SOUČASNÉHO UMĚNÍ DOX
Poupětova 1, Praha 7 — Holešovice  /  www.dox.cz, info@dox.cz, tel.: +420 295 568 123
Po: 10–18h, Út: zavřeno, St a Pá: 11–19h, Čt: 11–21h (kavárna do 22h), So a Ne: 10–18h
Tram: Ortenovo náměstí (12, 14, 24), Metro C: Nádraží Holešovice

KAREL NEPRAŠ: 
RODINA PŘIPRAVENÁ K ODJEZDU
12 / 5 — 17 / 10 / 2016
Ve spolupráci s rodinou uznávaného 
sochaře Karla Nepraše představuje 
DOX rekonstrukci jeho známého 
monumentálního sousoší s názvem 
Rodina připravená k odjezdu. Dílo vytvořil 
autor po návratu ze své krátké emigrace 
v roce 1969, brzy poté ale padlo za oběť 
normalizační hysterii a bylo zničeno. 
Rekonstrukce sousoší, realizovaná v letech 
2011—2015, je zhotovena podle původních 
plánů a dřevěných modelů v měřítku 1:1.

RICHARD KOČÍ: VÍŘENÍ PRACHU
3 / 6 — 31 / 8 / 2016
Výstava představí tvorbu sochaře 
Richarda Kočího, kterou v posledních 
letech charakterizuje odklon od 

monumentálních dřevěných plastik, 
v nichž převažovala architektonická 
racionalita, směrem k současné podobě 
tvarů vyznačujících se hravostí barev 
a organickou mnohotvárností.
Kurátorka: Vlasta Čiháková Noshiro

SPORTU ZDAR!
24 / 6 — 10 / 10 / 2016
Výstava představí díla a projekty více než 
čtyř desítek současných českých umělců, 
která odrážejí vztah umění a sportu 
od roku 1945 do současnosti. Vedle 
maleb, kreseb, grafi k a fotografi í výstava 
představí i koláže, sochy či instalace 
známých i méně známých tvůrců. Projekt 
bude probíhat v době konání XXXI. Letních 
olympijských her v Riu de Janeiru ve 
spolupráci s českým olympijským výborem.
Kurátoři: Petr Volf a Leoš Válka
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Více informací o doprovodných programech na www.dox.cz

Cenné sbírky zaujaly 
německé znalce

Posvěcený prostor strahovské ba-
ziliky i obytné a reprezentační 
místnosti strahovského kláštera 
už odedávna zdobily cenné obra-
zy. V roce 1793 zakoupil tehdejší 

strahovský opat malbu „Růžen-
cová slavnost“ od proslulého ně-
meckého umělce Albrechta Düre-
ra (1471–1528). Dílo, od roku 1934 
umístěné ve sbírce Národní gale-
rie, se stalo jednou z nejhodnot-
nějších součástí strahovské sbírky. 
Zmíněný obraz i mnohé další mal-
by potom vábily německé badatele 
a znalce umění. Právě oni v průbě-
hu dějin často upozorňovali, že se 
ve strahovských sbírkách nacháze-
jí díla obrovského významu a kva-
lity. Skutečným přelomem zdejší-
ho sběratelství umění se ale stává 
rok 1834, kdy se funkce strahov-
ského opata ujímá Jeroným Josef 
Zeidler. Už o rok později nechá-
vá nový představený kláštera zre-
konstruovat velký biliárový sál ve 
2. patře konventu (pozn. místo, 
kde se k rekreaci scházeli řádoví 
příslušníci kláštera), aby v něm ro-
ku 1836 shromáždil nejhodnotněj-
ší obrazy. 

Strahovská obrazárna: Klášterní sbírka 
ukrývá cenné malířské poklady 

Různorodou kolekci ženy 
ani veřejnost neviděla

Strahovská umělecká kolekce je vel-
mi různorodá. Najdete zde gotic-
ké deskové malby, svědectví malíř-
ské tvorby z rudolfínské doby, pes-
tré jsou i žánry sahající od portrétu 
přes krajiny a zátiší až po různé my-
tologické scény. Objevíte zde známá 
jména evropského malířství, ale ta-
ké české autory jako například Pet-
ra Brandla nebo Václava Vavřince Re-
inera. V souvislosti s tím, jak se sbír-
ka rozrůstala, bylo nezbytné zvětšit 
výstavní prostor. Část sbírky se proto 
nastěhovala i do takzvané balkono-
vé místnosti, která se nacházela ved-
le v současnosti již neexistující tera-
sy východního křídla konventu. Zde 
visely především obrazy menších for-

mátů, například zátiší. Velmi působi-
vý kontrast tvořily malé detaily jed-
notlivých obrazů v porovnání s nád-
herným panoramatickým pohledem 
na město z oken a terasy. Návštěv-
níků ovšem nebývalo příliš mnoho, 
protože prostor klauzury, kde se ga-
lerie nacházela, byl ženám a široké 
veřejnosti nepřístupný.

Současnou sbírku tvoří 
úctyhodných 1 500 obrazů

Když v dubnu roku 1950 došlo k ob-
sazení kláštera, čítala sbírka cca 
2 000 obrazů. Díla si potom mezi se-
bou rozebraly různé státní instituce, 
některá se prodala nebo byla odcize-
na. Na Strahovskou obrazárnu se ale 
naštěstí úplně nezapomnělo. Připo-
mněly ji dvě výstavy v letech 1973 

a 1974 uspořádané přímo v kostele 
sv. Rocha v areálu kláštera. Po roce 
1990 se díky restitucím na Strahov 
z Národní galerie a Národního pa-
mátkového ústavu vrátilo cca 1 200 
obrazů. Nejlepší z nich vytvořily 
v roce 1993 expozici v chodbách pat-
ra nad ambity. Stálou expozici, která 
byla ještě upravena v roce 2006, ny-
ní doplňují menší tematické výstavy 
vycházející ze sbírek uložených ve 
strahovských depozitářích.  (CKP)

Strahovská obrazárna, sídlící 
v areálu Strahovského kláštera, 
je otevřena denně od 10 do 11.30 
a od 12.00 do 17.00 hodin. 
Přijďte se podívat a obdivovat 
obrazy, zveme vás.

Zeptáte-li se Čecha, kde by si mohl prohlédnout nejcennější obrazy z našich 
sbírek, nejspíše si vzpomene na Národní galerii. Málokdo ale tuší, že velkou 
a velmi cennou kolekci malířských děl skrývá také Strahovská obrazárna 
ve stejnojmenném pražském klášteře. Budete-li mít v létě nebo kdykoli jindy 
čas, přijďte se do ní podívat a objevte kouzlo starých obrazů.

JOSEF SUDEK
V  Š E R U  C H R Á M U
29.6. - 30.8.2016

Výročí Josefa Sudka připomene letní výstava 
v Ateliéru Josefa Sudka dosud nepublikovanými 
fotografi emi z pražské svatovítské katedrály.

Výstava fotografi í ze sbírky Ústavu dějin umění AV ČR, v.v.i.  Josef Sudek / Hlavní loď od západu, 12,9 x 17,9 cm

Galerie MIRO, kostel sv. Rocha

-Strahovské nádv. 1/132

 

RICHARD 
STIPL 
& 
JOSEF 
ZLAMAL

PLASTIKA & KRESBA

13. 7. – 28. 8. 2016

Galerie je otevřena denně od 10 do 17 hodin

Richard Stipl - Mirabilia, 2014,  

80x90x14cm, dřevo, plátkové stříbro a hliník

AT E L I É R

J O S E F A

S U D K A 

Újezd 30, Praha 1
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Již tradičně otevírá sportovní ve-
letrh a show s názvem Sport Live 
podzimní sezónu v libereckém 
Sport Parku. 

O první zářijové sobotě nabíd-
ne multifunkční Home Credit Are-
na i přilehlý areál Sport Parku Libe-
rec sportování pro malé i velké ve 
všech možných podobách. Vstup je 
pro všechny příchozí zdarma. Více 
než 50 sportovních klubů z liberec-
kého kraje zde představí svou dis-
ciplínu a zároveň zahájí nábor no-
vých členů do svých řad. Na ocho-
zu Home Credit Areny najdete i vý-
robce a prodejce sportovních potřeb 
a vybavení, kteří zde prezentují své 
produkty, představují novinky a vy-
prodávají zásoby s velkými slevami. 
V rámci doprovodného programu se 
na ploše arény předvedou divákům 
nadějní sportovci libereckých oddílů 
a sportovních center. 
Součástí veletrhu je i samostatná FIT 
ZÓNA, která na malém pódiu před-
staví novinky ve světě fi tness, krát-
ké workshopy zaměřené na zdravou 
výživu i nové trendy v kondičním 
cvičení. Projekt STK pro chlapy při-
jede představit český badmintono-
vý reprezentant Petr Koukal. Pro ak-

tivněji založené sportovce připravili 
členové Bootcamp Teamu překážko-
vý závod v areálu pro celou rodinu. 

Registrace pro vystavovatele je zdar-
ma a subjekty z řad sportovních klu-
bů a oddílů, center či prodejců a vý-
robců sportovních potřeb se mo-
hou hlásit až do 15. srpna pomocí 
formuláře na webových stránkách. 
Každoročně veletrh přiláká na 6 000 
návštěvníků s aktivním zájmem 
o sport a zdravý životní styl nebo 
rodin s dětmi, které hledají vhodné 
sportovní vyžití.

Kompletní informace 
naleznete na webu 
www.sportparkliberec.cz/sport-live 

Sport Live – sportovní svátek pro malé i velké

Každý rok provádí společnost World Brand Laboratory ocenění jednotlivých 
značek společností a následně podle zjištěných výsledků sestavuje i žebříček. 

Značka CHANGHONG patří mezi 
500 nejhodnotnějších na světě

Značka CHANGHONG patří již tradič-
ně mezi ty,  které se právě v žebříč-
ku 500 nejhodnotnějších značek svě-
ta objevují  a stále si zajišťuje posun 
kupředu. V letošním roce byla hodno-
ta značky CHANGHONG oceněna již 

na neuvěřitelných 18,4 miliardy 
USD a patří ji tak před-

ní příčky. Nárůst 
hodno-

ty značky je oproti roku 2013 ve vý-
ši 46% a značka CHANGHONG se tak 
stala nejrychleji rostoucí značkou 
v žebříčku. „Díky kontinuálním změ-
nám ve strategii, lepšímu managemen-
tu a hlavně kvalitnějším produktům 
se daří naší značce zvyšovat hodnotu 
a roste také díky neustálému rozvoji pro-
deje. Na trzích mimo Čínu se tento trend 
daří potvrzovat. Značka CHANGHONG 
je tak určitě správná volba“, uvedl Jiří 

Mrkvička obchodní a marketin-
gový ředitel pro střední 

a východní Ev-
ropu.

 Více než 40 sportovních oddílů
 Dalších 50+ sportovních vystavovatelů
 Workshopy, fi tness, zdravá výživa

homecreditarena.cz

REGISTRACE pro fi rmy a kluby ZDARMA

w
w

w
.changhong.cz
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I když jsou karosářské verze ka-
briolet či crossovery ve velké mó-
dě, největší zájem motoristů i mo-
toristických odborníků je u znač-
ky Mercedes-Benz o novou třídu E. 
Poprvé bylo „Éčko“ představeno 
na lednovém autosalonu v Detro-
itu, a to ve verzi sedan. Tato tří-
prostorová verze se prodává od 
dubna a praktické kombi od září. 
Do budoucna se můžeme ještě tě-
šit na kupé a kabriolet. 

Tradice, důstojnost
a současně svěžest

Design nové třídy E vychází z tra-
dice značky, která má 130letou his-
torii. To se ovšem nevylučuje s tím, 
že se současně vyznačuje moderním 
a sportovním stylem. Stačí se na vůz 
zadívat, jak na jeho dlouhou kapo-
tu motoru navazuje oblouk střechy 
tvarovaný ve stylu kupé. Výslednou 
siluetu završuje elegantní záď. Vý-
razně tvarované boční plochy, krát-
ké převisy, ale dlouhý rozvor, opti-
málně velká kola a protažená karo-
serie, to je to, co u Mercedesu nazý-
vají „smyslnou čistotou tvarů“.

Navíc je třída E modelem více tváří. 
V závislosti na stylistické a výbavové li-
nii se přední část liší svým tvarem. Zá-
kladní verze má klasickou masku chla-
diče Mercedes-Benz s hvězdou na ka-
potě. Tu najdeme i u verze EXCLUSIVE,
ovšem v náročnějším provedení. Linie 
AVANTGARDE a AMG Line lze identifi -
kovat podle sportovní masky chladiče 
s velkou hvězdou uprostřed. 
Pro milovníky čísel dodáváme pro porov-
nání základní rozměry oproti předchůd-

ci. Desátá generace má o 65 milimetrů 
delší rozvor (2 939 mm) a o 43 milimetrů 
narostla celková délka vozu (4 923 mm). 

Skok o level výš
Nejen ve vnějším designu, ale i v interi-
éru došlo k zásadní obměně. Nový inte-
riér povyšuje tento manažerský model 
do nejluxusnějšího segmentu. Přitom 
na rozdíl od zvyklostí v tomto levelu 
v sobě nese rysy určité sportovnosti. 
Obecně je pojetí vnitřku charakterizo-

váno souhrou dominantních prostoro-
vých těles s výrazně tvarovanými plo-
chami a plošně uspořádanými ovláda-
cími a zobrazovacími zónami. 
O přenos výkonu se stará skvělá, stan-
dardně dodávaná, devítistupňová sa-
močinná převodovka 9G-TRONIC. 

Nezávislá recenze odborného redaktora PhDr. Františka Fialy, CSc.
Mercedes-Benz třídy E: Tak vypadá budoucnost

Ptáme se
Ing. Martina Esterky
z oddělení prodeje osobních 
a použitých vozidel společnosti 
S. & W. Automobily v Ústí nad Labem

 Letošní „Éčko“ má dokonalý de-
sign a je plné inteligentních tech-
nologických vymožeností, jež po-
skytují řidiči a spolujezdcům více 
než jen komfortní požitek z jízdy. 
Čím oslovilo právě vás?
Dnes již vnější design nových au-
tomobilů těžko překvapí. Stejně ja-
ko u ostatních výrobců dochází ke 
sjednocování charakteristických ry-
sů vzhledu značky. V čem je ale Mer-
cedes třídy E opravdu na špici, je po-
jetí a zpracování interiéru. Zde uděla-
li návrháři velký pokrok a úroveň vý-
razně posunuli k luxusu vlajkové lodi, 
třídě S. Na prvním místě jsou ovšem 
technické novinky zaměřené přede-
vším na bezpečnost. A to jak aktivní, 
tak pasivní, včetně komfortních systé-
mů, které jsou předvojem autonomní 
jízdy. V této oblasti si Mercedes vytvo-
řil velký náskok před konkurencí.

 Pohon na všechna čtyři kola bu-
de v případě nabídky v modelové 
řadě MB třídy E už samozřejmos-
tí, připravena je i hybridní verze. 
Čeká nás v konfi guraci i nějaká 
specialita?
Mercedes zmíněnou strategií cílí 
právě i na sportovněji založené zá-
kazníky. Proto zařazuje do nabídek 
nových tříd ostřeji upravené mode-
ly od AMG. U třídy E se jedná o ozna-
čení E 43 AMG 4MATIC s třílitrovým 
biturbomotorem. Určen je právě pro 
fandy nabroušených motorů.

Výměnu organizací již dříve schvá-
lily rady i zastupitelstva Liberecké-
ho kraje i statutárního města Liber-
ce. „Liberec převodem organizací ušet-
ří na provozních výdajích za Sluníčko 
ročně 20 mil. Kč. Pevně věřím, že je vyu-
žije na podporu dalších příspěvkových 

organizací,“ řekl hejtman LK Martin 
Půta a zdůraznil, že spolu s převo-
dem Dětského centra Sluníčko se ne-
počítá s žádnými změnami, které by 
se dotkly chodu zařízení. „Fungová-
ní organizace běží bez problémů a ne-
máme jediný důvod do něj nějakým 

způsobem zasahovat, stejně tak nepo-
čítáme ani s případnými personálními 
změnami,“ upozornil hejtman.
V podobném duchu se vyjádřil i libe-
recký primátor Tibor Batthyány, kte-
rý vyvrátil spekulace o rušení V-klu-
bu, který DDM Větrník provozuje. 
„Naopak počítáme s rozšířením jeho 
nabídky. Nebylo by dobré, kdyby měs-
to pohřbilo něco, co léta funguje,“ uve-
dl Tibor Batthyány.  
Záměr změny zřizovatelských kom-
petencí vychází z funkce a územ-
ní působnosti obou příspěvkových 

organizací. Větrník je organiza-
cí poskytující zájmové vzdělává-
ní především klientům z Liberce, 
současně je jedinou organizací to-
hoto druhu, kterou zřizuje Libe-
recký kraj. Územní působnost Slu-
níčka je naopak nadregionální, ze-
jména v případě zdravotnického 
zařízení pro děti do 3 let (obecně 
označováno jako kojenecký ústav). 
Převod se netýká jeslí spadajících 
pod Dětské centrum Sluníčko, je-
jich provoz bude nadále zajišťovat 
město.   (od dop.)

Hejtman a primátor podepsali smlouvu o převodu Sluníčka a Větrníku
Smlouvu o převodu Dětského centra Sluníčko a Domu dětí a mládeže Větr-
ník v Liberci podepsali ve středu 13. července hejtman Libereckého kraje 
Martin Půta a primátor statutárního města Liberec Tibor Batthyány. Svými 
podpisy stvrdili převod obou zařízení od 1. září 2016. Sluníčko, které dosud 
patřilo městu Liberci, k tomuto termínu přejde pod správu Libereckého kra-
je a Větrník, jehož vlastníkem je Liberecký kraj, se stane majetkem města.



W
W

W
.FLACH

W
ORKS.COM

IN
FO@

FLACH
W

ORKS.COM
+

420 775 973 496
LEŠ

TĚN
Í A

 K
O

M
P

LETN
Í R

EN
O

V
A

C
E A

LU
 D

IS
K

Ů

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.  

08
ti

p 
na

 v
ýl

et

Menhir, magický gotický chrám i prastarý dub

Náš výlet za rozhledy směřuje na po-
mezí Středočeského a Ústeckého kra-
je, mezi města Slaný a Louny. Tady 
se vydáme zalesněným údolím me-
zi Perucí a Chrastínem a vystoupáme 
ke keltskému hradišti, na jehož valu 
před několika lety postavili zajímavou 
repliku původního opevnění oppida.

Největší menhir v Čechách
Pakliže přijíždíme od Prahy, rozho-
dujeme se cestou ke krátké zastávce 
u největšího českého menhiru. Od-
bočujeme tedy do vesnice Klobuky, 
nedaleko níž stojí osamoceně v poli 
3,5 metru vysoký kámen pojmeno-
vaný jako „Kamenný pastýř“. Pod-
le informací jde o jeden z mála ka-
menů v Česku, který můžeme s vy-
sokou pravděpodobností považovat 
za skutečný pravěký menhir.
Stojí asi sto metrů od silnice a vede 
k němu upravený chodník. Z místa 
se otevírá pohled na horu Říp a pod-
le jedné z teorií má postavení me-
galitu souvislost s keltskými svát-
ky Beltine a Lugnasad – slunce to-
tiž ve dnech těchto svátků, 30. dubna 
a 13. srpna vychází přímo za Řípem.
Pokud máte chvíli času, doporučuje-
me ještě zastávku v nedalekém Pa-
nenském Týnci. Tady stojí nedokon-

čený gotický chrám ze 14. století. To-
hle místo v sobě údajně ukrývá silnou 
léčivou energii a možná jsou tu ukry-
ty ostatky svaté Anežky České. Chrám 
se sice dokončit nepodařilo, nicméně 
místo prý disponuje silnou pozitivní 
energií, která dokáže navodit dobrou 
náladu, rozpustit deprese nebo dodat 
elán do života – taky proto se mu ně-
kdy říká „chrám dobré nálady“.

Studánka a dub, kde se potkali 
Oldřich s Boženou

Konečně přijíždíme do nedaleké obce 
Peruc, odkud plánujeme vyrazit na pě-
ší okruh. Byla by škoda se tu nezasta-
vit, neboť zde najdeme zámek s mu-
zeem a parkem, Boženinu studán-
ku a jeden z našich nejpamátnějších 
stromů – Oldřichův dub. Tento mo-
hutný strom, který dokonce fi guruje 
na seznamu nejvýznamnějších stro-
mů UNESCO, najdeme ve spodní čás-
ti parku, přesně v místě, kde se podle 
pověsti setkal Oldřich s Boženou. Stáří 
stromu se odhaduje na přibližně tisíc 
let, vysoký je 31 metrů a po obvodu 
má úctyhodných 760 centimetrů. 
Parkujeme v údolí u hotelu Oldři-
chův dub a vyrážíme po trase nauč-
né stezky směrem na Stradonice. Ši-
roká lesní cesta se vine kaňonem Dé-

beřského potoka a díky několika na-
učným zastavením nám výlet pěkně 
ubíhá. Jak se dozvídáme, na strmých 
opukových srázech se rozkládá pří-
rodní památka „V hlubokém“ s mno-
ha chráněnými rostlinami.
Po chvilce míjíme lesní rybník a krát-
ce prozkoumáme vchod do bývalé 
uhelné štoly. Za prvními domky Stra-
donic začínáme z údolí stoupat ke 
keltskému hradišti a vyhlídce, která 
je hlavním cílem našeho výletu.

Rozhledna Stradonka 
s ojedinělým výhledem

Když se vydrápeme na hranu údolí, 
ocitneme se na jakési náhorní plo-
šině s nádherným kruhovým výhle-
dem. Na tomto strategickém mís-
tě bývalo před asi 2500 lety keltské 
hradiště z doby halštatské. Dodnes 
jsou patrné pozůstatky valů a příko-
pů dokládající důkladné opevnění.
V roce 2009 postavili v nejvyšším bo-
dě valů malou dřevěnou rozhlednu, 

která svou architekturou napodobuje 
původní opevnění oppida. Hned ved-
le rozhledny stojí zajímavě řešené 
sluneční hodiny. Zastřešená plošina 
rozhledny je umístěná jen asi 2,5 me-
tru nad terénem, čímž představuje 
jednu z nejnižších rozhleden u nás. 
Rozhled z tohoto místa nabízí ale 
i tak fenomenální – zejména sever-
ním a severozápadním směrem se 
otevírá nádherný výhled na vrcho-
ly Českého středohoří a Krušné ho-
ry. Jako na dlani tu máme Milešov-
ku, Lovoš, hrad Hazmburk, Ranou, 
Oblík a spoustu dalších vrcholů.
Nazpět se vydáváme po žluté a ná-
sledně modré turistické značce, kte-
ré vedou okrajem lesa. Cesta zpět do 
Peruce sleduje hranu údolí a nabízí 
další zastávky s hezkými výhledy.

Zdroj: iDNES, foto: Jan Hocek

Může se hodit:
•  Délka výletu: okruh má cca 

10 km a vede po značených 
cestách.

•  Doprava: autem z Prahy je to 
asi 60 km, vlakem se dostanete 
do obce Peruc nebo Křesín.

•  Občerstvení: Peruc – hotel a re-
staurace Oldřichův dub

Tentokrát zveme na putování, při kterém vás čekají nádherné výhledy 
na České středohoří. Cestou se zastavíme u našeho největšího menhiru, 
vyšlápneme na rozhlednu Stradonka a taky uvidíme magický gotický 
chrám v Panenském Týnci i prastarý Oldřichův dub v Peruci. 

Kamenný pastýř je největší menhir v České republice, jeho výška je bezmá-
la 3,5 metru.

Nedokončený gotický chrám v Panenském Týnci navštěvují milovníci historie 
i hledači pozitivní energie.

Rozhledna stojí na nejvyšším bodě původního valu keltského hradiště. V pozadí vpravo Milešovka.

CZECHOSLOVAK 
 TOPMODEL 2016 ca

st
in

gSTAŇ SE CZECHOSLOVAK 
TOPMODEL A VYKROČ NA 
MOLO FASHION WEEKU!
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16/9   14:00
LIBEREC
FORUM

20/9   15:00
HRADEC 
KRÁLOVÉ
FUTURUM

22/9   15:00
KARLOVY 
VARY
FONTÁNA 

4/10   15:00
OSTRAVA
FORUM NOVÁ 
KAROLINA 

5/10   15:00
OLOMOUC
ŠANTOVKA 

6/10   15:00
BRNO
OLYMPIA 

7/10   14:00
JIHLAVA
CITY PARK 

13/10   14:00
BRATISLAVA
CENTRAL

15/10   14:00
PLZEŇ
OLYMPIA 

18/10   15:00
ČESKÉ 
BUDĚJOVICE 
IGY CENTRUM 

20/10   15:00
PRAHA
GALERIE 
HARFA
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Vážení a milí čtenáři 
a příznivci Metropolu,

je doba dovolených a prázdnin, proto 
jsem se tentokrát rozhodla zvolit lehčí 
téma. Tyhle řádky sice píši za vytrvalé-
ho deště (14. 7.), ale podle předpovědi 
se letní teploty zase brzy navrátí. 
A jak vypadá léto ve vydavatelství? Ta-
ké se snažíme trochu zvolnit tempo 
a vystřídat se na, alespoň krátkých do-
volených, protože je nutné nabrat sí-
ly a energii. V prvním pololetí jsme 

toho stihli poměrně dost – upořáda-
li jsme prestižní ankety Osobnost roku 
v Ústeckém i Libereckém kraji, úspěš-
nou soutěž krásy TOP MODEL OF THE 
YEAR 2016, slavnostně zakončili pro-
jekt Nejlepší středoškolský student, 
kromě novin jsme vydali Magazín pro 
národnostní menšiny Ústeckého kra-
je a také dva speciály Metropolu. Prv-
ní při příležitosti slavnostního zahájení 
lázeňské sezóny v Teplicích, druhý s ve-
likou radostí a gratulací pro vítěze ex-
traligy ledního hokeje, kterým se sta-
li Bílí tygři Liberec. Zahájili jsme také 

pravidelné měsíční redakční kulaté sto-
ly se zajímavými lidmi, za sebou máme 
témata zdraví a zdravotnictví, vzdělá-
vání, bezpečnost, jak se žije seniorům 
a kam kráčí juniorský sport a další nás 
čekají na podzim.
Ani teď nezahálíme. Spustili jsme 
3. ročník populární soutěže Miss Czech 
Press 2016 pro dívky ve věku od 18 do 
28 let. Přihlášené soutěžící si už může-
te prohlédnout na facebookové strán-
ce Miss Czech Press, začátkem září bu-
de neveřejný casting a 10 finalistek se 
publiku představí 17. září na galaveče-

ru v Klubu Lávka v Praze. A protože se 
blíží krajské volby, budeme se věnovat 
kandidátům a programům těch stran 
a uskupení, které v průzkumech pre-
ferencí překročily 5%ní hranici volitel-
nosti. Jak praví jedno české moudro: 
Zkrátka, práce jako na kostele! Ale dě-
láme ji pro vás moc rádi a s láskou. 
Řečeno slovy klasika: Léto budiž po-
chváleno! To vám všem za celý tým 
tvůrců tohoto vydání přeje 
Ladislava Richterová
šéfredaktorka
richterova@tydeniky.cz


