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Vavřinec Hradilek

Narodil se 10. března 1987 V Praze. Je vodní slalomář, kajakář závodící v kategorii K1. Je-
ho bratr Václav závodí v kategorii C2. Na LOH v Londýně získal stříbrnou medaili. V roce 
2013 dopádloval na domácí trati v Praze-Troji pro titul mistra světa. Na letošním Světovém 
poháru v Praze se umístil na 3. místě 

 Zažil jste při natáčení nějakou 
scénu, kterou jste museli stále do-
kola opakovat?
Opakovali jsme docela často. Pa-
matuji si ale na scénu, kdy zpívá-
me u ohně. Tu písničku jsme jeli asi 
osmdesátkrát a musím přiznat, že 
ji fakt nemám rád.  

 Hrál jste horolezce, neměl 
jste při nebezpečných scé-

nách strach?
Ono úplně nejtěžší bylo asi 
hrát člověka, který skuteč-
ně žil, vcítit se do něj. Po-
kud vezmu ty nebezpečné 
scény na skalách, bavily  
mě asi nejvíce, ale samo-
zřejmě jsem měl i dublera. 
Kvůli autentičnosti jsem 
se ale snažil co nejvíce 
scén zvládnout já sám. 
Hlavně jsem si při na-
táčení uvědomoval, jak 
vrcholový sport může 
člověka ovlivnit i v běž-

ném životě. 
 Jak to myslíte?

Myslím, že právě z toho 
adrenalinu byl Joska vůči na-

cistům až tak moc neústup-
ný, že mu na něm samotném už 

vlastně nezáleželo. A dostal se do-
konce až do koncentračního tábora 
do Terezína. 

 Bavilo by vás herecké povolání? 
Z natáčení mám nádherný zážitek 
a rozhodně bych se nebránil nějaké-
mu dalšímu projektu. Nehrnu se ale 
za tím, není v tom ambice, stát se 
hercem. 

 Vy sám jste vrcholový sporto-
vec, sjíždíte divokou vodu na kaja-
ku. Míváte někdy strach? 
Člověk, který tvrdí, že se na divoké 
vodě nebojí, má asi problém, pro-
tože když ztratíte zábrany, může-
te špatně dopadnout. Je fakt, že na 
kanále v Tróji, kde trénuji a tudíž 
ji dobře znám, strach nemívám. Co 
mě ale nikdy neopouští, je respekt 
z vody, zvláště když zkouším popr-
vé nový sjezd. 

 Jak často trénujete? Baví vás rá-
no vstávat? 
Každý den dvakrát až třikrát. A vstá-
vat se mi nechce nikdy, ale musím. 
Sport mě živí a taky mě baví. 

 Zanedlouho odjedete na půl ro-
ku na Nový Zéland. Co tam bude-
te dělat? 
Trénovat! Kdysi dávno jsem si pro-
sadil, že budu přes zimu trénovat 
v teple a podařilo se. Od té doby na 
Zéland jezdím pravidelně, protože 
tady u nás se v zimě zase tak moc 
trénovat nedá. Navíc je tam úžasná 
příroda a mám tam kamarády, něco 
jako druhou rodinu. 

 Vnímáte rozdíl mezi lidmi tam 
a zde v Čechách? 
Ta jinakost je znát hlavně v pří-
stupu k životu. Myslím, že tam to-
lik neřeší blbosti, jako tady u nás. 
My tady někdy řešíme opravdu vel-
ké „koniny.“ Taky mi přijde, že tam 
jsou lidi nějak čestnější a tolik si ne-
závidí, ale nerad škatulkuji, i u nás 
mám kolem sebe super lidi.  

 Jak jste se vyrovnal s tím, že 
vám letos nominace na LOH v Rio 
de Janiero utekla jen o kousek?
Tak nadšený jsem samozřejmě ne-
byl, zvláště proto, že jsem letos vy-

hrál jeden světový rankingový po-
hár a mám stříbro z ME. Já ale sport 
dělám hlavně proto, že mě baví, 
a to platí i v případě olympiády. Ji-
nak bych byl asi zklamaný víc.

 Nakonec jste se do Ria stejně 
podíval, ovšem v roli televizního 
komentátora….
To je pravda a byla to super zkuše-
nost. Pohled z druhé strany mě ba-
vil a držel jsem přitom palce kama-
rádům.  

 Dokážete říct, v čem vás divoká 
voda dostala? Jak byste ji popsal?
Divoká voda je vzrušující a nebez-
pečná zároveň, umělé kanály, na 
kterých závodíme jsou čím dál tím 
záludnější a obtížnější. Když jedu 
mezi brankami, ať už je hezké po-
časí, či prší, stále tam musí být ja-
kási harmonie techniky, síly s vytr-
valostí, psychiky, čtení vody. 

 Voda se dá číst?
Dá, musím třeba „přečíst“ hrana-
té překážky, kde se voda více vrací, 
zastavuje a přesouvá se strany na 
stranu. Vždycky při tom cítím re-
spekt i adrenalin.

Text: Šárka Jansová
Foto: © Red Bull Media House

Tenkrát v ráji
Vavřinec Hradilek (29), stříbrný z letních olympijských her v Londýně  si zahrál hlavní roli horolezce Josku Smit-
ka ve fi lmu Tenkrát v ráji, který bude mít 27. října premiéru.

Film vypráví o svobodě v těžkých časech a o naději. Mladý letec, boxer a ho-
rolezec se v něm pere se životem, stejně jako do té doby s nepřekonatelný-
mi strmými stěnami pískovcových věží dnešního Českého ráje. Joska byl ne-
jen vrcholovým sportovcem, ale i přesvědčeným antifašistou, který se doká-
zal postavit okupačnímu režimu. 

Požadujeme:
•  Středoškolské vzdělání, 

vysokoškolské vzdělání
• Praxe na obdobné pozici
• Velmi dobré komunikační schopnosti
•  Časová fl exibilita, 

vysoké pracovní nasazení
•  Vlastní iniciativu v oblastech podpory pro-

deje, zákaznických akcí, marketingu
• Uživatelská znalost práce MS Offi ce
• Řidičský průkaz sk. B (aktivní řidič)
• Schopnost vést prodejní tým

Nabízíme:
•  Praxi v oblasti prodeje nových vozů
•  Práce v příjemném prostředí 

a dobrém kolektivu
• Zajímavé fi nanční ohodnocení
• Služební mobilní telefon
•  Účast na marketingových aktivitách 

a akcích na podporu prodeje
•  Místo výkonu Roudnice nad Labem 

/ Teplice /Ústí nad Labem

Hyundai Centrum Norte

V případě zájmu volejte na číslo - 606 640 222

Vedoucí prodeje/Prodejce nových vozů

Roudnice nad Labem | Teplice | Ústí nad Labem
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Specializujeme se na: 

 
- výrobu a montáž ocelových konstrukcí 
- dodávku, servis, opravy a údržbu strojních zařízení 
- spojování dopravních pásů 
- projekční činnost 
- a další 

 
 
 
 
 
 

Do svých řad přijmeme: 
 
     - zámečníky 
      - montéry 
       - vulkanizéry 

- údržbáře 
Nabízíme:        - uklízeče 
 
- velkou rozmanitost projektů 
- výjezdy po ČR i do zahraničí  
- práci na malých i velkých zakázkách  
- zajímavou a různorodou práci 
- odpovídající platové ohodnocení 
 
 
Kontakt: 
 
web: www.olpe.cz  
tel: 417 535 396 

Teplická průmyslovka od posledního 
výročí výrazně změnila svou tvář. Mění 
se interiér školy, investuje se do stroj-
ního vybavení a výraznou modernizací 
prošly vzdělávací programy školy, tak, 
aby odpovídaly současným trendům 
a potřebám praxe. Jedna věc se, ale ne-
mění po celou dobu existence, a to je 
charakter školy, vždy poskytovat svým 
studentům kvalitní technické vzdělání.
Rok 2015 byl rokem průmyslu a tech-
nického vzdělávání. Praktic-
ký dopad na školy moc vel-
ký nebyl a tak jde teplická 
průmyslovka svou a hlav-
ně tou nejjednodušší ces-
tou. Cestou spolupráce 
s partnery, kteří mají zájem 

se školou spolupracovat a hlavně ma-
jí své sídlo v blízkosti školy. Škola má 
předběžně uzavřenou spolupráci s 20 
partnery z oblasti strojního a automo-
bilového průmyslu. Spolupráce spočívá 

především v technické podpo-
ře školy, zajištění kvalitního 
odborného výcviku, odbor-
né exkurze pro učitele a žá-
ky školy. Společně s partne-
ry jsme došli k závěru, že je 

třeba začít pracovat již s žá-

ky základních škol. Ukázat, že technika 
může mladé lidi bavit, formou exkurzí 
jim ukázat jak dnes vypadá průmyslo-
vá společnost v praxi a především pře-
svědčit rodiče žáků, že absolvent prů-
myslové školy najde vždy uplatnění.
Pomalu se blíží období, kdy se bu-
de v rodinách „deváťáků“ řešit kam 
po základní škole. Zkuste se zamě-
řit na nabídku teplické průmyslovky. 
Studovat technické obory se dnes 
opravdu vyplatí.

Studovat technické obory se vyplatí
SPŠ Teplice si na konci září slavnostně připomněla 65 let od své vzniku. Dosáhla důchodového věku a může se odebrat 
k zaslouženému odpočinku... Tak tohle od teplické průmyslovky nikdo čekat nemůže. Naopak, škola je ve skvělé kon-
dici a opět se těší pozornosti mladých lidí při úvahách kam po ukončení základní školy. Studium technických oborů 
je pomalu, ale jistě pro mladé opět „in“. A to je dobře, protože studovat technické obory se prostě vyplatí.
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Spolumajitelé společnosti Petr 
Syrovátko a Ing. Jiří Urban pře-
vzali titul Stavební firma roku 
2015 v kategorii Velká stavební 
firma. Soutěž pořádá Svaz pod-
nikatelů ve stavebnictví v ČR 
ve spolupráci s Ministerstvem 
průmyslu a obchodu ČR, Sta-
vební fakultou Českého vyso-
kého učení technického v Praze 
a Stavební fakultou Vysokého 
učení technického v Brně. Spo-

lečnost SYNER v ní bodovala již 
podruhé ve své pětadvacetileté 
historii.
Oceňování pro SYNER pokračova-
lo. V konkurenci 65 přihlášených 
staveb Cenu Svazu podnikatelů 
ve stavebnictví získal projekt Ob-
novy areálu zámku ve Svijanech, 
Cenu předsedy Senátu PČR stav-
bě pro veřejnost obdržel Sportov-
ní a rekreační areál Maškova za-
hrada v Turnově.  (od dop.)

SYNER je Stavební fi rmou roku
Praha | Letošní vyhlášení výsledků soutěže Stavba roku v prostorách Bet-
lémské kaple bylo pro společnost SYNER vůbec nejúspěšnější v její čtvrtsto-
letí trvající historii co do počtu obdržených ocenění.

Na snímku zleva spoluzakladatelé a spolumajitelé fi rmy SYNER Petr Syrovát-
ko a Ing. Jiří Urban, zcela vpravo jednatel společnosti JUDr. Robert Špott.

PRESS GIRLS

METROPOL PRESS GIRLSf
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Příběh Blanky Matragi byl už mno-
hokrát sepsán a zveřejněn. Mnoho 
lidí ví, že je to doslova pohádkový 
příběh mladé dívky, jedné ze tří ses-
ter narozených českým manželům 
v městečku na Českomoravské vr-
chovině. Na rodiče vzpomíná Blanka 
s úctou a obdivem, zdědila po nich 
vlastnosti, které v životě dobře vy-
užila. Již od malička viděla kouzlo 
broušení skla u svého tatínka, který 
jí také splnil sen a pořídil šicí stroj. 
Maminka Blance předala umění tvo-
řit, postoj k oblékání a touhu nebýt 
běžným průměrem. 
Při studiích Střední a Vysoké umě-
lecko-průmyslové školy vždy pociťo-
vala touhu svých rodičů, aby se je-
jich děti posunuly výše a dále než 
měli možnost oni sami. Vysoká ško-
la velmi ovlivnila její tvorbu, zejmé-
na výrok profesorky „Není umění 
udělat něco velkého z velkých pro-
středků, ale vykřesat z ničeho ohňo-
stroj“, který se stal Blančinou celo-
životní zásadou. Také profesor a ka-
ligraf Jan Sopler navrhl písmena je-
jího loga, které vyjadřuje Blančinu 
výraznou osobnost.
V posledním roce studia na UMPRUM 
se Blanka provdala za Libanonce stu-
dujícího v Čechách a odešla s ním 
v r.  1980 do Bejrútu. Ve svém manže-
lovi Dr. Ing. Makramovi Matragi, CSc.
našla celoživotního partnera a spo-
lupracovníka, s nímž tvoří umělec-
ký tým. Již v roce 1982 otevírá Blan-
ka Matragi na hlavní bejrútské třídě 

Hamra svůj módní salon Blanka Hau-
te Couture. Její neutuchající energie, 
smysl vcítit se a talent mnoha smě-
rů ji dostaly až na nejvyšší světovou 
úroveň módy. Tvorba přední české 
návrhářky byla oceněna mnoha me-
zinárodními uznáními – například 
v roce 2002 převzala mezinárodní ce-
nu Salvadora Dalího, roku 2003 zís-
kala titul Významná česká žena ve 
světě, v roce 2008 pak cenu Lady Pro 
od panevropské společnosti pro kul-
turu, vzdělání a vědecko-technikou 
spolupráci. Blanka Matragi svůj celo-
životní příběh velmi poutavě popsa-
la ve své jedinečné knize, která vzbu-
dila velký ohlas u svých čtenářů. Též 
druhá kniha ,,Jedu dál“, která není 

pohádkovým románem ale autorči-
nou zpověďí o nejčerstvějších prožit-
cích, zaujala i mužskou část populace 
a pro svou oblibu v sobě nese poten-
ciál stát se bestsellerem.
Otevřeně zde hovoří o svých pá-
dech a vzestupech, odkrývá své 
rozčarování a zkušenosti z našeho 
českého prostředí, vypráví s po-
korou o skutečném světě, který 
nás obklopuje. „Vždycky jsem by-
la a budu Češka,“ říká o sobě Blan-
ka Matragi. „V Libanonu jsem na-
šla domov a využila možnost udě-
lat kariéru, jaké bych v Čechách ni-
kdy nedosáhla. Člověk bez kořenů je 
zoufalec, který vlaje ve větru a jeho 
duše se trápí. Znám řadu Čechů ži-
jících v zahraničí. Nejméně šťastni 
jsou ti, kteří se od své rodné země 
zcela odstřihli. A nezachrání je ani 
to, že jsou bohatí, úspěšní a slavní. 
Místo, kde jste prožili dětství je je-
nom jedno.“ 
V Čechách máme možnost vidět je-
jí modely v butiku U Prašné brány 2.
V Obecním domě můžeme také ob-
divovat originální návrhy Blanky 
Matragi na výstavě “Timeless“ vě-
nované 30. výročí tvorby této svě-
tové umělkyně. Zde Blanka Matra-
gi vystavuje nejen své okouzlující 
róby, oděvní doplňky, ale také šper-
ky, sklo, porcelán, sochy, lustry, gra-
fi ky aj. Exhibice představuje strhují-
cí kulturní zážitek v rámci Výstavy 
„1912“ ke 100. výročí otevření Obec-
ního domu.

Nezkrotná Blanka Matragi
Proslulá módní návrhářka, umělkyně a designérka obléká již třicet let manželky, sestry a dcery králů, emí-
rů, šejchů a magnátů v zemích Perského zálivu i mnohé evropské celebrity. Život Blanky Matragi je spojován 
s princeznami, je vděčná za tuto výsadu, ale chce jít dál. Ikona módního návrhářství uplatňuje svůj talent 
v nejrozličnějších oborech designu.

Model „Fire“ z kolekce Elements.

„Vítězství Kadaně v kategorii, vyhlá-
šené u příležitosti celorepublikových 
oslav 700. výročí narození císaře Karla 
IV., je velkým úspěchem. Odráží i sku-
tečnost, že jak naše Destinační agen-
tura, tak město Kadaň věnovaly připo-
mínce výročí velkou pozornost,“ ne-
skrývala radost ředitelka Destinační 
agentury Dolní Poohří Libuše Novot-
ná Pokorná. Kadaň získala v hlasová-
ní přes čtyři tisíce hlasů a nechala za 
sebou i tak známé místo jako Karl-
štejn. Účast v hlasování přitom byla 
téměř o polovinu větší než vloni. 
Dolní Poohří uspělo v hlasování ta-

ké v prvním ročníku v roce 2014, 
kdy se nejatraktivnějším místem ČR 
stal nedostavěný chrám v Panen-
ském Týnci na Lounsku. Absolutní 
vítěz ankety, zařazený do kategorie 
Genius Loci, si odnesl přes 22 tisíc 
hlasů. Žatecký Chrám chmele a pi-
va pak zvítězil s více než deseti ti-
síci hlasy v kategorii Fénix – zno-
vuzrozený projekt. „Úspěch již tře-
tí lokality Dolního Poohří ukazuje, že 
je tento region turisticky atraktivní 
a může nabídnout návštěvníkům ne-
všední zážitky,“ dodává Libuše No-
votná Pokorná. (od dop.)

Z Kadaně pochází herec Josef Dvořák, který pro děti namluvil večerníček Maxipes 
Fík. Mají tu po něm pojmenováno nábřeží.

Kadaň bodovala v soutěži DestinaCZe
Kadaň | Královské město Kadaň se zařadilo mezi nejatraktivnější turis-
tické destinace v České republice. Rozhodli o tom turisté v soutěži Desti-
naCZe 2016, vyhlášené agenturou CzechTourism. Kadaň se, jako jediný 
zástupce Ústeckého kraje v soutěži, stala vítězem kategorie Po stopách 
Karla IV. Je už třetím místem v Dolním Poohří, které v soutěži uspělo.
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 Nejdřív byly oceněny Miss publika, Miss 
sympatie a obě vicemiss. Vaše číslo ne a ne 
padnout. Co vám běželo hlavou?
V ten okamžik mě ani nenapadlo, že bych se 
mohla umístit, jen jsem si užívala skvělé at-
mosféry kolem a radovala se s holkami z je-
jich úspěchu.

 A pak to přišlo…Jaké byly první pocity?
První pocit bylo velké překvapení a pak násle-
dovala neuvěřitelná radost, která mi probíha-
la celým tělem.  I teď, když si na ten moment 
vzpomenu, mám skoro stejné pocity jako při 
vyhlášení. Moc jsem si ten večer užívala.

 Jak jste se na fi nále připravovaly?
Příprava proběhla v pátek, den před fi ná-
le, nácvikem choreografi e společného tance 
a zkoušky šatů. Jinak já osobně jsem se na fi -
nále nepřipravovala, jen jsem se snažila vše 
co nejvíce užít.

 Která z disciplín vám byla nejbližší a nao-
pak, kterou byste nemusela?
Nejbližší asi přehlídka společenských šatů sa-
lonu Delta, to byl pro mne skvělý pocit, před-
vádět tak krásné šaty. A mezi moje ne zrovna 
oblíbené disciplíny patří rozhovor, protože ne-
vím, co můžu čekat a na co se moderátor ze-
ptá. Naštěstí byl Vláďa Hron moc hodný a ne-
dával nám nějaké zákeřné otázky, vždy se nám 
snažil nějak pomoci a podržet nás.

 Byly jste dobrá parta, fandily jste jedna 
druhé, nebo panovala rivalita?
Nejsem si vědoma, že by mezi námi nějaká ri-
valita byla, díky organizátorům byla atmosfé-
ra velice příjemná a přátelská. S holkami jsme 

v pohodě vycházely a v zákulisí jsme se hodně 
podporovaly, pomáhaly a bavily.

 Zatímco na pódiu běžel doprovodný pro-
gram, porotci přidělovali body. Vzpomenete 
si, na co jste v té chvíli myslela?
V tu chvíli jsem nad tím nějak nepřemýšlela, 
připravovala jsem se na další disciplínu.

 Vnímala jste celkovou atmosféru slavnost-
ního večera? Pomáhalo vám publikum?
Ano, atmosféra byla velice příjemná a uvolněná. 
Diváci i porotci se pořád usmívali a tím mi hodně 
pomáhali. Ten  večer si člověk prostě musel užít!

 Korunovace, gratulace, slzičky dojetí, fo-
tografování, dárky… Co jste si nejvíc užila?
Nemůžu říct, že bych si něco užila více nebo 
méně. Vše bylo úžasné a nezapomenutelné. 

 Kdo vás do soutěže přihlásil a nejvíc vám 
fandil?
Do soutěže jsem se přihlásila sama. Nejvíce mi 
fandili rodiče a přítel.

 Otevřela vám soutěž krásy cestu na pře-
hlídková mola?
Ano, díky soutěži jsem získala spoustu kontak-
tů a také nabídek na různá focení, akce apod.

 Co vás čeká v nejbližším období?
Tak především mám v plánu si užívat rok kra-
lování. Ale také mě čekají přípravy na matu-
ritu.

 Jste velmi mladinká, jakou máte předsta-
vu o vlastní budoucnosti?
Svoji budoucnost nemám zrovna nějak nalin-
kovanou. Chci udělat maturitu, využít příle-
žitostí, které mi umožnila Miss Czech Press, 
a hlavně být zdravá a šťastná.

Text: Metropol
Foto: Daniel Šeiner

Miss Czech Press 2016 je Nikol Prachařová
Báječná atmosféra, kterou vytvořili diváci 
zaplněného sálu Klubu Lávka v Praze, pro-
vázela fi nále národní soutěže krásy Miss 
Czech Press 2016. Všechny dívky si počína-
ly skvěle, o tom svědčily malé bodové roze-
stupy v hodnocení, z vítězství se nakonec 
radovala devatenáctiletá Nikol Prachařo-
vá z Prostějova. 

FST, spol.s r.o.

PNEUSERVIS
RYCHLOSERVIS

www.Storex.cz

&

Při nákupu sady zimních pneumatik značek Bridgestone nebo Firestone 
můžete v našem servisu získat roční pneugaranci na bezplatnou výměnu 
či opravu pneumatiky v případě jejího poškození.

Nechte své letní pneumatiky oddechnout v našem PNEUHOTELU. 
Při nákupu sady zimních pneumatik Bridgestone nebo Firestone 
získáte navíc 500Kč slevu na uskladnění (tedy po dobu 6 měsíců 
zaplatíte jen 20Kč měsíčně za sadu).

Najdete nás v Ústí nad Labem, Děčíně, 
Teplicích, Mostě, Chomutově a v České Lípě

Podmínky akce najdete na safetire.eu (akce je množstevně omezena)

Využijte výhod spojených s nákupem 
pneumatik BRIDGESTONE a FIRESTONE

C LO S E  TO  YO U R  C A R .  C LO S E R  TO  YO U

člen skupiny

Záruka 12 měsíců na průpichy a poškození

Uskladnění pneumatik za skvělé ceny
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„Asi se všichni shodneme, že nejhorší 
je při nákupu elektroniky obava z ře-
šení případné reklamace produktu. 
Samozřejmě ideální stav je, když nic 
takového řešit nemusíme, na druhou 
stranu značka Changhong se rozhod-
la, že zbaví případné zájemce o její TV 
nepříjemného pocitu zavedením revo-
lučního servisu do 7 pracovních dní,“ 
upřesnil Jiří Mrkvička. Ve standard-
ním případě musí zákazník při pří-
padné reklamaci znovu zabalit TV 
do originální krabice, doložit origi-
nál účtenky a to vše odvézt do pro-
dejny, kde TV zakoupil. Nejvíce ne-
pohodlné je dopravit TV zpět do 
prodejny.
„V případě, že zakoupíte TV znač-

ky Changhong, nemusíte již nic ni-
kam vozit. Pokud se u TV vyskytne 
problém, máte možnost kontaktovat 
v pracovních dnech od 7:00 do 15:30 
linku 727 814 265, kde vám operátoři 
pomohou s registrací vaší reklamace 
na našem portálu aftersales.chang-
hong.cz. Ti zdatnější zvládnou regis-
traci sami. Nejdůležitější je správné 
sériové číslo produktu a korektní po-
pis závady, kdy z našich zkušeností 
již zákazníkovi nabízíme určité před-
nastavené možnosti,“ vysvětlil Jiří 
Mrkvička.
Po provedení registrace reklama-
ce bude klient následně kontak-
tován přepravní službou, která si 
s ním domluví vyzvednutí vadné-

Changhong nabízí záruční servis TV do sedmi pracovních dní
Praha | Značka Changhong spustila revoluční službu, kterou je záruční 
servis veškerých TV do 7 pracovních dní. Informoval o tom obchodní ře-
ditel Changhong pro ČR a SR Jiří Mrkvička.

ho produktu u něj doma, navíc fir-
ma v případě ztráty originálního 
obalu pomůže s univerzálním ba-
lením. Většinou je vadný produkt 
vyzvedávaný hned druhý den po 
registraci. Následně je TV svezena 
do servisního centra firmy v Po-
děbradech, kde tým profesionálů 
provede opravu. V případě, že jde 

o neopravitelnou závadu, připra-
ví novou TV a odesílá ji k zákazní-
kovi domů. „Celý tento proces netr-
vá déle než 7 dní, i když nám zákon 
umožňuje řešit reklamace do 30 dní. 
Vycházíme však z vlastních osob-
ních zkušeností, kdy asi nejhorší je, 
že právě zakoupený produkt přesta-
ne fungovat a vy nemůžete měsíc sle-
dovat TV. Proto jsme si řekli, že znač-
ka Changhong bude jiná, a zbaví té-
to potenciální hrozby všechny své 
zákazníky,“ doplnil Jiří Mrkvička. 
Tímto společnost Changhong pod-
le jeho slov určitě nekončí, naopak 
již fi nišuje s další novinkou, a sice 
tzv. servisem v domácnosti. Kaž-
dý, kdo si zakoupí TV Changhong 
v úhlopříčce 109 centimetrů včetně 
a výše, automaticky získá právo na 
využití služby servis v domácnos-
ti. V případě jakéhokoliv problému 

dorazí servisní tým přímo k zákaz-
níkovi domů, kde provede opravu, 
případně výměnu produktu. Chang-
hong tím chce více podpořit pro-
dej prémiových modelů a opět zba-
vit zákazníka při rozhodování nega-
tivního vnímání ohledně řešení pří-
padné reklamace. 
„I v případě služby servis do 7 dní 
vnímáme jako nejdůležitější fakt kro-
mě času, že zákazník může vše vyře-
šit z domova. Proto od nynějška jsou 
všechny naše TV označeny logem 7dní 
servis, tak neváhejte a využijte kromě 
atraktivních cen, nadupaných funkcí 
a líbivého designu i komfort při řeše-
ní případných reklamací,“ dodal Jiří 
Mrkvička. 

Objednávejte v redakci na 
collection@seznam.cz

Zboží odešleme na dobírku 
do 3 dnů, bližší informace na 
tel. 775 854 192

METROPOL COLLECTION 2016
1)  Vánoční čajová souprava 

– 1.000 Kč
6x podšálek,
6x hrníček, 
1x cukřenka,
1x konvice

2)  Vánoční sada talířů 
– 1.600 Kč
6x hluboký talíř, 
6x mělký talíř 

1
2

Speciální dárková kolekce pro čtenáře novin Metropol od společnosti s ČESKÝ PORCELÁN a.s. Dubí, založeno 1864

Foto: Daniel Šeiner

PRONÁJEM LIMUZÍN

www.olly.cz info@olly.cz

+ 420 776 77 66 55

Olly Limuziny Prahaf
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Přírodní 
pryskyřice

Kreslený 
námořník

Starší 
solmizační 

slabika
Lok

Uježděná 
část
cesty 

(nářečně)

Bod
v judu

Dámský 
klobouček 

bez
krempy

Odplaty
Zabijač-

ková 
pochoutka

Zvuk
trubky

Konec 
modlitby

Anglicky 
„čas“

Násilím 
zakřivená

Náš
klavírista 
(Rudolf)

Pepř z 
Tichomoří

Tohleto
Tvrdý
plod

Území
ovládané 
jedním 

panovníkem

Nastartovat

Plést

Zmrzlá
voda

Oddělené 
místo

v kostele

Gorila
nebo 

šimpanz

Smažená 
kulička

Cesta zpět

Dívčí
jméno

Název 
hlásky Š

Soused 
Kolumbie

Textilní 
rostlina

Správní 
ruské město 
na Čukotce

Skoro

Himálajský 
stát

Tse

Náš známý
fotbalista
(Edvard)

Strom
s trny

Popěvek

Levo-
stranný
přítok 
Sázavy

Spustit
Beztoho

že

Vánoční 
strom

Anglicky 
„kromě“

Starověký 
stát

na řece 
Tigridu

Chyba

Stíraná 
struska

Stavební 
odpadky

Vysoké
karty

Zázrak
Ruská
spojka 
(nebo)

Obyvatel 
Osla

Spojka 
vylučovací

NAPOVÍME:
STASI, save,
Elam, ili, ut,

tora, ava.

Značka
elektron-

voltu
Asfalt Tedy

Jméno 
herečky 

Basingerové

Tajná
policie 

bývalé NDR

Rusky „to“

Římských
55

Hmota
malé

hustoty

O co

Viněta

Obrana
lidu

(zkratka)

Někdejší 
úřad (zkr.)

Značka 
decituny

A sice
Umělá 
vlákna

Hold

Letmý
dotek
míče

Dětský
zásyp

Hluk 
(básnicky)

Průvodní 
znak
noci

1

4

2
Inic.
Pelanta

Volt-
ampér

(zn.)
3

Zamířili například do teplických láz-
ní, Zámeckého vinařství v Třebívli-
cích, na děčínský zámek, přístaviš-
tě v Hřensku, do Litoměřic i Panen-
ského Týnce. Zájem čínských turis-
tů o Českou republiku stále stoupá, 
Ústecký kraj tak reaguje na součas-
ný trend, kdy je cílem zařadit kraj 

do pravidelných nabídek cestovních 
kanceláří v Číně a přilákat k nám 
i individuálně cestující Číňany.
Pět novinářů přiletělo pravidelnou 
linkou Peking – Praha. Byli mezi ni-
mi zástupci blogerů o cestování nebo 
například zástupce online poskyto-
vatele informací pro cestovatele s ná-

zvem Qunar, což je obdoba serveru 
Tripadvisor v Číně. Presstrip se koná 
na základě dlouhodobé spolupráce 
s Agenturou CzechTourism – zahra-
ničním zastoupením v Pekingu, paní 
Noemi Benešovou-Guerrero, která je 
při návštěvě také doprovázela. Hlav-
ním cílem bylo představit čínským 
turistům i jinou oblast v naší republi-
ce než je Praha, která je zatím nejvy-
hledávanější destinací právě pro ná-
vštěvníky z Číny. (od dop.)

Čínští novináři brázdili zajímavé kouty Ústeckého kraje
Speciální trasu pro čínské novináře připravilo České zastoupení agentu-
ry CzechTourism v Pekingu společně s Ústeckým krajem, aby měli mož-
nost poznat to nejzajímavější, co náš kraj nabízí. 

Vyluštěnou tajenku zasílejte na adresy: Metropol Centrum, Beethovenova 215/24, 400 01 Ústí nad Labem, nebo krizovka@tydeniky.cz nejpozději 15. listopadu 2016. 

Tisková reklama funguje. Tisková reklama funguje. 
Zaručeně.Zaručeně.

 inzerce@tydeniky.cz 
 tel. 472 700 122
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www.tricoline.cz

  Značkové prodejny plavek 

Trico line mají celoročně neustále 

plný sortiment plavek v módních 

designech a můžete kombinovat 

vzájemně jakýkoliv spodní 

a horní díl plavek.

Přijďte si k nám 
koupit plavky 
pro Vaší 
vysněnou 
dovolenou

  Prodejny:

Aquapalace Čestlice 

Olympia Plzeň 

Aquafórum Františkovy Lázně 

Chomutov - Dukelská 1779

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

Slonice, která je ve skupině s Jani-
tou a malým Maxem, porodila velmi 
rychle. Malý sloní kluk, který váží 80  
kg je v pořádku saje od své mamin-
ky mateřské mléko. Tamara a Janita, 
každá pochopitelně se svým slůně-
tem, jsou teď od sebe odděleny, aby 
Max svými pokusy o hru čerstvě na-
rozeného samečka příliš nevyčerpá-
val. Janita a Tamara jsou nevlastní 
sestry, mají stejného otce, samce Ja-
yathua. Janita se narodila 17. října 

2004 a její jméno znamená „ta, kte-
rá dává život“ nebo „plodná“. Tama-
ra přišla na svět 23. srpna 2005 a je-
jí jméno znamená v překladu leknín. 
Do Zoo Praha přiletěly obě 8. října 
2012 ze Srí Lanky a obě zde počaly 
a porodily mláďata.
Pavilon už je otevřen pro návštěv-
níky, kteří tak mohou malého sloní-
ka sledovat od jeho prvních dnů ži-
vota. 

Text: Šárka Jansová, foto: Zoo Praha 

V Zoo se narodilo další slůně
V Zoo Praha se 7. října ve 20.10 minut narodilo další slůně. Maminkou je 
slonice Tamara a jeho otcem je Ankhor.
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ATRIUM FLORA

MODERNÍ BUTIKOVÉ PROSTŘEDÍ

INDIVIDUÁLNÍ PŘÍSTUP

VIZUÁLNÍ STIMULACE

PRVOTŘÍDNÍ SLUŽBY 

 Vinohradská 2828/151 
 Žižkov, 130 00 Praha

Osmnáctinásobnou zlatou slavici Lucii Bí-
lou není třeba veřejnosti zvlášť představo-
vat. Svým repertoárem a jeho provedením 
oslovuje publikum napříč generacemi.  Le-
tos má kulatiny, a to už stojí za pořádnou 
oslavu. Třeba dvěma pražskými megakon-
certy Fifty Fifty.

 S kým a jak budete slavit?
Mám pocit, že slavím od začátku nového roku. 
Sice jsem neměla žádný obr večírek, kde se zpí-
valo a tančilo do rána, ale zato oslav na jeviš-
ti bylo mnoho, a to ještě rok nekončí. Přichys-
tala jsem nové CD a představila se poprvé jako 
Hana, natočila nový klip a pozvala všechny na 
návštěvu do mís, která jsou mi nejmilejší... Asi 
nejvíc jsou pro mne koncerty Fifty Fifty.

 Začala jste u sousedů na Slovensku. Jak 
vás přivítalo publikum?
Už jenom fakt, že jsme koncertem Fifty Fifty 
vyprodali tři obrovské haly, je odpovědí. Atmo-
sféra byla nádherná a já se těším na DVD, kte-
ré jsme natočili pro všechny, kteří se neměli 
příležitost přijet podívat. I pro mne to bude 
nádherná vzpomínka.

 V Čechách se poprvé chystáte do pražské 
0

2
 Arény. Proč jste s koncertem pro 17 000 

posluchačů otálela tak dlouho?
O

2
arena je sen, ale já jsem si jeho splnění 

schválně nechala na tu největší příležitost. 
Moc se těším a už měsíc z toho nemůžu pořád-
ně spát. Moc, moc si přeju, aby byli lidé spo-
kojeni a rádi na náš společný večer vzpomína-
li. Já určitě budu.

 Jaký bude repertoár jubilejního koncertu?
Bylo těžké vybrat z toho moře mých písniček 
ty NEJ. Zatím to vypadá na třiatřicet, a už teď 
je mi líto, že se do výběru všechny moje ob-
líbené nevešly. S Petrem Maláskem a režiséry 
bratry Cabany jsme vybrali velké rytmické hi-
ty, ale i kantilény, evergríny a hlavně ty pís-
ničky, které mají lidé rádi. To znamená ty, kte-
ré nějakým zásadním způsobem ovlivnily mo-
ji kariéru.

 Kdo vás doprovodí?
Neumím si moc představit koncerty bez Petra 
Maláska a bez své úžasné kapely. Každý mu-

zikant ví, jak důležitá je rytmika a jakou roli 
hrají přátelské vztahy. Já mám to štěstí, že mů-
žu naprosto otevřeně říct, že mám kapelu snů 
a že své kluky na jevišti miluji.

 Přivítáte na pódiu nějaké hosty?
Říká se, že stará láska nerezaví, a tak jsem tu 
svou první muzikantskou lásku pozvala. A tou 
je skupina Arakain. Rada bych všem ukázala, 
proč se za touto kapelou tak rada vracím. Naše 

spojení je živočišné divoké sexy. Dalším hos-
tem, a to velmi důležitým, je Alex Dowis. Pro-
žil se mnou černobíle turné, ale i další kon-
certy. Je citlivý a svým uměním dotváří atmo-
sféru a náladu písniček opravdu skvěle. Tento-
krát budou mít lidé příležitost užít si ho na sto 
procent. Víc bych teď ale prozrazovat nechtě-
la. Diváci jsou taky trochu děti jako já a chtějí 
se nechat překvapovat.

 Bude mít koncert i charitativní náboj, jak 
u vás bývá zvykem?
Snažím se lidi nejen potěšit, pobavit, ale být 
jim platná i jinak. Tentokrát jsem se zaměřila 
na seniory, konkrétně na Alzheimer centrum 
V Zátiší.  Lidé se u nás hodně starají o děti, ale 
přitom babiček a dědečků přibývá mnohem 
víc. Rada bych se proto věnovala jim. Centrum 
V Zátiší se nestará jen o lidi s Alzheimerovou 
chorobou, ale proste o všechny, kteří potřebují 
stálou pomoc. Proto už pár týdnů vyrábím an-
dělíčky z jablonecké bižuterie a za jejich pro-
dej bych ráda přispěla na bezbariérové au-
to. Vzhledem k tomu, jaký mají lidé zájem na 
koncertech o moje růžence myslím, že mnohé 
potěší i andělé.

 Znamenají pro vás letošní narozeniny ži-
votní předěl? V jakém smyslu?
Jediné, co je jinak je, že se mne na to stále ně-
kdo ptá, jinak žádnou změnu necítím. Je mi 
moc hezky, jsem niterně klidnější, vyrovnaněj-
ší a umím si život nějak líp užívat a organizo-
vat. Možná bych mohla vypadat lépe, ale kdy-
by s mým vzhledem měli přijít zpět i zmatky 
a trápení, v kterých jsem kdysi často žila, ra-
ději ať to zůstane tak, jak to je. Obličej je jako 
obraz, vpisujeme do něj svůj život, a já mám 
ten svůj moc ráda.

 Čeho si v životě nejvíc vážíte?
Vážím si lidí, přátel své rodiny, a to nejen pro-
to, že je to moje krev, ale protože mám za co. 
Vážím si svého táty pro jeho humor a moud-
rost, vážím si svého bratra za velkorysost 
a rovné chování a svého syna za empatii a svě-
toobčanství. Vážím si svých kolegů, kteří se 
mnou dlouhá léta spolupracuji, a když mám 
světlou chvilku, vážím si i sebe. Ale to nebývá 
tak často, jsem na sebe pes. 

 S jakým přáním vstoupíte do další etapy 
života?
Moc bych si přála, aby se teď čas zastavil 
a chvíli se nic neměnilo. Je mi teď moc hezky.

 Co vzkážete svým fanouškům?
Ze svého života jsem téměř vytěsnila své sou-
kromí. Ale vy mi za to stojíte!
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08 Vážení a milí čtenáři 
a příznivci Metropolu,
naše vydavatelství letos slaví 10. naro-
zeniny. Z batolete vyrostl mladý člověk, 
který má svůj názor a postoje. Jsme rá-
di, že na nich od samotného začátku 
nemusíme nic měnit. Do vínku jsme 
si dali býti laskavými, vlídnými a po-
zitivními nositeli dobrých zpráv, a to 
se, nám, myslím, daří po celou tu do-
bu. Nezměnili jsme ani sídlo a jsme rá-
di, že se u nás hostům líbí. 

Kromě několika milionů výtis-
ků vydaných novin jsme se pusti-
li do řady společenských akcí, kte-
ré přinášejí radost. Před deseti lety 
jsme začínali s projektem METRO-
POL pomáhá, postupem času k ně-
mu přibyly Osobnost roku Ústecké-
ho i Libereckého kraje, Miss Czech 
Press, Nejlepší středoškolský stu-
dent, Nejlepší sportovec junior a le-
tos ještě TOP MODEL OF THE YE-
AR a všechny založily novou tradi-
ci. Oblibu si získaly i Kulaté stoly 

Metropolu, kam pravidelně jednou 
měsíčně zveme zajímavé osobnos-
ti a besedujeme k různým aktuál-
ním tématům. A protože víme, že 
dnes u veřejnosti vedou „obrázky“, 
vyzkoušeli jsme přenosy talk show 
sportovního komentátora Radka 
Šilhana s jeho hosty. 
A už se v našich hlavách rodí myš-
lenky na další akce. Děláme je pro 
vás moc rádi a s láskou a neohlížíme 
se na čas. Výsledek vždycky potě-
ší nejen účastníky, ale hřeje u srdce 

i nás. Jsme živým důkazem toho, že 
když je práce koníčkem, jde to skoro 
samo. Nápady nám naštěstí zdaleka 
nedošly, stále se máme na co těšit. 
Totéž přejeme vám!

Krásně barevný podzim a hodně 
zdraví vám za celý tým vydavatel-
ství přeje 
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