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Jan Teplý
Narodil se 4. června v roce 1976 v Praze. Vystudoval tamní  konzervatoř. Hrál v divadle v Hradci Králové, hostoval 
v Divadle Na Vinohradech, nebo Ve Švandově Divadle. Zahrál si v seriálech Zdivočelá země, Ulice, Kriminálka An-
děl, Atentát, České století, Temný kraj. Je členem souboru v Divadle Pod Palmovkou, kde od března zkouší v nové 
hře Paní Bovaryová. 

ÚSPĚCH JE VĚC ROZHODNUTÍ.
NOVÉ BMW ŘADY 5.

Radost z jízdy
Kombinovaná spotřeba v l/100 km 4,2-6,9. Emise CO2 v g/km 109-159

KOPECKÝ AUTO s.r.o. 
Přístavní 837/85
400 07 Ústí nad Labem
tel. 475 201 527
www.kopeckybmw.cz

V otcových
šlépějích

Jan Teplý ml., syn herce Jana Teplého, si zahrál v novém televizním seriálu 
Temný kraj na TV Prima venkovského kriminalistu Vojtu Coufala. Tahle role mu 
sedla přímo na tělo.

 Honzo, jak jste se dostal k herecké profesi?
Býval jsem členem Dismannova dětského rozhlaso-
vého souboru.  Pak mě začala bavit malá divadel-
ní vystoupení, která jsme dělali. No, a když jsem 
se rozhodoval, čím budu, spontánně jsem šel na 
konzervatoř. 

 Jak vzpomínáte na tatínka, herce Jana Tep-
lého?
Táta byl samorost. Miloval divadlo i herectví 
a byl to umělec ze „staré školy“. Uměl lidem 
kolem sebe naslouchat a dokázal mi pora-
dit. I když jsem se narodil v pozdějším vě-
ku, jsem moc rád, že jsme si toho stihli 
dost říct.  

 Jezdívali jste v zimě s rodiči na hory 
za lyžováním?
Bratr mého tatínka žil v Krkonoších ve 
Špindlerově Mlýně v Krkonoších a my 
jsme za ním spolu s prarodiči jezdili 
často. Právě tam jsem se naučil lyžo-
vat, ovšem na starém vázání, a kopec 
jsem si před tím musel vyšlapat. Dnes-
ka do Špindlu jezdíme v zimě i v létě 
s mojí ženou, herečkou Míšou Badinko-
vou, a s našimi dvěma dcerami, šesti-

letou Evelínkou a tříletou Emílií. Přirost-
lo mi to tam k srdci a všude kolem je nád-

herná příroda.
 Kde jste svoji paní poznal?

Potkali jsme se na představení hry Miluji tě, ale . . .
 Změnil se váš život, když se vám narodily dcery?   
Ano, najednou jsem se musel přizpůsobit rodině, učil 

jsem se rychle reagovat na vzniklé situace. Díky to-
mu jsem asi dospěl. Dcery můj život obohatily. 

 Co spolu děláte nejraději?
Nejradši chodíme ven, tam se vždycky nejlépe zaba-

víme. 

 Jste šikovný? Dokážete doma něco opravit?
I když opravy občas odložím, pokud je to nutné, zvládnu to-
ho docela dost. Asi nejvíc mě ale baví práce se dřevem, tře-
ba u nás na chalupě.  

 Pojďme ke kriminálnímu seriálu, Temný kraj, kde svoji 
roli  hraje krásná příroda, i když poněkud temněji poda-
ná. Můžete krátce nastínit, o čem příběh je? Jaké má hlav-
ní postavy?
Odborník na sériové vraždy Petr Kraj v podání Lukáše Vaculí-
ka se ze zdravotních důvodů usazuje na chátrající faře po svém 
strýci v malebném kraji opředeném legendami a pověstmi. Na 
poklidném venkově se dostává společně s nalezeným psem 
a nezkušenou trojicí okresních policajtů k vyšetřování šesti pří-
padů sériových vražd, z nichž každá má dva díly. Plachá Naďa 
Hamplová, snaživý Vojta Coufal a bodrý Pepa Sláma se vyznají 
v temných zákoutích svérázného kraje a jsou Petrovi těmi nej-
lepšími parťáky při objasňování zločinů. Navzájem si jsou opo-
rou a každému svým způsobem utíká čas.   

 Jaký je policista Coufal, kterého představujete? 
Já a mí dva kolegové, které hrají Karel Zima a Kristýna No-
váková, jsme se zabývali u nás na vesnici běžnými přípa-
dy a nic moc se u nás vlastně nedělo. No a „já ambicióz-
ní Coufal“ jsem z toho docela frustrovaný. Když se ale obje-
ví vraždy, začínám být v euforii a chci dokázat, že to zvlád-
nu vyřešit. 

 Nevadilo vám natáčet scény, kde vyšetřujete brutální 
vraždy? To asi není moc pěkný pohled…
Tak bylo to jenom jako, že jo… Ovšem ve skutečnosti bych 
u něčeho takového být nechtěl. 

 Vy jste naštěstí herec, ale kdysi jste prý byl i muzikant. 
Co je na tom pravdy? 
To je pravda, kdysi jsem měl kapelu Chichotaj, ve které jsem 
hrál na kytaru a zpíval. V současnosti ale moc času na hra-
ní není a kytara mi visí spíše na zdi. A stejně tak tam je i sa-
xofon. Muzika byl vždycky mým velkým koníčkem a možná 
se k ní ještě vrátím.  

Text a foto: Šárka Jansová
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Některým řidičům chybí respekt k pravidlům

„Někteří lidé mají představu, že silnice ošet-
řujeme v zimě na jejich přání a v jimi dopo-
ručený čas, i když to mnohdy není třeba. Pří-
kladem může být majitelka dopravní fi rmy, 
která se deset hodin před příjezdem konvo-
je deseti kamionů z Německa ujišťovala, jest-
li máme dost sypačů, protože ona potřebu-
je, aby jeden jel před jejími kamiony,“ uvedl 
Tomáš Račák, provozní náměstek ředite-
le Krajské správy a údržby silnic Středo-
českého kraje. 
Tento případ přitom není zdaleka oje-
dinělý. Některé další telefonáty jsou ješ-
tě důslednější. „Mám kamionovou dopra-
vu a říkám vám, že pokud ta silnice zít-
ra ráno nebude černá, tak řidiči i vy přijde-
te o práci,“ nechal se slyšet jeden ze špedi-
térů. Přitom si neuvědomil, že úkol silni-
čářů je zmírňovat následky zimy ve sjízd-
nosti, ne je likvidovat. Mnoho lidí odmítá 

respektovat fakt, že téměř 2500 kilomet-
rů silnic ve Středočeském kraji se udržu-
je inertními materiály, a ne solí. Důvodem 
jsou například ochranná pásma vodních 

zdrojů v blízkosti silnic, ale zejména roz-
sáhlé chráněné krajinné oblasti se začle-
něnými přírodními rezervacemi.
„Mnohem závažnější jsou nepravdivé in-
formace. Jde o to, že člověk zavolá na dis-
pečink a velmi slušně požádá o pomoc, 
protože uvízl na zledovatělé silnici a do-
dá, že má v autě malé dítě. My se snaží-
me pomoci, ale na místě zjistíme, že sil-
nice je téměř suchá a sjízdná bez omeze-

ní,“ doplnil Bohumil Taraba, vedoucí 
provozu kladenské oblasti KSÚS Stře-
dočeského kraje. Podle jeho slov se sil-
ničáři snaží těmto případům předchá-
zet vlastní kontrolou silnic před sa-

motným ošetřením a šetřit tak nema-
lé peníze.
Silničáři se setkávají také s nerespekto-
váním daných pravidel. Jedná se napří-
klad o neudržované silnice II. a III. třídy, 

kterých jsou v celých středních Čechách 
necelé tři stovky. Lidé se dožadují jejich 
údržby, i když po nich jezdí málo vozidel. 
Dopravní obslužnost obydlených míst 
v těchto lokalitách je zajištěna jinými ko-
munikacemi, ale lidé odmítají najet v zi-
mě třeba jen o dva kilometry více. To, že 
se některé vybrané silnice neudržují, při-
tom vychází z potřeby zrychlit údržbu na 
hlavních tazích a frekventovaných silni-
cích. Výsledkem takového chování jsou 
auta havarovaná v silničních příkopech. 
Neudržované silnice jsou přitom stej-
ně jako ty, které se udržují jen plužením, 
označené dopravními značkami.
„Přes všechny komplikace, které zima přiná-
ší, se nám daří zimní údržbu zvládat bez zá-
važnějších potíží. To je zejména pro motoris-
tickou veřejnost důležité. Současná zima je 
pro nás náročnější i po fi nanční stránce. Zde 
je třeba zdůraznit, že pro našeho zřizova-
tele, kterým je Středočeský kraj, je doprava 
a tím i zimní údržba jednou z priorit,“ uza-
vřel Zdeněk Dvořák, ředitel Krajské sprá-
vy a údržby silnic Středočeského kraje.

Udržet více než 8 300 kilometrů silnic II. a III. třídy sjízdnými není 
v zimě vůbec jednoduché. Své o tom vědí pracovníci Krajské sprá-
vy a údržby silnic Středočeského kraje. Práci jim přitom komplikují 
mnohdy notoričtí telefonisté s neuvěřitelnými žádostmi. O co jde?

Zimní údržba silnic 
patří mezi priority 
Středočeského kraje

SÚS
KRAJSKÁ SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC

Středočeského kraje

Severočeská vodárenská společnost 
a Frýdlantská vodárenská společnost, 
které zásobují pitnou vodou příhranič-
ní oblasti Libereckého kraje, si již v roce 
2015 nechaly zpracovat studie posouze-
ní dopadu rozšíření těžby dolu Turów. 
Z výsledků vyplynulo, že jejím vlivem 
dojde k ovlivnění vodních zdrojů pře-
devším v oblasti Hrádecka, Chrastav-
ska a Frýdlantského výběžku. Rozsah 
dopadů a realizace potřebných opatře-
ní pro pitnou vodu činily v cenách roku 
2015 částku 1,309 mld. Kč bez DPH, a to 
je příliš velké sousto jak pro vodáren-
ské společnosti, tak pro Liberecký kraj, 
o městech a obcích nemluvě.  
Čas pracuje neúprosně rychle. Voda-
ři cestu, jak pomoci ohroženým oblas-
tem znají, její realizace včetně majetko-
právních vypořádání může ale trvat až 
sedm let. Proto bijí na poplach. Z inicia-
tivy Libereckého kraje se vážností situa-
ce zabývala vláda ČR. Člen představen-
stva SVS, a.s. Ing. David Votava k tomu 
uvádí: „Rozhýbání postupu projednává-
ní tohoto závažného problému z regionál-
ní až na mezinárodní úroveň trvalo téměř 
rok. Deklarovaná podpora vlády nás těší, 
ale nyní je žádoucí na české straně postup 
doplnit o další nezbytné kroky. Vzhledem 
k tomu, že před oběma vodárenskými spo-

Spotřebitelé nemohou doplatit 
na rozšíření dolu Turów

Reprezentační ples města Česká
Lípa vynesl přes 70 tisíc korun

Liberec | Už rok hýbe libereckým regionem plánované rozšíření povrchového dolu Turów směrem 
k česko-polské hranici. Hrozí tak další úbytek podzemních i povrchových vod na naší straně. To nene-
chává klidnými vodaře ani politickou reprezentaci Libereckého kraje a dotčených obcí a měst. 

Česká Lípa | Charitativní rozměr opět dostal ples města Česká Lí-
pa. Radnice ze vstupného obdaruje tři konkrétní občany města, 
ke kterým byl osud zatím nepříznivý, a čtyři organizace pomáhají-
cí potřebným. Všichni byli vytipování sociálními pracovníky města. 
Každý obdrží dar 10 tisíc Kč, což schválila rada města.

Česká republika | Soutěž „Na-
vrhni projekt“, kterou pro stu-
denty středních škol již popá-
té uspořádalo Ministerstvo pro 
místní rozvoj, již zná svého ví-
těze. Ze 42 přihlášených prací 
z celé České republiky vybra-
la odborná porota v celostát-
ním fi nále návrh na vznik cent-
ra vzdělávání v Brně.

Autoři vítězného projektu, stu-
denti prvního ročníku z Gymnázia 
Globe a Střední školy KNIH v Brně, 
uspěli s ideou tvorby prostředí pro 
celoživotní vzdělávání. Přízeň po-
roty si zástupce týmu kromě ori-
ginálního nápadu získal i prezen-
tací a přednesem.„Vítězný projekt 
vznikl na základě osobní motiva-
ce a studenti v něm zahrnuli mno-
ho důležitých parametrů, které mají 
klíčovou roli i při plánování a před-
kládání reálných projektů,“ ocenila 
vítěze soutěže během slavnostní-
ho vyhlášení Veronika Vároši, ře-

ditelka odboru komunikace Minis-
terstva pro místní rozvoj. Na dru-
hém místě se umístily studentky 
z Gymnázia Prachatice s projek-
tem zahrnujícím práci s duševně 
nemocnými lidmi formou umělec-
ké terapie. Třetím oceněným pro-
jektem se stal návrh na realizaci 
bytů s asistenční službou pro se-
niory se zdravotním postižením 
zpracovaný studenty z Gymnázia 
Dr. Antona Randy v Jablonci nad 
Nisou. (od dop.)

„Výrazný charitativní cíl plesu se už stá-
vá tradicí. Z jeho výtěžku chceme stejně 
jako vloni fi nančně podpořit potřebné, ať 
už jednotlivce nebo organizace pracující 
v sociální oblasti,“ říká starostka města 
Romana Žatecká.
Orchestr Big´O´Band zahájil ples měs-
ta v pátek 27. ledna v KD Crystal. Prů-
vodci večera byla dvojice Andrea Keres-

tešová a Jarek Hylebrant. Speciálním 
hostem plesu se stal Marek Ztracený, se 
kterým vystoupil i Českolipský dětský 
sbor. Diváci obdivovali několik taneč-
ních vystoupení, především Balet diva-
dla F. X. Šaldy. Po půlnoci přítomní tajili 
dech u Fire show. V prvním patře k tan-
ci a poslechu hrála skupina Pegas a poté 
RockSet – Roxette revival.  (od dop.)

Navrhni projekt 
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cena hovoru za minutu je 55 Kč
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Jsem profesionální kartářka a věštkyně SANDRA. 
Pracuji s kyvadlem a věšteckou koulí. 

Vykládám z tarotových karet, 
jsem také čarodějka.

www.sandra-vestirna.webnode.czwww.sandra-vestirna.webnode.cz

906 55 99 25

lečnostmi i městy a obcemi v postiženém 
regionu je rozsáhlá, časově i fi nančně ná-
ročná práce na přípravě řady projektů, žá-
dáme vládu o ujištění, že na její fi nanco-
vání nezůstaneme sami. Důrazně odmí-
táme tyto náklady vzniklé námi nezavi-
něnou situací jakkoliv promítat do ceny 
vody spotřebitelům na severu Čech. A pro-
tože vodárenské společnosti ani města ne-
jsou partnery pro další jednání na mezi-
národní úrovni, jako nezbytný krok vi-
díme rovněž vytvoření pozice vládního 
zmocněnce pro tuto oblast, který zajistí 
kontinuitu řešení problematiky.“ 
Čerpáno z tiskové konference, jíž se 
26. ledna 2017 v Liberci zúčastnili za 

SVS Ing. David Votava (ředitel odbo-
ru rozvoje a investic) a Ing. Jiří Kittner 
(předseda dozorčí rady), za FVS Ing. Pe-
tr Olyšar (ředitel) a Ing. Dan Ramzer 
(předseda představenstva a staros-
ta Frýdlantu). Aktivně se zapojili rov-
něž zástupci dalších měst a obcí po-
stiženého regionu: Vladimír Stříbrný 
(místopředseda dozorčí rady FVS, kraj-
ský zastupitel a starosta Heřmanic) 
a Mgr. Josef Horinka (starosta Hrádku 
nad Nisou a předseda SOLK). Přítomen 
byl rovněž radní Libereckého kraje pro 
životní prostředí, zemědělství a ven-
kov Jiří Löffelmann.
  Text a ilustrační foto: Metropol
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Přejděte do 31. března 2017 ke zdravotní 
pojišťovně s největším počtem smluvních 
zařízení a nejširší sítí poboček v ČR! 
Čeká na vás plno atraktivních příspěvků 
a bonusů!

www.vzp.cz | www.klubpevnehozdravi.cz

VELIM„RODINO, K PŘECHODU

DO VZP, PROTOŽE

PO POJIŠŤOVNĚ, KTERÁ

JE VŽDY NABLÍZKU!“

TOUŽIM

Značka Changhong zvyšuje kvalitu servisu

Praha | Značka CHANGHONG se rozhodla od nového roku zavést další radikální zlepšení služeb spoje-
ných s prodejem. Jedná se o zavedení tzv. IN HOME servisu, neboli opravy přímo v domácnosti zákaz-
níka při řešení záručního servisu u všech TV větších než 42´´(106cm).

Jak uvedl obchodní a marketingový ře-
ditel společnosti Changhong Jiří Mrk-
vička, je to další zásadní prvek při roz-
hodování o koupi produktů CHANG-
HONG, neboť zákazník tak získává veš-
kerý možný komfort srovnatelný s top 
značkami na trhu.
„Vzhledem k tomu, že se stále více za-
měřujeme na prodej prémiových tv, te-
dy velkých úhlopříček, je tento krok ne-
smírně důležitý směrem ke koncovému 

spotřebiteli, protože největším 

IN HOME servis

+420 727 814 265
http://aftersales.changhong.cz/

spotřebiteli protože největším
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V případě, že TV spadá do kategorie 
IN HOME servisu, dorazí vyškolení 
pracovníci k zákazníkovi domů, kde 
provedou samotnou opravu TV. Ve 
spojení s již fungující službou pro on-
line prodej na mall.cz, kde značka ga-
rantuje vyřízení servisu do 7 pracov-
ních dní, to Jiří Mrkvička považuje za 
bezkonkurenční službu.
„Nechceme již bojovat o zákazníky pou-
ze cenou, a proto se snažíme přidávat 
doplňkové služby. Následně se budeme 
ubírat směrem lokalizace smart funk-
cí pro českého zákazníka, kde chystáme 
spoustu novinek v tomto roce,“ dodal Ji-
ří Mrkvička.  (met)

problémem je v případě poruchy zajistit 
transport zpět k prodejci. To již u značky 
CHANGHONG nemusíte řešit, stačí kon-
taktovat naše servisní středisko na tele-
fonní lince +420 727 814 265 nebo vypl-
nit formulář na webu http://aftersales.
changhong.cz/ a následně se o vše posta-
ráme,“ uvedl Jiří Mrkvička.

V Libereckém kraji byl regionální ví-
těz vyhlášen potřetí. První krajský titul 
v historii Libereckého kraje si odnesl za 
rok 2011 Jaroslav Zeman ze společnos-
ti DETOA Albrechtice a v loňském roční-
ku 2015 ocenila odborná porota Luboše 
Nováka, generálního ředitele a majitele 
společnosti MEGA a.s., který je považo-
ván za zakladatele elektromembráno-
vých procesů v ČR.
„Děkuji za toto ocenění, a to nejen za se-
be, ale i za své společníky, se kterými fi r-
mu buduji již přes 30 let. Rodinné podni-
kání je pro nás základ úspěchu. Děkuji i ce-
lému TREVOSU a všem našim zaměstnan-
cům. Velice si vážím nominace do soutěže 
EY Podnikatel roku a toho, že nás porota 
vybrala a ocenila,“ sdělil své první dojmy 
vítěz Jiří Opočenský.
„U letošního vítěze soutěže EY Podnikatel 
roku 2016 Libereckého kraje porota mimo 
jiné ocenila jeho důraz na rodinné podni-
kání. Naplnit odkaz rodinné akciové spo-
lečnosti považuje Jiří Opočenský se svý-
mi společníky za jeden ze svých největších 

podnikatelských úspěchů,“ říká Magdale-
na Souček, vedoucí partnerka EY v Čes-
ké republice a v části regionu střední 
a jihovýchodní Evropy.
„Česká svítidla, která vyrábí turnovská fi r-
ma TREVOS, jsou vyvážena do celého svě-
ta. Firmy a podnikatelé jsou nedílnou sou-
částí našeho kraje a mají obrovský podíl 
na jeho rozvoji, stavu zaměstnanosti, vy-
tvářejí mu dobré jméno. Vážím si tak pra-
covitých lidí jako je pan Opočenský. Gra-
tuluji jemu a jeho týmu lidí, se kterým do-
kázal získat titul EY Podnikatel roku 2016 
Libereckého kraje,“ uvádí hejtman Libe-
reckého kraje Martin Půta.
Jméno držitele titulu EY Podnikatel ro-
ku 2016 České republiky bude spolu 
s vítězi v dalších kategoriích vyhlášeno 
28. února 2017 v Praze. Nejvíce kandi-
dátů na celostátní titul má letos hlav-
ní město Praha, následují Jihomoravský, 
Zlínský a Moravskoslezský kraj. Vítěz 
z České republiky se zúčastní celosvěto-
vého fi nále, které se uskuteční 8.-11. červ-
na 2017 v Monte Carlu.   (od dop.)

Titul EY Podnikatel roku 
pro Jiřího Opočenského

Liberecký kraj | Společnost EY s podporou hejtmana Martina Pů-
ty vyhlásila vítěze soutěže EY Podnikatel roku 2016 Libereckého 
kraje. Stal se jím Jiří Opočenský, předseda dozorčí rady a spolu-
majitel společnosti TREVOS, a.s. 



Víme, kdo má v rukou Českou Miss!
Národní soutěž krásy Česká Miss změnila na podzim majitele a ve-
dení. Předsedou představenstva společnosti, která organizu-
je a připravuje nový ročník České Miss 2017, je Martin Ditmar a my 
známe jeho minulost!

 Martine, objevil jste se v čele nej-
prestižnější české soutěže krásy. Co 
vás k České Miss přivedlo?
Na fi lmovém festivalu v Karlových Va-
rech jsme společně s přítelkyní Evou 
potkali mnoho známých a s jedním 
z nich jsme se dali do řeči a bavili se 
i na téma soutěže krásy. Objevila se na-
bídka do projektu Česká Miss vstoupit 
kapitálově a převzít vedení a řízení pro-
jektu. Zpracovali jsme due diligence au-
dit a jelikož vnímáme její nevyužitý po-
tenciál, rozhodli jsme jít do toho.

 Co předcházelo vašemu vstupu do 
projektu Česká Miss?
Mám více jak patnáctileté zkušenos-
ti z nadnárodních pozic a řízení re-
tailových (obchodních) fi rem v regio-
nu střední a východní Evropy. V rám-
ci České republiky jsem působil ve ve-
dení REWE Group na pozici jednatele 
zodpovědný za nákup, marketing, lo-
gistiku a technické oddělení obchodů 
Billa. Měl jsem pod sebou více jak 4000 
zaměstnanců a 200 prodejen. Sou-
běžně s tím jsem pro společnost Pa-
link zodpovídal za 4500 zaměstnan-
ců a 240 prodejen v Litvě a Lotyšsku. 
I když je to už pár let zpátky.

 Řídit velké korporace není vůbec 
jednoduché a nese s sebou velkou 
zodpovědnost. Jak vaše kariéra po-
kračovala?
Po několika letech působení v zahraničí 
jsem se vrátil do Čech, kde jsem převzal 
řízení skupiny SPAR GROUP. V rámci této 
skupiny jsem působil na pozici generální-
ho ředitele a jednatele společností Inter-
spar, Spar a Spar City, kromě toho jsem 
řídil investiční společnost Market Invest, 
založil jsem nákupní alianci Metspa spo-
lečně s velkoobchodem Makro, kde jsem 
působil v dozorčí radě. Dále jsem vykoná-
val pozici víceprezidenta Svazu obchodu 
a cestovního ruchu ČR a mluvčího celého 
retailového segmentu. 

 V byznys prostředí jste se tedy oči-
vidně pohyboval jako ryba ve vodě. 
Jelikož se aktuálně věnujete jiným 
projektům, předpokládám, že z po-
psaných povinností jste se již vyvá-
zal? 
Ano, po 15-ti letech působení v oblas-
ti retailu jsem se rozhodl tuto oblast 
opustit a věnovat se poradenství, kon-
zultační činnosti z oblasti mezinárod-
ního obchodu. I na volné noze jsem 
dosáhl několika úspěšných start-upů 
a sanací (pozn. uzdravení) společností 
a jsem rád, že mohu být součástí pres-
tižní londýnské společnosti Gerson Le-
hrman Group, která sdružuje nejú-
spěšnější konzultanty z celého světa.

 Co si pod tím můžeme představit?
Z mého pohledu za nejzajímavější 
považuji spolupráci se skupinou PPF 
Group a jejich ruskou společností Eldo-
rado. Společnost Eldorado je obchodní 
řetězec zabývající se prodejem elektro-
niky a domácích spotřebičů. Byl jsem 
spoluzodpovědný za transformaci spo-
lečnosti Eldorado do nové podoby, tak 
aby se společnost stala lídrem na trhu 
v daném segmentu a byla připravena 
na další prodej.

 Máte prý za sebou i vlastní úspěš-
né projekty v Čechách. V jaké oblas-
ti podnikáte?
Své vzpomínky a zkušenosti z cest 
jsem promítl do projektu butikového 
rezortu Villa Memories kousek od Zlí-
na. Jedná se o unikátní koncept nabí-
zející luxusní prostředí, rodinou at-
mosféru a servis pětihvězdičkového 
hotelu, který si oblíbilo mnoho zná-
mých osobností jako třeba Roman Še-
brle. Nedávno jsem také dokončil vý-
voj aplikace DetoxMe App zaměřené 
na zdravý životní styl, která patří me-
zi nejúspěšnější start-upy v Evropě 
a nově je dostupná i na americkém tr-
hu.

 Vaše minulost je tedy opravdu bo-
hatá. Pojďme se ale vrátit k tématu 
České Miss a novému konceptu celé-
ho ročníku, představíte nám ho?
Měníme koncept soutěže Česká Miss, a to 
z důvodu, že se dnešní divák nespokojí 
s dvacet let starým konceptem a vyžadu-
je nový druh zábavy, mnohem více v du-
chu reality show. Koncept soutěže krásy je 
tedy jiný, více na online, více propartner-
ský i více charitativně zaměřený. Finalist-
ky čeká několik soustředění a worksho-
pů a inspirací je pro nás i úspěšný americ-
ký pořad Amerika hledá top modelku. Při 
prosincové návštěvě Ameriky proběhla 
jednání s lidmi z amerického televizního 
průmyslu a diskutovali jsme trendy v ob-
lasti televizní zábavy. Jedním z doporuče-
ní byly i extrémní situace, které v americ-
kých reality show skvěle fungují. 

 V rámci nové České Miss plánuje-
te i spolupráci se Simonou Krainovou 
a Karlem Vágnerem, jak spolupráce 
vznikla?

Když jsme s Evou vybírali guru na 
jednotlivé oblasti, napadlo nás za ob-
last módy a modelingu oslovit Simo-
nu Krainovou, která je nesmírně in-
spirativní a profesionální a právě 
osobnosti, jako je ona, by měly praco-
vat s dívkami, předávat jim své zku-
šenosti a posouvat je dál. S Karlem 
Vágnerem se známe více jak 20 let 
a jsme dobří přátelé, a tak jsem mu 
naši myšlenku i nový koncept soutě-
že představil. Jsem rád, že je to zauja-
lo, máme jejich plnou podporu a jdou 
do toho s námi.

 Poslední dobou se v médiích hod-
ně psalo o netradičním zahájení ca-
stingové tour, Hledá se Česká Miss 
2017. Jak vznikla tato myšlenka?
Netradiční začátek castingové tour 
Hledá se Česká Miss 2017 způsobil 
rozruch v médiích i na sociálních sí-
tích, což je přesně cílem guerilla mar-
ketingu. Ten byl plánovaný a jak mi 
potvrdili kolegové ze zahraničí, učeb-

nicově provedený. Objevila se sice ně-
jaká kritika, ale dostáváme spoustu 
pozitivních ohlasů a podpory, a to jak 
v České republice, tak ze zahraničí.
Úvodní spot Hledá se Česká Miss 2017 
byl natáčený před prvním castingem. 
Naší snahou je průběžně dokumen-
tovat cestu dívek od chvíle přihláše-
ní a cesty na první casting až po vel-
ké fi nále. Účast na natáčení úvodní-
ho spotu byla dobrovolná, naším cí-
lem bylo, aby se dívky při natáčení 
cítily bezpečně a pohodlně a objed-
nali jsme pro ně speciální soupravu 
metra, která byla vytopená. Pro dívky 
bylo na místě připraveno občerstve-
ní, energetické nápoje a pomerančo-
vý džus. Ty, které se natáčení zúčast-
nily, si své první natáčení užily a od 
společnosti Astratex dostaly i plavky 
z natáčení na památku. Jak jsem zmí-
nil, nová Česká Miss 2017 je jiná a cí-
lem je vtáhnout veřejnost do průbě-
hu soutěže.

Eva Čerešňáková a Martin Ditmar

  
S ROMANTICKÝM VÝHLEDEM DO ÚDOLÍ SVATÉHO PETRA                     

OREA RESORT HORAL ****
Svatopetrská 280  |  543 51 Špindlerův Mlýn
T: +420 499 461 111 |  F: +420 499 433 356
E: horal@orea.cz  |  www.orearesorthoral.cz www.orearesorthoral.cz

OREA RESORT HORAL 
ve Špindlerově Mlýně 
hledá nové spolupracovníky na pozicích:

Nabízíme práci v krásném prostředí unikátního 
hotelu v Krkonošském národním parku, 
zázemí silné fi rmy s tradicí, možnost ubytování 
a dalšího vzdělávacího rozvoje.

kontakt: reditel@horal.cz www.orearesorthoral.cz

 číšník, servírka
  vedoucí restaurace 
– vrchní číšník, servírka

 kuchař, kuchařka
 recepční
 pokojská

Mobilní aplikace Pinkilin je výsledkem více než ročního vývoje týmu mladých 
českých vývojářů a přináší revoluci v seznamování. Originální a stylová pomůcka 
určená zejména moderním ženám, je přelomem v rychlosti a efektivitě navazo-
vání vztahů. Pinkilin nemá za úkol nahradit běžné seznamování moderním onli-
ne způsobem, ale usnadnit a urychlit jeho začátek.

„Pinkilin je nejdůležitější věcí v kabel-
ce moderní ženy,“ říkají dva vystudovaní 
právníci Michael Živěla a Daniel Habarta, 
kteří stojí za celou myšlenkou seznamo-
vací mobilní aplikace Pinkilin. 

Český startup má vysoké ambice. Od 
spuštění aplikace v únoru 2016 si ji 
v průběhu jejího vývoje a testovacího 
provozu stáhlo přes 20 tisíc uživatelů. 
Pinkilin tak zaujal skupinu českých pri-
vátních investorů, kteří poskytli investi-
ci více než 6 milionů korun na další vý-
voj aplikace, přičemž 2 miliony korun 
jsou alokovány na zahájení první mar-
ketingové kampaně k dalšímu nábo-
ru nových uživatelů. Reálnou ambicí je 
dosáhnout výsadního postavení mezi 
seznamkami na českém trhu koncem 
roku 2017.

Jak Pinkilin funguje? 
Pinkilin díky GPS lokalizaci nabízí k se-
známení partnery, kteří se nacházejí nej-
blíže uživateli. Umožňuje jediným tahem 
odesílat či přijímat pozvánky k seznáme-
ní. Pozvánky mají poměrně krátkou lhů-
tu na reakci protějšku, čímž je dosaže-

no mimořádné efektivity a četnosti reali-
zovaných setkání. Pinkilin tak prolamuje 
základní překážku při seznamování dvou 
lidí - ostych z oslovení.
 

V čem je Pinkilin odlišný? 
Design aplikace je navržen speciálně pro 
ženy k usnandění navázání nejen milost-
ných seznámení, ale také pro nalezení 
partnera pro jakékoliv volnočasové akti-
vity. Není nutné čekat nebo několik dní 
bezvýsledně chatovat. Stačí použít Pin-
kilin k prvnímu kontaktu a následně se 
ihned osobně potkat v reálném světě. 

Kde Pinkilin získat?
Aplikace Pinkilin je aktuálně ke stažení 
na App Store i Google Play.

PINKILIN - nová lifestylová pomůcka 
pro moderní ženy
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Ústí nad Labem
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Stipendijní program 
Nadačního fondu Krajské zdravotní, a.s.

 studenti 4. a vyššího ročníku 
vysokoškolského prezenčního 

studia v oborech 
lékař, farmaceut
stipendium ve výši 

7 000Kč / měsíčně

 studenti 2. a vyššího ročníku 
vysokoškolského prezenčního 

studia nebo vyššího odborného 
prezenčního studia v oboru

radiologický asistent
stipendium ve výši 

7 000Kč / měsíčně

 studenti 2. a vyššího ročníku 
vysokoškolského prezenčního 

studia nebo vyššího odborného
prezenčního studia v oborech

všeobecná sestra, 
fyzioterapeut, 

zdravotnický záchranář
stipendium ve výši 

5 000Kč / měsíčně

 studenti 4. ročníku 
středoškolského prezenčního 

studia v oboru 
zdravotnický asistent

stipendium ve výši 
4 000Kč / měsíčně

 studenti 3. ročníku 
středoškolského prezenčního 

studia v oboru 
zdravotnický asistent

stipendium ve výši 
2 000Kč / měsíčně

předseda správní rady Nadačního fondu KZ, a.s. vyhlašuje 

II. výzva - Stipendijní program 
pro akademický rok 2016/2017 

podporováni mohou být

Stipendia přiznaná v této II. výzvě budou studentům vyplacena i za uplynulé měsíce 
akademického roku 2016/2017 v plné výši.

Stipendium 
je určeno na 

úhradu nákladů 
spojených se studiem.

Žádost o poskytnutí stipendia 
musí být doručena nejpozději 
do 15. 3. 2017 na adresu:

Krajská zdravotní, a. s., 
Sociální péče 3316/12 A, 
Úsek řízení lidských zdrojů,
401 13 Ústí nad Labem 

- obálku označte „Stipendium“

Bližší informace lze získat 
u paní Heleny Klatovské 
– telefon:  477 114 121
nebo e-mail:  
helena.klatovska@kzcr.eu

Podmínky programu, formulář žádosti 
a vzor smlouvy naleznete na stránkách:
http://www.kzcr.eu/nadacni-fond/
default.aspx

Petr Fiala: KZ založila svůj nadační 
fond a byli jsme mezi prvními v repub-
lice, kteří ho začali využívat k propraco-
vanému stipendijnímu programu. Nyní 
můžeme uspokojit zájemce ve čtvrtých 
až šestých ročnících lékařských fakult, 
u oboru všeobecná sestra jde o druhý 
a vyšší ročník, týká se to také středních 
zdravotních škol, které objíždíme a se-
znamujeme je s naší nabízenou podpo-
rou. Vypisujeme také podporu pro stu-
denty v oboru radiologie, fyzioterapie, 
a zdravotnický záchranář. Kupodivu far-
maceutů letos máme dostatek. Nabízí-
me rovněž stabilizační příspěvky, reali-
tou je ale soupeření o zdravotníky, kdy 
třeba okolní kraje vypíší 300 tisíc korun 
náborového příspěvku a naše příspěvky 
i přeplatí. Problém je ale i v tom, že sice 
můžeme vyplatit stabilizační příspěvek, 
ale co pak řeknou ti, kteří už tam ně-
jakou dobu pracují? KZ ale hledá i dal-
ší formy motivace. Poslední tři roky má 
- nad rámec ujednaných kolektivních 
a mzdových smluv, vyhlášen motivační 
program pro jednotlivá oddělení, kam 
jsme předloni investovali 40 milionů 
korun, loni přes 30 milionů korun. Řa-
da benefi tů ale dnes již začíná být stan-
dardem. Mezi běžné již patří příspěvky 
na dovolené, vzdělávání, více dní vol-
na…V nefi nanční rovině je třeba Masa-
rykova nemocnice s osmi klinikami lá-
kává pro růst profesní kariéry. I ostat-
ní nemocnice Krajské zdravotní nabízejí 
práci na zajímavých pracovištích. 

 O tom, že existuje 
nadační fond a stipendium KZ, a. s., jsem se 
dozvěděla s kolegy již na škole, podrobnos-
ti z webu, a to již ve druhém ročníku v ro-
ce 2012. Z mé strany to byly důvody čis-
tě pragmatické, do Ústeckého kraje jsem se 
stejně chtěla vrátit a peníze jsem uvítala. 
Během studia to znamenalo ulehčení, pro-
tože člověk mohl volný čas využít i jinak 
než brigádami a sháněním peněz na studi-
um. I díky tomu se mi podařilo absolvovat 
s červeným diplomem. Je to poměrně efek-
tivní způsob, jak do kraje mladé lékaře na-
lákat a zároveň je tady udržet. Navíc, po-
kud by se z tohoto příspěvku chtěl člověk 
časem vyvléknout, není to úplně jednodu-
ché, pokud to za něj jiný zaměstnavatel ne-
zaplatil. Protože do 30 dní vrátit celou su-
mu není příliš reálné. Z mého ročníku to 
využilo asi pět studentů z 1. lékařské fakul-
ty. Pokud by se kolegové chtěli do kraje vrá-
tit, stipendium bych jim doporučila.
Samozřejmě skok z teorie do praxe je ob-
rovský, ale spokojená na svém pracovišti 
určitě jsem.
Petr Fiala: Ve druhé polovině minulého 

volebního období zřídil Ústecký kraj sti-
pendium pro studenty lékařských fakult 
pro území celého kraje. Jak dlouho lékař 
pobírá tento příspěvek, tolik let je pak vá-
zán ve zdravotnickém zařízení. Jde o 50 ti-
síc korun ročně, KZ nabízí 70 tisíc korun 
ročně, což je v součtu určitě zajímavá na-
bídka pro každého studenta. 
(Redakčně kráceno, celou besedu si můžete 
přečíst na www.emetropol.cz/ Kulatý stůl).

Motivace pro studenty 
V českých nemocnicích chybí lékaři a sestry. Mezi nejdůležitější kri-
térium při rozhodování zda zůstat nebo odejít, patří mzdové pod-
mínky, ale nejen ty. Jak situaci řeší v Ústeckém kraji? Na to jsme se 
u kulatého stolu Metropolu zeptali Ing. Petra Fialy, generálního ředi-
tele Krajské zdravotní, a. s., největšího poskytovatele zdravotní péče 
v Ústeckém kraji, a MUDr. Barbory Pakostové, stipendistky z kardio-
logické kliniky Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem.

Ředitel vydavatelství Metropol a orga-
nizátor soutěže Top Model of the Year 
Ing. Jiří Morštadt připomněl, že s Jozefem 
Oklamčákem připravuje v letošním ro-
ce řadu nových prestižních projektů, jed-
ním z nich je například červnový Czech 
Fashion Week 2017 v nejstarších lázních 
ve střední a východní Evropě - v Teplicích. 
Nejen odborná veřejnost tak bude mít je-
dinečnou příležitost seznámit se na této 
velké galashow s tvorbou českých a slo-
venských módních návrhářů a modelek, 
uznávaných po celém světě.
Tito dva významní představitelé módní-
ho průmyslu, modelingu a soutěží krásy 
podporují také myšlenky rozvoje česko-
slovenské spolupráce. I proto Jozef Okla-
mčák založil úspěšnou organizaci Čes-

koslovenský lev, která oba národy v řa-
dě úspěšných akcí spojuje prezentací 
skvělých herců, zpěváků, umělců, osob-
ností kulturního a společenského života, 
ale i podnikatelů, lékařů či právníků, kte-
ří jsou ve svých profesích úspěšní. Akté-
ři Československého lva navštěvují růz-
ná místa v obou zemích a baví lidi růz-
nými sportovními disciplínami.
Spolupráce Metropolu s Jozefem Okla-
mčákem přináší výrazné úspěchy, oce-
ňované odborníky i veřejností. Jedním 
z povedených projektů je i zajištění 
účasti přední české modelky Anety Kara-
sové na březnovém světovém fi nále sou-
těže Miss Tourism v Číně. „Je to můj ži-
votní úspěch, dojmy a očekávání jsou vel-
ké. Reprezentovat Českou republiku je i vel-

Oklamčák & Morštadt: Podporujeme česko-slovenskou spolupráci 
Vydavatelská skupina Metropol pořádá úspěšné projekty Top 
Model Of The Year či Miss Czech Press agentury Fashion Models, 
stále častěji spolupracuje s jedním z nejúspěšnějších organizá-
torů soutěží krásy nejen na Slovensku, ale i ve střední Evropě, 
Jozefem Oklamčákem.

ká pocta. Určitě si z této soutěže přivezu 
spoustu zkušeností a najdu tam hodně no-
vých přátel. Samozřejmě budu se snažit po-
stoupit co nejdále a třeba tuto skvělou sou-
těž i vyhrát. Protože se vše odehrálo včetně 
potvrzení mé účasti od čínských organizá-
torů velmi rychle, sháním si teď maximum 
informací, abych uspěla,“ odhalila smělé 
plány sympatická Aneta Karasová.
Jozef Oklamčák, který má zkušenosti z ví-
ce než dvou stovek porot krásy, zasedl rov-
něž v porotě prestižní soutěže Miss Czech 
Press, Jiří Morštadt naopak předal své 
zkušenosti v porotě na přehlídce krásy 
Miss Slovensko. Spolupráce obou nepře-
hlédnutelných osobností ve světě módy 
se promítá také na pozvání slovenských 
návrhářů a umělců v projektu Czech Fa-
shion Week 2017.  (top)

Jiří Morštadt a Jozef Oklamčák s vítězkami Miss Czech Press 2016

Modelka Aneta Karasová, účastnice březnového světového fi nále soutěže Miss Tourism 
v Číně, nominovaná společně Jiřím Morštadtem a Jozefem Oklamčákem.

Jozef Oklamčák, 
Žaneta a Jiří Morštadtovi

Jiří Morštadt, pořadatel Top Model Of 
The Year, ředitel Fashion Models a Jozef 
Oklamčák, prezident Miss Slovensko
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Anketní lítek zašlete nejpozději 8. března 2017 na adresu 

METROPOL CENTRUM, Beethovenova 215/24, 400 01 Ústí nad Labem, 

hlasovat můžete rovněž prostřednictvím zpravodajského portálu www.emetropol.cz.

Jméno a adresa tipujícího:

Podnikání a management

Ing. Luboš Novák, CSc.

Jaroslav Hlubůček

Petr Syrovátko

David Sobotka

Ing. Martin Kubát

Veřejná služba

Václav Tolar

Bc. Jiřina Kubáňová

Eva Zemanová

PhDr. Zdenka Zahrádková

Ing. Michael Canov

Kultura

Stanislav Doubrava

Siegfried Weiss

Martin Prokeš

Karel Řídel

Divadlo F. X. Šaldy Liberec

Sport

Bílí Tygři Liberec

Jiří Suchánek

Petra Kuříková

Petra Hurtová

Tereza Kmochová

Dobrý skutek

Michal Kalita

Ludmila Doležalová

Jiřina Mikulecká

ARCHA - Centrum pro zvířata v nouzi

Nadační fond Paní Zdislavy z Lemberka

Česká LípaLiberec Jablonec nad Nisou Turnov

OSOBNOST ROKU 
LIBERECKÉHO KRAJE

Osobnost roku 2016 Libereckého kraje

Kategorie
PODNIKÁNÍ A MANAGEMENT:

 Ing. Luboš Novák, CSc., předseda předsta-
venstva, generální ředitel a majitel společnosti 
MEGA a. s. Významný podnikatel a vědec, oceně-
ný prestižní cenou Česká hlava. Celý profesní ži-
vot se věnuje propojení výroby a vědy, ve Stráži 
nad Nisou vybudoval výzkumné pracoviště apli-
kovaného výzkumu. Je autorem nebo spoluauto-
rem více než dvaceti patentů a více než stovky 
výzkumných zpráv. 

 Jaroslav Hlubůček pracuje 70 let v bižuter-
ním průmyslu a za dobu svého působení se stal 
klíčovou osobností tohoto odvětví. Je dlouhole-
tým členem okresní hospodářské komory a pat-
ří k zakladatelům Svazu výrobců skla a bižute-
rie. V době krize bižuterního průmyslu v letech 
2009-2010 se velkou měrou zasloužil o záchra-
nu know-how nástrojů a dokumentace rozhodu-
jících komodit. 

 Petr Syrovátko, spolumajitel a zakladatel sta-
vební společnosti SYNER, s.r.o., resp. S group 
holding. Pod jeho vedením původně malá fi rma 
rychle vyrostla objemem zakázek i počtem za-
městnanců a stala se významnou stavebně-inže-
nýrskou společností, která realizuje stavby po ce-
lé republice i v zahraničí.  Za čtvrtstoletí existen-
ce společnost nasbírala desítky titulů za nejlep-
ší stavby. Podporuje amatérské a profesionální 
sportovní kluby, a také další kulturní a společen-
ské akce v regionu.

 David Sobotka, pochází ze sklářské rodiny 
v Novém Boru. Ve sklárně AJETO Lindava pracu-
je nepřetržitě od roku 1993 dodnes a působí ve 
funkci uměleckého a PR manažera, mluvčího a ta-
ké manažera Sklářské krčmy, kterou v Lindavě za-
ložil v roce 2009. Je mluvčím SDH města Nový 
Bor, kde byl v lednu 2017 zvolen starostou, pra-
cuje jako dobrovolník pro Nadaci policistů a ha-
sičů. 

 Ing. Martin Kubát, ředitel společnosti Crys-
talex Nový Bor. Novoborská sklárna patří k nej-
větším světovým producentům užitkového skla. 
Vznikla na troskách někdejšího sklářského gigan-
tu Crystalex. Dnes sklárna zaměstnává 850 lidí 
a výroba jede na plný výkon. Tržby sklářské spo-
lečnosti Crystalex Nový Bor překročily loni popr-
vé od obnovení výroby v lednu 2010 hranici mi-
liardy korun.

Kategorie
VEŘEJNÁ SLUŽBA: 

 Václav Tolar je již 20 let trenérem běžeckého 
lyžování v sportovním klubu SKI Jablonec nad Ni-
sou. Spolu s dalšími dobrovolníky 3x až 5x týd-
ně po celý rok organizuje tréninky a závody pro 
mladé běžce na lyžích. SKI Jablonec n/N je jedním 
z největších klubů běžeckého lyžování v ČR, nos-
ným klubem Svazu lyžařů ČR v přípravě talento-
vané mládeže a v pořádání lyžařských soutěží.

 Bc. Jiřina Kubáňová začala svoji kariéru v so-
ciální oblasti na konci osmdesátých let. Pracuje 
s romskými dětmi jako referentka pro romskou 
menšinu. Nad rámec svých pracovních povinnos-
tí se se zaujetím začala věnovat tvorbě Komunit-
ního plánu pro oblast celého Novoborska,  navá-
zala spolupráci s obcemi v tomto území, která 
úspěšně pokračuje dodnes. 

 Eva Zemanová se většinu svého života pohy-
buje v oblasti zdravotnictví a nestátních nezis-
kových organizací se sociálním zaměřením. Jako 
první zaváděla v České Lípě službu osobní asis-
tence, v mnoha organizacích pro potřebné byla 
zakládající členkou.

 PhDr. Zdenka Zahrádková je původním povo-
láním knihovnice, amatérská sportovkyně, která 
se k práci v sociální oblasti dostala díky úrazu při 
sportu. Věnuje se amatérskému divadlu v České 
Lípě, zapojila se do organizací tělesně postiže-
ných, pomáhá při realizaci aktivit pro zdravotně 
postižené a seniory, podílí se na vydávání časopi-
su Informačník.

 Ing. Michael Canov, senátor, úspěšný staros-
ta Chrastavy a učitel na libereckém gymnáziu se 
dlouhodobě veřejně angažuje proti rozšíření pol-
ského dolu Turów, které ohrožuje zásoby pitné 
vody v pohraničí stejně jako proti plánovanému 
navrácení části českého území v pohraničí Pol-
sku. Jak sám o sobě říká, umí se ozvat, pokud se 
mu něco nelíbí. 

Kategorie
KULTURA:

 Stanislav Doubrava, dlouholetý ředitel Naivní-
ho divadla v Liberci, které významně reprezentu-
je Liberecký kraj v tuzemsku i v zahraničí. Produ-
kuje vlastní tvorbu a patří ke špičce ve svém obo-
ru. Je členem UNIMA International (Mezinárodní 
organizace loutkářů) se sídlem ve Francii, Asocia-
ce profesionálních divadel ČR, předseda Sdružení 

profesionálních loutkářů, člen ITI – Mezinárodní-
ho divadelního ústavu – Praha.

 Siegfried Weiss je autorem textu a fotografi í 
v knize Moje důvěrné krajiny, což je jedna z nej-
lepších propagací celého Libereckého kraje za po-
sledních několik let. Milovníkům Jizerských hor 
je známý jako spoluautor legendárních knih. Je-
ho všestranné nadání se projevuje ve hře na kla-
vír, při malování obrazů, psaní textů včetně básní 
a v neposlední řadě při fotografování krajiny.

 Martin Prokeš je ředitelem Mezinárodního hu-
debního festivalu Lípa Musica, předsedou spolku 
Arbor, člen správní rady Nadačního fondu Ozvě-
na, hudebním manažerem a zpěvákem. V roce 
2000 založil Festival duchovní hudby, který od 
roku 2007 nese název MHF Lípa Musica. Ten ta-
ké po celou dobu vede jako jeho ředitel, manažer 
a člen umělecké rady. 

 Karel Řídel založil v roce 1991 v České Lípě 
taneční školu Duha, kde působí jako učitel tance 
a společenské výchovy. Školou prošlo za uplynu-
lá léta více jak 7 tisíc žáků. Její absolventi vzor-
ně hájí barvy taneční školy a města Česká Lípa na 
soutěžích doma  i v zahraničí. 

 Divadlo F. X. Šaldy Liberec uspělo v soutěži 
Grand Festival smíchu s komedií Carla Goldoni-
ho Poprask na laguně v úpravě a režijní koncepci 
Ivana Rajmonta a v režii Martina Černého. Insce-
nace se tak stala komedií roku 2016. Před rokem 
si Divadlo F. X. Šaldy z GRAND festivalu smíchu 
přivezlo cenu Komedie roku za inscenaci Školy 
žen.

Kategorie
SPORT: 

 Bílí Tygři Liberec loni dosáhli historického 
titulu v české extralize. HC Bílí Tygři také letos 
navazují na svůj extraligový ročník 2015/2016 
a i v aktuální sezóně si s velkým předstihem za-
jistili nejen přímou účast v play-off, ale stále ma-
jí také nejlepší výchozí pozici pro obhajobu Prezi-
dentského poháru pro vítěze základní části.

 Tereza Kmochová, neslyšící reprezentantka 
ČR ve sjezdových disciplínách v týmu handicapo-
vaných sportovců. Stabilně dosahuje vrcholných 
výkonů a reprezentuje Liberecký kraj a ČR v za-
hraničí. Je to zlatá medailistka z letošní univerzi-
ády v paralelním závodu družstev alpských lyža-
řů v kazašském Almaty. Z poslední deafl ympiády 
přivezla 5 zlatých medailí. 

 Petra Kuříková, úspěšná česká sportovkyně 
a reprezentantka. Již od žákovských let patří me-
zi nejlepší běžkyně v České republice a vozí me-
daile z republikových mistrovství v hale, na drá-
ze i v krosu. Na svém prvním mistrovství Evro-
py ve sprint triatlonu i aquatlonu si z francouz-
ského Chateauroux odvezla stříbro v aquatlonu 
a 14. místo ve sprint triatlonu.

 Petra Hurtová: „Dokud dýchám, žiju, a dokud 
žiju, budu bojovat, abych mohla dýchat…,“ zní 
životní krédo sportovkyně Petry Hurtové, která 
skvěle reprezentuje Českou Lípu na handbiku, 
speciálně upraveném kole. Na invalidní vozík je 
upoutána od svých pěti let. Pustila se i do mode-
lingu a nafotila kalendář s podtitulem „Jsem na 
vozíku, ale přesto jsem žena“. 

 Jiří Suchánek hraje stolní tenis vozíčkářů 
11 let. Je dvojnásobným vítězem Českého poháru 
ve stolním tenise vozíčkářů, několikanásobným 
mistrem republiky, několikanásobným medailis-
tou z mezinárodních mistrovství. Momentálně 
drží 5. místo ve světovém žebříčku.

Kategorie
DOBRÝ SKUTEK:

 Jiřina Mikulecká je manažerkou Kooperativa 
pojišťovny, a.s., vedle toho je také dobrovolnicí 
v Hospicu sv. Zdislavy, o.p.s. v Liberci. Věnuje se 
pacientům, připravuje pro ně program pro vol-
né chvíle a neustále získává vyšší kvalifi kaci pro 
tuto občasnou službu. Získává také fi nanční či ji-
né prostředky na obecně prospěšnou činnost or-
ganizace

 Michal Kalita je prezidentem Asociace den-
tálních hygienistek ČR, hasič, vodní i letecký zá-
chranář. Více jak 8 let poskytuje služby na úse-
ku dentální hygieny ve spolupráci s parodontolo-
gem. Je významným popularizátorem zubní hy-
gieny zejména u dětí. Na mnoha akcích v regionu 
zajišťuje s kolegy zdravotnický dozor. Věnuje se 
osvětové a přednáškové činnosti.

 Ludmila Doležalová ochránila napadeného 
mladíka v Jáchymovské ulici v České Lípě, kte-
rého brutálně napadl 27letý násilník. Mezi něj 
a oběť si neohroženě stoupla a zkrvavenou oběť 
chránila vlastním tělem. Paní Doležalová vyčka-
la na místě do příjezdu chlapcovy rodiny. Teprve, 
když se přesvědčila, že mu žádné nebezpečí ne-
hrozí, se s ním rozloučila.

 Nadační fond Paní Zdislavy z Lemberka zřizu-
je Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s. Na-
dační fond pomáhá potřebným již 18 let a za-
hrnuje podporu pacientů Lůžek následné péče 
(LDN). Z vybraných peněz každoročně vylepšuje 
zázemí pro seniory a zpříjemňuje jim pobyt na 
oddělení. 

 ARCHA - Centrum pro zvířata v nouzi při ZOO 
Liberec je devítičlenný kolektiv vedený Lenkou 
Čápovou. Kromě odchytu nalezených a opuště-
ných zvířat pečuje také o handicapované volně 
žijící živočichy v záchranné stanici, která je sou-
částí Národní sítě záchranných stanic. Prostřed-
nictvím výukových programů se stará o ekologic-
kou výchovu mládeže. Jeho spádovou oblastí je 
Liberecko, Jablonecko a Frýdlantsko.  

Vážení a milí čtenáři a příznivci Metropolu,
rok se s rokem sešel a opět se hlásí anketa Osobnost roku 2016 Libereckého 
kraje. Letošní ročník je v pořadí již třetí, záštitu nad ním převzal hejtman Martin 
Půta. Jeho cílem je hledat a nacházet zajímavé osobnosti, které pomáhají 
rozvoji regionu a šíří dobré jméno Libereckého kraje za jeho hranicemi. 
Předkládáme vám nominace v pěti kategoriích – podnikání a management, 
veřejné služby, kultura, sport a dobrý skutek. Své favority můžete podpořit jak 
písemně na níže uvedeném kuponu, tak i elektronicky na www.emetropol.cz 
do 8.3.2017. Pokud máte vlastní tip, můžete uvést jméno laureáta na 
6. volný řádek a na adresu anketa@tydeniky.cz napsat stručné zdůvodnění 
vaší nominace. Děkujeme a těšíme se na vaše hlasy. Z došlých odpovědí 
vylosujeme autora, kterého pozveme na slavnostní vyhlášení výsledků ankety, 
jež se uskuteční 16. března v Clarion Grand Hotelu Zlatý lev v Liberci.
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NEJVĚTŠÍ SÍŤ 
PRODEJEN 

S DOSTUPNOU 
LUXUSNÍ 
MÓDOU

www.pfb.cz

V rámci hlídkové služby v ulicích 
Prahy slouží celkem 26 policej-
ních koní a 31 strážníků jezdců 
a jezdkyň. První koně pocháze-
li z kladrubského hřebčína, kte-
rý chová světově uznávané ple-
meno. Všechna zvířata prochá-
zejí velmi důsledným a dlou-
hodobým výcvikem. Jsou proto 
schopna obstát za nejrůznějších 
podmínek i na nejvíce expono-
vaných místech ve městě.

K dnešnímu dni má Městská policie 
celkem čtyři  jízdní skupiny. Strategic-
ky jsou rozmístěny tak, aby při výko-
nu služby mohly obsáhnout celé úze-
mí metropole. Blíže centru je jejich úko-
lem eliminovat třeba kapesní krádeže, 
projevy výtržnosti či monitoring pode-
zřelých osob. V okrajových částech se 
uplatňují zejména tam, kde není vhod-
né využití „motorizované“ hlídky a akč-
ní rádius pěší hlídky je zase nedostateč-
ný. Platí to o chráněných či chatových 
oblastech, parcích a lesoparcích, odleh-
lých a těžce přístupných místech. 

Koně jsou využíváni i na úseku pre-
vence. Pravidelně kontrolují např. dět-
ská hřiště, pietní místa, okolí škol, he-
ren, míst s výskytem nepřizpůsobivých 
osob, případně se podílejí na pátrání po 
hledaných a pohřešovaných osobách. 
Strážníci na koních budí přirozený re-
spekt a nelze je přehlédnout. Tím půso-
bí preventivně proti páchání kriminální 
činnosti všeho druhu. Strážník na koni 
má mnohem větší zorné pole a akční rá-
dius než pěší hlídka.  (od dop.)

Kladrubáci slouží policistům

Finále 21.-23. dubna 2017
Orea Resort Horal**** 

Špindlerův Mlýn

PŘIHLASTE SE 
DO DALŠÍHO ROČNÍKU SOUTĚŽE 

do 20. března 2017
na

www.top-modelka.cz

TOP MODEL OF THE YEARf
v í c e  i n f o  n a

děkujeme partnerům soutěže

Auto Anex s.r.o. 

EUROPEMCB

OUTĚŽE
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Jizerské hory
jsou pojmenovány podle řeky Jize-
ry, která zde pramení. Nejvyšší horou 
tohoto nejseverněji položeného po-
hoří v České republice je hora Smrk 
(1 124 m), o dva metry vyšší je v pol-
ské části Wysoka Kopa. CHKO Jizerské 
hory byla vyhlášena v roce 1967 a za-
ujímají plochu 350 km². Jsou pro ně 
charakteristická rašeliniště, z mno-
ha chráněných území vyniká Národ-
ní přírodní rezervace Jizerskohorské 
bučiny. Nikde jinde než právě v Jizer-
ských horách není takové množství 
udržovaných rozhleden, mezi nejna-
vštěvovanější patří Královka, Slovan-
ka a Štěpánka. Centrální část Jizer-
ských hor má charakter náhorní plo-
šiny. Ve výšce kolem 1 000 m vznikl 
jeden z nejkrásnějších lyžařských are-
álů, který skýtá přes 170 km upra-
vovaných běžeckých tratí, od roku 
1968 se zde každoročně pořádá popu-
lární dálkový běh na lyžích „Jizerská 
padesátka“.

 Jizerská magistrála
patří k nejnavštěvovanějším areálům 
pro běh na lyžích v České republice. 
Strojová úprava těchto tras byla za-
hájena v roce 1984 z iniciativy pořa-
datelů Jizerské padesátky, kteří chtě-
li umožnit účastníkům závodu trénink 
nejen ve dnech příprav před samotnou 
akcí, ale i v průběhu celé zimní sezóny. 

Tento nápad si získal velkou podporu 
a v Jizerských horách se začaly na prv-
ním místě v Čechách upravovat lyžař-
ské stopy pro širokou veřejnost. Od ro-
ku 1999 je Jizerská magistrála upravo-
vána JIZERSKOU, obecně prospěšnou 
společností, která byla a tímto účelem 
založena obcí Bedřichov.   
V současné době je délka Jizerské 
magistrály 180 km. Na trasu exis-
tuje 23 nástupních míst, která byla 
zvolena dle dlouhodobých zkušenos-
tí na základě hustoty osídlení, dob-

Legendární běžecký závod 
slavil kulaté narozeniny
Jizerská 50 – fenomén, který zařadil Jizerské hory mezi 
nejvyhledávanější běžkařská střediska, se o uplynulém 
víkendu dočkal svého 50. ročníku. Magistrála je však 
stále pro sportovce i turisty připravena. Vypravit se na 
ni můžete i vy, milí čtenáři, a to v kteroukoli roční dobu. 

ré přístupnosti a možnosti parková-
ní. V zimní sezóně navštíví Jizerskou 
magistrálu dle průzkumu návštěv-
nosti Horské služby Jizerské hory 
více než 500 000 uživatelů, z nichž 
zhruba 1/3 jsou stálí a 2/3 jednorázo-
ví návštěvníci. Zimní sezóna zde vět-
šinou trvá od prosince do března, ně-
kdy i déle.

ČEZ Jizerská 50 
patří mezi nejstarší a největší sportov-
ní události u nás. Legendární lauf se 
jel poprvé v roce 1968 a v letos v úno-
ru 2017 oslavil již své padesáté výročí. 
Slavný závod, který startuje tradičně z 
lyžařského stadionu v Bedřichově v Ji-
zerských horách, kromě hlavní trasy 
na 50 km nabízí i kratší tratě na 10, 25 
i 30 kilometrů, klasicky i volnou tech-
nikou. Závod se každoročně koná jako 
Memoriál Expedice Peru 1970 a připo-
míná si události patnácti tragicky ze-
snulých horolezců. 

Čerpáno z podkladů Jizerská o.p.s.

TIP NA VÝLET

ÚSPĚCH JE VĚC ROZHODNUTÍ.
NOVÉ BMW ŘADY 5.

Kombinovaná spotřeba v l/100 km 4,2-6,9. Emise CO2 v g/km 109-159

KOPECKÝ AUTO s.r.o. 
Přístavní 837/85
400 07 Ústí nad Labem
tel. 475 201 527
www.kopeckybmw.cz

Radost z jízdy


