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Martin Harich vydal album Mapy, hraje v muzikálu Chyť mě, 
jestli na to máš, nedávno vyhrál 1. místo v Rzeszów Carpathia 
2018 a chystá se na Svatojakubskou pouť. 

Martin Harich
zabodoval v Polsku

Martin Harich
jestli na to m
2018 a chystá

 Gratulujeme k čerstvému 1. 
místu na mezinárodním sou-
těžním festivalu Rzeszów Car-
pathia 2018 v Polsku, kde jste 
reprezentoval Slovensko. Jak 
se vám tam líbilo? 
Festival byl skvělý. Vím, že 
tuhle frázi může používat 
jenom Karel Gott, ale to jak 
to pro nás dopadlo, jsem 
„opravdu nečekal“. Dosta-
li jsme dokonce dvě ce-

ny. S mojí autorskou sklad-
bou Under the lamps jsme 
skončili na 1. místě a kro-
mě toho mi udělili speci-
ální cenu poroty za „osob-
nost festivalu.“ Dost dlou-

ho jsem přemýšlel, zda 
je to dobré, nebo zlé. 
Vždyť já nikdy v žádné 
soutěži na prvním mís-
tě ještě neskončil. Mám 

velkou radost, že písnič-
ka vzbudila zájem v pol-
ských rádiích a některé 
už jí nasadili do playlistu. 
Každý den jsme také hrá-

li na ulici a dělali lidem 
radost. Busking 
mám moc rád.
  Kromě cest ale 

hrajete už od pro-
since loňského roku na 
jevišti plzeňského diva-

dla J. K. Tyla v muzikálu Chyť 
mě, jestli na to máš. Byl to váš 

sen, hrát v muzikálu? 
Rád občas měním prostředí a pozná-
vám nové lidi. Vystupovat v muzikálu 
jsem vůbec neplánoval, ale příběh mě 
doslova chytil za srdce. Navíc na něm 
dělá hodně šikovných lidi, kteří do to-
ho dávají kus sama sebe. A já se už od 
patnácti let snažím obklopovat lidmi, 
kteří dělají svou práci srdcem. A tak 
jsem řekl ano. 

 Koho v muzikálu představujete? 
Převtělil jsem se do postavy mladého 
podvodníka Franka Abagnale, který se 
vydává jednou za pilota, pak zase za 

lékaře, nebo za právníka. Představe-
ní vychází z fi lmového trháku režiséra 
Stevena Spielberga s Leonardem DiCa-
priem v hlavní roli. DiCaprio je samo-
zřejmě v tomhle fi lmu skvělý, já se ale 
snažil najít spojení mezi svým pohle-
dem na samotný příběh a mojí rolí. Vě-
řím, že tak vzniklo něco originálního. 
Navíc jsem se za tu dobu docela zdo-
konalil v češtině.

 Právě režisér muzikálu, Lumír Ol-
šovský, vám v únoru pokřtil nové al-
bum Mapy. A prý trochu netradičně 
nešlo o šampus..
To je pravda, pokřtil ho dost netypic-
ky, pískem ze španělské Finisterry. Ten 
písek jsem si vzal s sebou domů, když 
jsem byl na konci své téměř sedmiset-
kilometrové pouti do Santiaga de Com-
postela, kterou jsem šel v čerstvých 
osmnácti letech.

 Není divu, vždyť i vaše album je 
vlastně cestovní. Prý jste ho nahrával 
na cestách. Je to pravda?
Přesně tak, písničky jsem nahrával 
„kade-tade“ a mají v sobě energii a at-
mosféru těch míst, ať už se jednalo 
o kapli, kostel, hotelový pokoj, pláž ne-
bo Teryho chatu ve Vysokých Tatrách. 
Všechna ta místa jsou v těch písnič-
kách otisknuta.

 Teryho chata je ale 2015 metrů nad 
mořem a je to druhá nejvýše polože-
ná chata ve Vysokých Tatrách. Jak 
jste tam dostal aparaturu?
Na zádech, jak jinak. Mám s tím zku-
šenosti, protože jsem vyrostl v dědin-

ce pod Západními Tatrami a nějaký čas 
jsem v horách působil jako šerpa. Ten 
výšlap a čerstvý horský vzduch je na té 
písničce znát. 

 Album mapy je ale zvláštní tím, že 
vyšlo i na vinylu. Proč?
Mám rád staré formáty. Vinylové desky 
si pouštím doma na gramofonu, napo-
sledy třeba Elvise. Je splněným snem, 
že mám mezi těmi skvosty i desku 
vlastní.  

 Jedna vaše písnička z alba Mapy, 
souvisí s deštěm, na který každý če-
kal. Můžete kousek zazpívat?
Tak to bude Kvapka. „Prší, padá, kvap-
ká na ľudí dážď, padla kvapka na prši-
plášť a pod ním náznak sa ukrýva. Sa-
ma kvapka padla do vody, vraj niečo 
nešlo podľa dohody, veď ráno kvapka-
li ešte ako pár. Ľudia! Kvapky, to nie sú 
náhody, láska stále mení podoby a čas-
to v daždi skrýva svoju tvár.  Je osame-
lá, nepochopená, v sebe utopená. Pod-
vedená . . .“

 Jen ticho a kapky deště si občas 
užíváte na své chatě, jen kousek za 
Prahou. Je to váš domov?
Můj „domov“ je na kolech v mé dodáv-
ce, dost často jsem na cestách, nebo na 
buskingu, což je zpívání a hraní na uli-
ci. Tahle chatka je taková moje „zaší-
várna“, kousek soukromí, samoty a kli-
du v přírodě. Upravil jsem si ji k obra-
zu svému a jsme tam spokojený. 

 Co chystáte na letošní léto?
Čeká mě několik vystoupení na let-
ních koncertech, třeba 4. srpna na 
20. ročníku Noc s hvězdami na zám-
ku Zahrádky. Plánuji také, že bych 
šel znovu na Svatojakubskou pouť 
do Santiago de Compostela, tento-
krát portugalskou cestou. Není to-
tiž tolik frekventovaná. Takže zase 
možná půjdu sám stovky kilometrů, 
podle žlutých šipek a mušlí, což jsou 
specielní značky na trase. Do „pout-
nického pasu“ pak budu zase sbírat 
razítka z kostelů, katedrál, restaura-
cí a ubytovacích zařízení a na konci 
dostanu Compostelu, jakýsi poutnic-
ký diplom.

Martin Harich
Narodil se 29. srpna 1995 v Liptovském Mikuláši. Odmalička zpíval ve folklorním sou-
boru a poprvé vystoupil s kapelou otce, bubeníka Ladislava Haricha. V soutěži Čes-
koSlovenská Superstar obsadil 4. místo. V roce 2011 se stal objevem roku na TV Óčko. 
V anglickém X Faktoru se dostal do TOP mužské šestnáctky. Vydal alba Príbeh Snov, 
Nech, Pátram a Mapy.

Vstupenky v předprodeji v síti www.ticketportal.cz

Barbora Neradová, modelka

POZVÁNKA na jedinečnou 
módní show

KARLOVY VARY 16/6/2018
Grandhotel Pupp, Mírové náměstí 2, 360 01 Karlovy Vary od 14:00hod.
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„Nejhorší situace byla v oblasti Brd 
a okolí. Poblíž Zaječova na Hořovic-
ku je v délce celkem sta metrů od-
plaven svah v těsné blízkosti silnice, 
ve stejném regionu mezi Chlustinou 
a Praskolesy dva dny po sobě zapla-
vila silnici hlína z polí a provoz zde 
nebyl možný,“ uvedl Tomáš Račák, 
provozní náměstek ředitele Krajské 
správy a údržby silnic Středočeské-
ho kraje.

Krátkodobé povodně však nezanechaly 
následky jen v okolí mediálně známého 
Zaječova, ale i v jiných lokalitách. Napří-
klad na slánku vytrvalý a prudký proud 
vody doslova roztrhal silnici III. třídy, kte-
rou budou muset silničáři jako další ško-
dy rychle opravit. Škody se nevyhnuly ani 
mostům, z nichž u jednoho na Příbram-
sku je poškozená mostní konstrukce.
Na desítkách dalších míst byly někte-
ré silnice krátkodobě zaplavené. Napří-
klad se jednalo o úseky silnice II/115 
mezi obcemi Vižina a Svinaře a v nepo-
slední řadě poblíž Neumětel na silnici 
III/11412. Na mnoha místech bude tře-

ba po opadnutí vody znovu vyčistit sil-
niční příkopy. „Problém v posledních le-
tech způsobuje stále častěji zemina spla-
vená z polí. Jedním z důvodů je volba ne-
vhodných plodin v kopcovitých terénech 
a v neposlední řadě také postupy při obdě-

lávání půdy. Na mnoha místech se prak-
ticky upustilo od hluboké orby a schop-
nost polí absorbovat vodu je tak značně 
omezena,“ řekl k problému Bohumil Ta-
raba, vedoucí provozu kladenské oblas-
ti KSÚS Středočeského kraje.

Někteří lidé přisuzují splavování ze-
miny z polí dávné likvidaci remíz-
ků a struh. Samotní zemědělci však 
mnohdy přiznávají, že při používá-
ní současné těžké zemědělské tech-
niky upřednostňují velké celky. Vel-
ká škoda je podle jednoho z nich li-
kvidace a v některých místech špat-
ná údržba meliorací budovaných ve 
velkém v 70. a 80. letech minulého 
století.
„Často se setkáváme i s dalšími problémy, 
které se projevují při prudkých a vytrva-
lých deštích. Jedná se o stížnosti občanů 
na zaplavování jejich pozemků a obyd-
lí. V drtivé většině případů ale zjišťuje-
me, že voda ze zpevněných ploch, dvorů 
a střech je svedena přímo před domy, čas-
to i do silnice,“ podotkl závěrem náměs-
tek Tomáš Račák.

Prudké a vytrvalé deště způsobily v květnu na středočes-
kých silnicích škody za miliony korun. Pracovníci Krajské sprá-
vy a údržby silnic Středočeského kraje však s vyhodnocováním 
škod nejsou zdaleka u konce.

SÚS
KRAJSKÁ SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC

Středočeského kraje

Prudké deště a záplavy v květnu poškodily středočeské silnice

Liberec | Poslední květnovou 
sobotu bylo v prostorách spo-
lečenského domu Koloseum 
pořádně živo. Na pozvání od 
Nadace SYNER se sem sjely 
pěstounské rodiny z celého 
Libereckého kraje. 

Nadace SYNER toto setkání uspořá-
dala již počtrnácté. „Při vzniku, dnes 
již tradice, jsme chtěli akcí náhradním 
rodičům vyjádřit poděkování za jejich 
práci, dětem připravit hezký program, 
zkrátka všem zpříjemnit společné chví-
le,“ uvádí představitelky nadace Eva 
Syrovátková a Iva Urbanová. V sobo-
tu dorazilo téměř tři sta dětí a dospě-
lých. Moderování se ujala písničkář-
ka Jana Rychterová, která svým vy-
stoupením přítomné doslova zvedla 
ze židlí.  Na chodbách a v jídelnách 
společenského domu bylo rušno stá-

le, stroj na cukrovou vatu se nezasta-
vil. „Nejen o občerstvení se nám stara-
jí dobrovolníci - zaměstnanci fi rmy SYN-
ER. Pomáhají také s výzdobou, výdejem 
dárků a tašek se sladkostmi, které si dě-
ti odnášejí,“ vyjmenovává Iva Urbano-
vá. „A ještě také s úklidem po akci,“ do-
plňuje Eva Syrovátková.
Součástí letošního setkání byly růz-
né soutěže, ve kterých děti vyhráva-
ly plyšáky a reklamní dárky od hoke-
jových Bílých Tygrů. Eva Syrovátková 
v závěru odpoledne předala deseti vy-
braným rodinám poukázky na rodin-
ný nákup. „Moc hezky jste to zase při-
pravily a jsme rádi, že jsme mohli do-
razit,“ poděkovala za celou rodinu při 
přebírání šeku pěstounka paní Pav-
la z Liberce. „Máme 4 děti, dvě vlastní 
a dvě v péči, ale žádný rozdíl mezi nimi 
neděláme a věřím, že i ony to tak vní-
mají,“ říká máma Pavla. (od dop.)

Odpoledne pořádané Nadací SYNER se vydařilo

Firma: Aktiva Praha, spol. s r.o. 
Místo pracoviště: Klub Lávka
Novotného lávka 201/1, Praha - Staré Město   
Pracovní poměr: práce na plný úvazek, práce na 
zkrácený úvazek

Smluvní vztah: pracovní smlouva
Vzdělání: středoškolské nebo odborné vyučení 
s maturitou
Jazyky: angličtina (základní)

Předpoklady
  zájem pracovat v oboru
  profesionální, zodpovědný a spolehlivý přístup
  fl exibilita
  příjemné a přátelské vystupování
  dobré komunikační a prezentační dovednosti
  proaktivní přístup
  anglický jazyk (základy)

Náplň práce
  obsluha hostů
  příjem objednávek
  práce s kasou
  roznášení jídel a nápojů
  udržování chodu restaurace

Nabízíme
  práci v příjemném kolektivu
  práci na směny dle dohody 
- snažíme se vyjít vstříc
  možnost i práce na brigádu
  stanete se součástí fi rmy 
s férovými českými majiteli

  přátelský kolektiv
  nadstandartní fi nanční ohodnocení
  nástup ihned

Pokud Vás inzerát zaujal, 
odpovězte anebo rovnou zavolejte.
e-mail: lavka@lavka.cz, Telefon: 773 990 009

K LU B
LÁVKA

Číšník/Servírka
Hledáme nové posily do zavedené restaurace Lávka v centru Prahy:

V rozpočtu FZÚB pro rok 2018 byly pro 
účely zápůjček rezervovány 2 miliony 
korun. Na základě první výzvy vyhlá-
šené na podzim loňského roku byly le-
tos v březnu v zastupitelstvu schvále-
ny celkem 3 žádosti v celkové výši 900 
tisíc korun. Jablonečané žádali o fi -
nanční podporu pro zateplení svých 
domů, rekonstrukci topení, výměnu 
oken nebo novou koupelnu.
„Pro zájem občanů jsme se rozhodli vy-
hlásit druhou výzvu pro podávání žádos-
tí o zápůjčky pro tento rok a uvažujeme 
také o změně pravidel pro zápůjčky z fon-
du ve smyslu rozšíření možností pro jejich 
čerpání pro příští období,“ vysvětluje ná-
městek pro ekonomiku Miloš Vele.

Žádosti projednané ve fi nančním vý-
boru budou zastupitelé schvalovat 
v září 2018, následně budou s jednotli-
vými žadateli uzavřeny smlouvy o zá-
půjčce. 

Jablonečané mohou žádat 
peníze na obnovu bytů a domů
Jablonec n/N | Statutární město Jablonec nad Nisou opět nabízí 
občanům možnost půjčky na úpravu jejich nemovitostí a vyhlašu-
je II. výzvu pro podávání žádostí o zápůjčky z Fondu na zlepšení 
úrovně bydlení (FZÚB). Žádosti je možné podávat na odboru eko-
nomiky od 21. května do 31. srpna 2018. Ve fondu je k vyčerpání 
ještě 1,1 milionu korun. Úroková sazba zůstává ve výši 2 % p. a.

Jablonec n/N | Stavební práce na rekon-
strukci bazénu v Jablonci, které narušil 
požár střechy před dvěma týdny, opět po-
kračují. Podle vyjádření stavební fi rmy i 
projektanta nic nebrání tomu, aby se re-
konstrukce, i přes komplikace způsobené 
požárem, stihla v termínu a bazén se ve-
řejnosti otevřel ve druhé polovině červen-
ce, jak bylo původně plánováno.
Požár ve středu 23. května v ranních 
hodinách vznikl nešťastnou náhodou 
v prostorách střešní konstrukce při na-
vařování lepenky, kdy se za bedněním 
vznítil letitý prach. Díky rychlému zása-
hu je poškozeno cca 60 m2, což je zhruba 
5 % z celé plochy střechy. Podle náměst-

ka primátora Miloše Veleho se dodavatel 
stavebních prací přihlásil k odpovědnos-
ti za nastalou situaci. „Vytvořili jsme tým 
pracovníků, kteří se budou věnovat pou-
ze odstraňování a nápravě škod vzniklých 
požárem. Souběžně s tím běží práce na re-
konstrukci tak, abychom dodrželi stanove-
ný harmonogram. Přijali jsme samozřejmě 
i opatření, abychom podobné situaci přede-
šli,“ uvedl majitel fi rmy Libor Milota. 
Podle vyjádření statika nedošlo ke sta-
tickému narušení budovy, pouze k po-
škození malé části střešní konstrukce. 
Pojištěná je jak dodavatelská fi rma, 
stejně tak město disponuje pojistkou 
městského majetku.

Požár vznikl nešťastnou náhodou, 
poškození nejsou rozsáhlá
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Přes 100 milionů rodin

na celém světě 

se vrací domů k Changhong

cz .changhong.eu

www.spahotel-millenium.cz  |  recepce: +420 353 449 801  |   e-mail: recepce@spahotel-millenium.cz   |   Adresa: 1 máje 27/49, Karlovy Vary

Restaurace s moderní a chutnou českou kuchyní

Wellnes a Balneo centrum (moderní vířivka, kneippův chodník, 

saunový svět, solná jeskyně, masáže a další)

    privátní whirlpool se sklenkou moravského vína

    privátní saunový svět

Dárkové poukazy “nevšední zážitky pro širokou veřejnost”: 

    poukazy pro dámy

    romantika pro páry

    vytvoření balíčků na míru

    speciality restaurace

Relaxační pobytové balíčky v krásném lázeňském městě Karlovy Vary

Objednávkové pokrmy:

    romantické 3chodové menu: domácí paštika, dva druhy masa a dezert

    staročeské hody ve Varech: jako předkrm kachní játra na čerstvém salátku s opečenými 

tousty, hlavní chod půlka křupavě pečené šťavnaté Millénské kachničky se dvěma druhy 

zelí a se dvěma druhy knedlíků - pro dva

     pošmákněte si: 3 druhy steaků, salátová variace, hranolky a dezert pro dva

    sen milovníků masa: 300 g tataráku vč. topinek v restauraci hotelu Millenium - pro dva

Možnost využití:

    nonstop bar s vlastními míchanými koktejly

    pronájem příjemného salónku na rodinné či fi remní oslavy

    využití hlavního romantického restauračního sálu

Nabídka práce – ČÍŠNÍK / SERVÍRKA
Požadujeme:
 příjemné vystupování a vzhled
 komunikativnost
  praxe výhodou, ale rádi zaučíme 
i čerstvé absolventy bez praxe
 němčina na komunikativní úrovni výhodou

Náplň práce:
 obsluha hostů v hotelové restauraci a lobby baru
  snídaně/obědy/večeře a příprava související 
s provozem restaurace
 práce s penězi

Nabízíme:
  práci ve velmi příjemném prostředí 
zaměřeném na českou klientelu
 pracovní smlouva (na dobu neurčitou)
 odpovídající platové ohodnocení
 pracovní doba - krátký, dlouhý týden 
 mladý kolektiv
 zaměstnanecké benefi ty
 personální strava za výhodnou cenu

O přípravu této novely se v souvislos-
ti s řešením problematiky „sdíleného“ 
ubytování zasadilo hlavní město Pra-
ha, jehož zástupci se aktivně účastnili 
jednání s Ministerstvem fi nancí a Mi-
nisterstvem pro místní rozvoj.
Nyní existují dva tzv. ubytovací po-
platky, jednak poplatek za rekreační 
a lázeňský pobyt a jednak poplatek 
z ubytovací kapacity. Pouze první 
z nich se však uplatňuje na sdílené 
ubytování, což je spíše dílem náho-
dy než záměrem zákonodárce, který 
v době vzniku předpisů s něčím ja-
ko sdílené ubytování nepočítal. „Ny-

nější stav neodůvodněně zvýhodňu-
je „sdílené“ ubytování oproti hotelům 
a ubírá fi nance městské pokladně,“ 
uvádí radní hl. m. Prahy Jan Wolf.
Novela sjednocuje oba poplatky 
v jediný, který dopadne i na „sdíle-
né“ ubytování. Novela rovněž počí-
tá s navýšením maximální výše po-
platků s ohledem na současné ceno-
vé hladiny z 21 Kč na 50 Kč.
Současný boom sdíleného ubytová-
ní přináší Praze řadu problémů, ať 
už jde o zvýšení cen a nedostupnost 
bydlení pro Pražany či narušení cha-
rakteru obytných zón. 

Sdílené ubytování čekají poplatky
Praha | Na „sdílené“ ubytování dopadne poplatková povin-
nost bez rozdílu oproti hotelům a penzionům. Ministerstvo fi -
nancí předložilo do připomínkového řízení návrh novely zákona 
o místních poplatcích.

 Vaše společnost je jednou z největ-
ších modelingových a scoutingových 
agentur nejen v Evropě, ale i na svě-
tě. Jak je těžké dostat se na tak špič-
kovou úroveň? 
Každý rok agentura nalezne mnoho 
nových talentů, vyškolí je a zařadí do 
mezinárodního módního průmyslu. To 
je naše deviza, se kterou si udržujeme 
ve světě modelingu vysoký kredit. Na-
víc dívkám mámě vždy co nabídnout, 
pečujeme o jejich profesní růst a sle-
dujeme jejich úspěchy. Během posled-
ních 20 let společnost LOOK Models 
International Inc. otevřela východoev-
ropský trh a objevila největší množství 
talentů ve světě módy.

 Můžete vyjmenovat některé úspěš-
né talenty, které se prosazují v tvrdé 
modelingové konkurenci?

Naše modelky a modelové získávají 
ty nejlukrativnější zakázky ze světa 
módního průmyslu. Vždyť jména ja-
ko jsou top modelky Tereza Maxová, 
Petra Němcová, Anna Tokarská, Lin-
da Nývltová, Nina Moric, Světlana 
Griaznová, Natasha Vojnovich, Vie-
ra Schottertová, Katharina Ivanov-
ská, Petra Kvapilová, Lamia Aloui, 
Hanaa Ben Abdesslem a mnoho dal-
ších mluví sama za sebe.

 Spolupořádáte také prestižní kul-
turní akci Czech Fashion Week 2018.
Rád bych poděkoval všem partnerům, 

kteří podpořili tento projekt, vedení 
Karlovarského kraje, městu Karlovy 
Vary, Grandhotelu Pupp a mnoha dal-
ším partnerům. Jsem rád, že se poda-
řilo ve spolupráci s agenturami Fashi-
on Models a Look Models přilákat do 
Karlových Varů přední návrháře jako 
je Osmany Lafi ita, Alice Abraham, Ga-
lal Giani či Werso. Již nyní se těším na 
módní show, která proběhne 16. červ-
na právě v Grandhotelu Pupp.

Vstupenky je možné objednat si na 
www.ticketportal.cz. 

LOOK Models udává tón ve světě módy
Karlovy Vary | LOOK Models International Inc. je mezinárodní modelingová společnost, která má po-
bočky po celém světě. Její šéfové Jaroslav Tylinger s Josefem Fritschem přiznávají, že udržet si vyso-
kou kvalitu na trhu není vůbec jednoduché a stojí za ní velmi tvrdá práce.

Josef Fritsch Jaroslav Tylinger

Praha | Plány na umělou záto-
ku s přístavem sportovních lo-
dí v Braníku se ruší a bagrovat 
se nebude. Místo vodní plochy 
tam zůstane již dnes veřejně 
využívaná zelená plocha pro re-
kreaci či pořádání sportovních 
a kulturních akcí. 

Rozhodli o tom pražští zastupitelé, kte-
ří odsouhlasili změnu územního plánu 
z osmi hektarů vodní plochy na veřej-
nou zeleň. Areál tzv. A-Parku dnes vy-
užívají hlavně příznivci cyklistiky, kte-
ří zde mohou využít dvou dřevěných 
pumptrackových drah. V minulosti sem 
také zavítalo Pražské cyklozvonění.

Je také místem konání pravidelného 
hudebního open air festivalu. „Zatím 
tady však chybí jakékoliv zázemí pro ko-
nání sportovních a kulturních akcí i pro 
každodenní trávení volného času," uved-
la radní pro územní rozvoj a výstavbu 
městské části Praha 4 Alžběta Rejchr-
tová.

Přístav v Braníku nebude
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To ale není vše, co tato kráska dokáza-
la během jednoho roku. Letos v květ-
nu se účastnila světové miss v Turec-
ku s názvem Miss Aura International 
2018. O titul bojovalo téměř 30 soutě-
žících z celého světa. Konkurence by-
la opravdu veliká. Angelika se probojo-
vala do TOP12. Samotné fi nále soutěže 

proběhlo 21. května 2018, kde se An-
gelika umístila jako II. vicemiss (tedy 
na 3. místě). Kromě toho v této soutěži 
postoupila do TOP5 Best Body.
Tato kráska se tedy pyšní už třemi titu-
ly za posledních 8 měsíců. 
 Autoři foto: Robert Novotný, 

 Daniel Šeiner, FotoMafi a (Turecko)

Angelika Kostyshynová sklízí úspěch za úspěchem
Praha | Vítězka soutěže Miss Léta 2017 Angelika Kostyshynová 
(21 let) nás nepřestane překvapovat. Po zisku 1. místa v soutěži 
Miss Léta 2017 se Angelika zúčastnila další národní soutěže krá-
sy Top Model of the Year 2018, kde opět uspěla a stala se abso-
lutní vítězkou soutěže. 



Žaneta Morštadt
modelka

////////////////////////////////////////////////////////////////////////  Děkujeme všem partnerům a sponzorům za spolupráci, které si velmi vážíme!  ////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Vstupenky v předprodeji v síti 

www.ticketportal.cz

P R O G R A M ///////////////////////

KARLOVY VARY   16/6/2018

14:00  Anna Anna – Anna Tejklová
Exkluzivní ručně malované šaty české designérky.

15:00  Debbie Brown  
Módní návrhářka společenských a svatebních šatů 
v tuzemsku i v zahraničí.

16:00  Gabriela Giotto Fashion – Gabriela Giotto 
Nová módní kolekce pro JARO/LÉTO 2018 
„Women to love“ od přední slovenské designérky.

17:00 přestávka

18:00    Werso – Jiřina Matoušová 
České značkové luxusní spodní prádlo.

19:00  Giani Galal
Luxusní společenské šaty – Pařížská značka Queen 
Couture Paris.

20:00  Alice Abraham  
Haute couture – Praha, Monaco, St. Tropez.

 
21:00  Osmany Laffi  ta  

Přední kubánský módní návrhář s elegantní 
a kreativní ojedinělou módou.
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MECHANIK MECHANIK 
SERVISUSERVISU

PŘIDEJTE SE K NÁM!PŘIDEJTE SE K NÁM!

Nabízíme:
Atraktivní mzdové ohodnocení 

Zázemí stabilní společnosti (téměr 30 let na 
trhu), zaměstnanecké slevy na produkty/služby 

a mnohé další...

NA HPP - NÁSTUP MOŽNÝ IHNED!

PNEUSERVIS & RYCHLOSERVIS

Storex FST, spol. s r.o. – rodinná společnost dvakrát oceněná jako 
„Pneuservis roku v ČR“ s téměř 30letou historií, s širokou nabídkou produktů a služeb 
v oblasti pneuservisu a autoservisu. Jako stabilní a spolehlivý zaměstnavatel hledáme 

do našeho týmu pro naše pobočky v Mladé Boleslavi a Praze – Čestlicích kolegu na pozici

V případě zájmu kontaktujte naši kolegyni:
Radka Mikušová

e-mail: radka.mikusova@storex.cz
Tel: +420 724 134 412 WWW.STOREX.CZWWW.STOREX.CZ

zemí stabilní společnosti (téměr 30 let na 
), zaměstnanecké slevy na produkty/služby

a mnohé další...

MZDA MZDA 

28 28 tis. Kč!tis. Kč!

 Jak konkrétně dětem z dětských 
domovů pomáháte?
Našimi projekty připravujeme děti na vol-
bu jejich prvního povolání a na první kon-
takt se světem práce. Budujeme v nich zá-
jem o jejich budoucnost a kariéru, zvyšu-
jeme jejich šanci najít si a udržet práci, 
která je významným faktorem pro jejich 
úspěšné zapojení se do běžného života.
Naším hlavním projektem je Rozhled, 
ve kterém pro ně organizujeme velké 
množství aktivit. Setkávají se s kari-
érní poradkyní, absolvují různé work-
shopy, organizujeme pro ně exkurze 
do fi rem, aby viděly, jak které povolá-
ní v reálu vypadá. Vyzkouší si pracovní 
pohovor a mnoho dalšího podle jejich 
individuálních potřeb.  

Díky projektu Rozhled máme mož-
nost děti poznat a poté s nimi praco-
vat i v dalších projektech. 

 Do jakých dalších projektů se děti 
mohou zapojit?
Kromě projektu Rozhled máme sa-
mozřejmě i další projekty. Nyní je 
před prázdninami hodně aktuální 
projekt BURZA PRÁCE, v rámci kte-
rého dětem pomáháme s hledáním 
práce a brigády, ať už pouze na léto 
nebo i celoročně. 
V této chvíli v rámci projektu 
LONDON Job&Fun v červnu odlétají 
dvě děti na pracovní pobyt do Ang-
lie. Tento projekt jsme spustili v loň-
ském roce.

Dalším projektem je pak Kulinary, za-
měřený na děti, které studují gastro-
nomii, kterých je v dětských domovech 
největší procentuální zastoupení.
A v neposlední řadě je pro ně připra-
ven projekt MŮJ BYT, kterým pomáhá-

me dětem zařídit jejich první samo-
statné bydlení alespoň základním vy-
bavením. Jak se nám v průzkumu po-
tvrdilo, hledání bydlení a zařizování 
bytu děti velmi trápí a mají z něj vel-
ké obavy. 

 Kolika dětem jste už pomohli?
Projekty již prošlo celkem 635 dětí 
z 64 dětských domovů, kterých je v ČR 
celkem 143, takže nás jich ještě spous-
ta čeká. 

 Jak vám může pomoci veřejnost?
Pro neziskovku je samozřejmě nejdů-
ležitější fi nanční podpora. Individuální 
dárci nás mohou podpořit např. formou 
DMS či na portálu www.darujme.cz kde 
si mohou vybrat, který z našich projek-
tů chtějí podpořit.
Nejvíce nás fi nančně podporují hlav-
ně společnosti v rámci své společenské 
odpovědnosti. Nyní tak mohou učinit 
např. tím, že pro své společnosti mo-
hou objednávat kancelářský papír od 
společnosti IGEPA v rámci jejich chari-
tativního projektu PAPÍR POMÁHÁ (ví-
ce na www.papirpomaha.cz). 
Více o naší organizaci se dozvíte na na-
šem webu: www.nadaniadovednosti.cz. 
 Foto: archiv Nadání a dovednosti

Nadání a dovednosti podporuje 
znevýhodněné děti z celé ČR
Praha | Mladé lidi z dětských domovů, kteří se na prahu dospělosti 
musí osamostatnit, čeká při odchodu z dětského domova řada ne-
snází. S jejich překonáním se jim snaží pomoci právě nezisková or-
ganizace Nadání a dovednosti, v čele s ředitelkou Lindou Hurdo-
vou, které jsme položili pár otázek.
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KOPECKÝ AUTO s.r.o., 
Přístavní 837/85
400 07 Ústí nad Labem
tel. 475 201 527

Kombinovaná spotřeba v l/100 km 6,0–5,9. Emise CO2 v g/km 139–136.
Tato nabídka operativního leasingu je kalkulována na vůz BMW X1 sDrive 18i s JOY paketem (musí obsahovat automatickou převodovku
a parkovací senzory, zbytek výbavy dle přání klienta, pořizovací cena vozu 800 700 Kč vč. DPH) za podmínek 0% akontace, 48 měsíců,
15 000 km/rok, obsahuje povinné ručení, havarijní pojištění, GAP, pojištění skel a balíček servisních služeb BMW Service Inclusive
obsahující servisní prohlídky po dobu 5 let nebo do najetí 100 000 km. Splátka s DPH činí 10 888 Kč. Nabídka je určená pro plátce DPH.
Kalkulace pro neplátce bude zpracována na požádání. Nabídka platí do odvolání. Služby BMW Financial Services v České republice jsou nabízeny
prostřednictvím UniCredit Leasing CZ, a.s., a UniCredit Fleet Management, s.r.o.

OBJEVUJTE.
WWW.KOPECKY.CZ

BMW X1 JIŽ OD 8 999 KČ BEZ DPH MĚSÍČNĚ.

 
Radost z jízdy

 Kdo je Ondřej Albrecht a jak jste se 
dostal ke značce AV?
Po devíti letech působení v pobočce 
známé české sítě rádii a objíždění dis-
koték každý víkend, mi něco uvnitř ří-
kalo, že to není ono. I když se mi v obo-
ru dařilo, a na nedostatek práce ani fa-
noušků jsem si nemohl stěžovat, cítil 
jsem, že potřebuji změnu. Ta přišla, 
když jsem dostal nabídku spolupraco-
vat s nově založenou značkou AV, kte-
rá mi sice nic neříkala, ale vize majite-
le mne zaujala natolik, že jsem vše, co 
doposud bylo, pověsil na hřebík a vrh-
nul se do úplně jiného oboru.

 Co to vlastně je AngelsVampires, ja-
ká historie se za ní skrývá?
Značku založil jistý podnikatel, můj 
šéf a nyní již mohu říct, že i dobrý ka-
marád, asi před rokem a půl. Původní 

plány nebyly nijak konkrétní, ale vě-
děli jsme, že se chceme věnovat mó-
dě, lifestylu a celkově luxusnímu zbo-
ží, ať už se bavíme o večerních šatech 
nebo například vlastní edici velmi kva-
litní vodky. Jeho dcera navíc studuje 
v Manchesteru módní marketing, tak 
druhotný cíl je také, vybudovat jí fun-
gující fi rmu, kterou může po dokonče-
ní studia převzít a vést.

 Dobře tedy, jaké jsou ty velké plá-
ny, o kterých mluvíte? Proč zrovna 
v Česku?
No, odpovím obráceně. V Česku jsme 
se rozhodli začít proto, že majitel má 
české kořeny a proto mu je naše země 
blízká, nebránil se tedy využít mých 
kontaktů a první krůčky udělat právě 
zde. Pokud mám odpovědět ohledně 
plánů, budu trochu tajemný. Je tu vel-

ká spousta kvalitních návrhářů a de-
signérů, jako je Alice Abraham, Osma-
ny Laffi ta, ze slovenských například 
Gabriela Giotto, se kterými v nejbliž-
ší době plánujeme v rámci spoluprá-
ce vytvořit vlastní kolekce šatů a dal-
ších módních doplňků. Stačí sledovat 
noviny a web Metropol a určitě vám 
nic neunikne.

 Co máte v plánu v nejbližší době, 
kde vás můžeme najít?
Kde? No, kousek za městečkem St. Eu-
laria na Ibize je třetí odbočka vlevo, 
a tam se nachází naše vila. (smích) Ne, 
vážně. Plánujeme focení právě na tom-
to slunném magickém ostrově, v plánu 
je focení na luxusní jachtě, ale také vy-
užijeme určitě nádherných pláží, kte-

ré tento baleárský ostrov nabízí. Pro-
zradím ještě taky, že právě už na tuto 
akci bereme s sebou několikery plavky 
od slovenské návrhářky Gabriely Giot-
to, která speciálně jen pro nás, na toto 
focení, vytvořila úplně nové designy. 
Viděl jsem je a musím uznat, že jsou 
naprosto luxusní a už se nemůžu Ibi-
zy dočkat.

Angels Vampires: Lákadlo pro české návrháře
Praha | AngelsVampires je nová značka na evropském módním trhu. 
Původně vznikla jako dárek pro dceru, nyní zaměstná přední české 
návrháře. AngelsVampires, spojení které zatím nemusí většině oby-
vatel Česka znít příliš povědomě, podle slov manažera Ondřeje Al-
brechta se ale můžeme těšit na velké věci. Původně moderátor a DJ 
z rádia si našel čas, aby nastínil budoucnost této nové značky. 
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Romantický zámek, který dominu-
je krajině na rozhraní brdských lesů 
a Chráněné krajinné oblasti Křivoklát-
sko, osídlili už Keltové. 
První románsko-gotický hrad na bu-
ližníkové skále postavil rod Sulislav-
ců někdy ve 12. století. V roce 1277 se 
stal hrad poprvé majetkem krále a to 
Přemysla Otakara II. a díky němu je 
Zbiroh svázaný s Templářskými rytíři. 
I dnes se zde konají pravidelná zasedá-
ní kapituly jejich Komend. Zámek pro-
slul právě díky výstavě Tvář Leonarda 
da Vinci – Příběh rytířského řádu tem-
plářů, která se konala v roce 2012. Při 
prohlídce si tak můžete prohlédnout 
originál středověkého Templářské-
ho meče, nejstarší templářskou regu-
li sv. Bernarda, templářská pečeť z dru-
hé poloviny 12. století a mince z Jeru-
zaléma a Sklonu. Zajímavý je originál 
jediného celého bronzového žetonu 
ze 13. století, který Templáři vynalez-
li a používali podobně jako my kredit-
ní karty. 
V roce 1333 koupil Zbiroh budoucí cí-
sař Karel IV. za 8000 kop stříbra a jez-
dil tam se svojí první ženou Blankou 
z Valois. V r. 1431 se Zbiroh stal ma-
jetkem dalšího z císařů a králů, Zik-

munda Lucemburského. Zbiroh je zná-
mý nejen císařskými majiteli, ale i tím, 
že po bitvě na Bílé hoře zde bylo věz-
něno a mučeno šest zástupců českých 
odbojných stavů. Z té doby je k vidě-
ní železná maska a popravčí meč. Svou 
dnešní podobu rozlehlého renesanč-
ního zámeckého sídla Zbiroh získává 
v samotném závěru 16. století, v drže-
ní císaře Rudolfa II. Habsburského. 
V roce 1910 přichází na Zbiroh jeden 
z nejvýznamnějších zednářů, světo-
známý malíř Alfons Mucha, velmistr 
amerických zednářů Charles Crane mu 
totiž zaplatil pronájem zámku na dva-
cet let, aby zde mohl namalovat své ži-
votní dílo Slovanskou epopej. Po druhé 
světové válce byl zámek přísně stře-
žený, protože z jeho středověké baš-
ty sledoval vzdušný prostor radioloká-
tor Tamara. Radar po sametové revo-
luci zmizel, později koupila chátrající 
zámek od obce společnost Gastro Žo-
fín a Zbiroh se dočkal blahodárné re-
konstrukce. 
V červnu 2005 se jeho brána popr-
vé otevřela veřejnosti. Při rekon-
strukci byla částečně vyčištěna stud-

na (163 m), která je údajně nejhlub-
ší zámeckou studnou v Evropě. Nad 
umělým přepažením v hloubce 80 m, 
které provedli Němci za války, by-
ly nalezené zbytky zbraní a něko-
lik beden dokumentace wermachtu. 
Dalším skvostem na zámku je jedna 
z nejstarších hradních kaplí u nás. 

Dnes nabízí zbirožský zámek svým 
návštěvníkům prohlídkové okruhy 
s poutavým příběhem historie hra-
du a zámku, ale i rytířů templářské-
ho řádu. Z ochozu hlásné věže se 
vám pak na závěr naskytne překrás-
ný výhled na krajinu někdejších krá-
lovských hradů kolem Karlovy císař-

ské cesty Via Carolina. Zbiroh nabí-
zí i prvotřídní gastronomické služby, 
pořádání akcí a svateb. Výborné jíd-
lo vaří v restauraci U Rudolfovy kra-
tochvíle. Na zámku mají otevřeno 
každý den a jezdí k němu pravidelně 
autobusy z vlakové zastávky Kařez. 
 Text a foto: Šárka Jansová 

Za tajemstvím Templářů
Zámek Zbiroh, který hlídají dvě sochy lvů, ukrýval léta známý radar 
Tamara, Alfons Mucha v něm vytvořil slavnou Slovanskou epopej 
a je sídlem Templářského řádu pro střední Evropu.  

TIPY NA VÝLET

Jízda na singltrailech je sportovní re-
kreační aktivita, jejíž obliba každoroč-
ně prudce stoupá. Doposud však muse-
li vyznavači jízdy na singltrailech ces-
tovat mimo Prahu. Umístění singltrailů 
v lesoparku bylo zvoleno úmyslně s cí-
lem podpořit sportovní aktivity v mís-
tech, která nebyla doposud příliš inten-
zivně využívána a kde z důvodu mate-
riálu v podloží není možné založit lesní 
porosty. Stavbu zajišťoval odbor ochra-

ny prostředí Magistrátu hl. m. Prahy.  
„Věřím, že komunita cyklistů, kteří jezdí 
singltrail, bude tento areál hojně využí-
vat a že jim bude dobře sloužit,“ uvedla 
radní hl. m. Prahy Jana Plamínková
Při budování tras se počítalo i užívá-
ním  dětmi ve věku od cca 12 let, ale te-
rén je určitě náročný i pro dospělé jezd-
ce. Záleží na zvolené rychlosti průjezdu 
prudkými zatáčkami, kterých je na trai-
lech více než 90! Singltraily se zásad-

ně vyhýbají existujícím zvykovým pě-
šinám, v místě zaústění na lesní cesty 
jsou umístěny zpomalovací prvky a vý-
stražné tabule tak, aby se minimalizo-
vala možnost střetu cyklistů a ostat-
ních návštěvníků lesoparku.
Lesopark Letňany tvoří přirozené re-
kreační zázemí pro obyvatele okolních 
městských částí Letňany, Kbely a Čako-
vice, se kterými je nově propojen asfal-
tovou cestou. 

Praha má první singletrailové trasy
Praha | V lesoparku Letňany byly slavnostně otevřeny  první  singltraily na území Prahy, a to na býva-
lé vyvážce z ražení tunelu metra v severní části lesoparku. Jedná se o jednosměrné trasy široké pou-
ze pro jedno kolo, přičemž jedna trasa je střední náročnosti a tři další lehké. Jejich celková délka do-
sahuje 5 700 metrů, čehož bylo dosaženo důmyslným vedením trailů s využitím více než 130 zatáček 
a oblouků. Celkové náklady hrazené z rozpočtu hlavního města činily 3,9 milionu Kč.

Metropole podpoří Letecký  
den na letišti ve Kbelích
Praha | Pražští radní odsouhlasili poskytnutí účelové neinvestič-
ní dotace ve výši 2 miliony korun spolku Jagello 2000 za účelem 
přípravy, organizace a realizace akce Letecký  den 24. základny 
dopravního letectva k 100. výročí založení letiště Praha – Kbely. 
Poskytnutí dotace musí ještě schválit pražské zastupitelstvo.

Vojenské letiště Praha – Kbely, na kte-
rém se akce 9. června 2018 uskuteční, 
bylo založeno krátce po vzniku Česko-
slovenské republiky v roce 1918 a je 
prvním vojenským letištěm postave-
ným po vzniku samostatného Česko-
slovenska a momentálně i nejstarším 
vojenským letištěm u nás.
„Zejména proto, že se jedná o událost 
konanou v souvislosti s výročím 100 let 
vzniku samostatného československé-
ho státu a 25 let České republiky v roce 
2018, je téměř nepředstavitelné, že by 
se jeho průběhu nepředstavila i neod-

myslitelná součást národní chlouby – 
české letectví,“ doplnila po jednání ra-
dy náměstkyně primátorky Eva Kis-
lingerová.
Na letišti ve Kbelích se začala psát 
historie československého vojenské-
ho i civilního letectví. Letecký pluk 1, 
který získal ve dvacátých letech mi-
nulého století čestný název „Letecký 
pluk 1 TGM“ tvořil jeho základ. Kbe-
ly se staly rovněž zázemím pro Čes-
koslovenské aerolinie. A právě zde, po 
skončení II. světové války, byli jako hr-
dinové přivítáni letci z Anglie. 


