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Pavel Dytrt (28), herec a dabér, syn slavného otce. Kromě hraní 
například v Národním divadle se nyní prosadil i v prestižní soutěži 
Muž roku 2018 a postoupil do dvanáctičlenného fi nále. Mladíkovi, 
který již před lety zazářil jako dětský herec v reklamě na kečup, 
nevadí ani bulvár, protože je podle svých slov rád v centru pozornosti.

Jsem rád
středem pozornosti

osti.

 Stal jste se fi nalistou letošního 
ročníku soutěže o nejkrásnějšího 
muže České republiky. Co to pro vás 
znamená a s jakou vizí jste do pro-
jektu šel?
Znamená to pro mě určitě novou pří-
ležitost. Nové poznání v módním od-
větví. Velice mě to baví. A určitě bych 
v tom chtěl pokračovat dál. A jinak do 
tohoto projektu jsem šel vlastně jen 
tak pro zábavu :)

 Jste synem slavného otce, populár-
ního herce Pavla Trávníčka. Jak tento 
fakt ovlivnil váš život, kariéru?
Tak jde o to, že mi život nijak neovliv-
nil. Možná jenom trošku utvrdil v tom, 
že herectví je pro mě ta správná vol-
ba…

 Uživil byste se dnes ještě profesí, 
kterou jste se vyučil, tedy truhlářem?
Tak nad tím jsem už opravdu dlou-
ho nepřemýšlel. Ale myslím si, že ur-
čitě ano. Jen bych k tomu potřeboval 

tu správnou dílničku. Možná do bu-
doucna si jednu pořídím domů a bu-
du ji provozovat pro sebe a pro své 
přátele.

 Kde vás diváci mohou jako 
herce v nejbližší době vidět 
a jaké projekty plánujete na 
podzimní měsíce?
Rozhodně se přijďte podívat na 
Krysaře do divadla Kalich, kde 
ztvárňuji postavy opilce a vraha. 
Dále se připravuji na roli komisa-
ře a to v zájezdovém divadle u mého 
otce. A na konec v Národním divadle 
v inscenaci Netrpělivost srdce.

 Preferujete jako herec více divadlo 
nebo fi lm?
Je v tom velký rozdíl a táhne mě to spí-
še k divadlu. Je to pro mě větší adre-
nalin. Ale určitě se žádnému fi lmu ne-
bráním. :D

 Ví se o vás, že jste vášnivý cestova-
tel. Jak jste trávil letošní prázdniny, 
případně kam se chystáte?
Bohužel tento rok nebyl zatím vůbec 
čas na cestování nikam do zahraničí, 
ale užil jsem si to pár dní na chalupě, 
kde je to stejně nejlepší. Do budoucna 
se chci určitě podívat na Island a mož-
ná tam chci i chvilku zůstat.

 Jak vnímáte bulvár, kde se rovněž 
čas od času objeví vaše jméno?
Vnímám ho celkově dobře. Jsem rád 
středem pozornosti (úsměv), a když 
je článek dobře napsaný a není nijak 
útočný, tak mě to nevadí.

Text: Top,m foto: Lenka Hatašová

Praha | Lítačka od léta nabízí 
cestujícím v pražské a středo-
české veřejné hromadné dopra-
vě novinky jako jsou nové mož-
nosti nákupu jízdného či roz-
šíření nabídky nosičů, na kte-
rých jízdní kupon bude nahrán. 
S modernizací celého systému 
virtuální Lítačky dojde zároveň 
k útlumu karty Opencard. 

„Od letošního prvního října již nepů-
jde nahrát nové časové kupony na kar-
tu Opencard. Cestující, kteří si před tím-
to datem zakoupili časový kupon, samo-
zřejmě mohou s Opencard dál jezdit, do-
kud jim kupon nevyprší. Nový si ale již 
nenahrají. Je to logický krok. Vyvíjíme 
systém Lítačky, který se nám velmi osvěd-
čil, a chceme proto již přistoupit k defi -
nitivnímu ukončení provozu Opencard,“ 

komentovala rozhodnutí Rady hlavní-
ho města Prahy primátorka Adriana 
Krnáčová.
V současné chvíli je v oběhu přes 240 
tisíc karet Opencard, z toho pouze 104 
tisíc je aktivních. Kartu Lítačku využí-

vá zhruba 620 tisíc Pražanů. Od léta 
přibyly nové možnosti, jak se při kon-
trole v pražské MHD a ve Středočes-
kém kraji prokázat zaplaceným kupo-
nem. Nově půjde dlouhodobé časové 
kupony nahrát také na platební karty 
Visa či Mastercard a na In Kartu Čes-
kých drah. Cestujícím se tak podstatně 
rozšíří škála nosičů, na kterých budou 
moci mít kupony nahrané.
„Karta Lítačka zůstává samozřejmě dále 
v platnosti. Pokud ji budou chtít její stá-
vající držitelé používat i dále, nic se pro 
ně nemění. Cestující, kteří používají nyní 
Opencard, si budou muset vybrat jeden 
z nabízených nosičů. Pokud si vyberou 
Lítačku, výměnu karty poskytne město 
bezplatně, a to až do 30. září 2019,“ uve-
dl Michal Fišer, generální ředitel Ope-
rátora ICT, městské fi rmy, která systém 
Lítačky spravuje a vyvíjí.

S modernizací Lítačky skončí OpencardMŽP: 100 milionů pro chytré projekty 
Praha | Aby Česko dokázalo lépe čelit suchu, povodním, smogu či neefektiv-
nímu využívání odpadů, potřebuje tzv. ekoinovace – inovativní projekty, kte-
ré využívají netradiční nebo u nás nepoužívané technologie s přínosem pro ži-
votní prostředí. Na inovativní projekty vyhlašuje Ministerstvo životního prostře-
dí a Státní fond životního prostředí ČR novou výzvu v rámci Národního progra-
mu Životní prostředí. 
Chytré nápady – projektové náměty, mohou zájemci o dotace předkládat 
u Státního fondu životního prostředí ČR od 30. července do konce října 2018. 
Získat mohou fi nanční příspěvek ve výši až 20 milionů korun. 
„Naší snahou je povzbudit obce, kraje či vysoké školy k tomu, aby se nebály při-
pravit inovativní, průkopnické ekoprojekty, které využívají netradiční a u nás ne pří-
liš běžné technologie s přínosem pro životní prostředí. Uvítáme zejména ty, kte-
ré řeší nedostatek kvalitní pitné vody, zadržování vody v krajině, znečištění ovzduší, 
zavádění oběhového hospodářství, šíření invazivních druhů či energetické úspory 
a chytrá řešení v energetice. Obecně se však meze nekladou ani zaměření ani tech-
nickému řešení, důležité je, aby projekty, které uspějí a jejichž přínos bude ověřen, 
mohly být následně přeneseny do běžné praxe,“ říká ministr Richard Brabec. 
Žadatelem mohou být obce, kraje, vysoké školy či výzkumné instituce, stej-
ně jako další právnické osoby, které splní podmínky výzvy. Ucházet se mohou 
o dotace od 200 tisíc až do 20 milionů korun, které mohou pokrýt až 75 procent 
z celkových nákladů. 
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Silničáři se snaží využívat maximál-
ně technologicky vhodné období 
k opravám, ale mnohdy se potýka-
jí například s nepochopením veřej-
nosti. „Dokonce máme několik úseků 
silnic, které jsme zařadili pro opravu 
a doplnění o bezpečnostní prvky. Jez-
dí tam autobusy hromadné dopravy 
a stavebně technický stav komunika-
ce neodpovídá potřebám. Když se ale 
veřejnost dozví, že se oprava s nezbyt-
nou uzavírkou skutečně připravuje, 
začne v některých případech protesto-
vat. Důvod je jediný – lidé nechtějí při-
pustit dopravní omezení a v rámci to-
ho jsou schopni konstatovat, že opra-
vu nechtějí a že silnice je ještě v dob-
rém stavu,“ uvedl Bohumil Taraba, 
vedoucí provozu kladenské oblasti 
Krajské správy a údržby silnic Stře-
dočeského kraje.
Silničáři v takových případech po-
chopitelně vysvětlují nutnost a roz-
sah oprav, které jsou nutností. Lidé 
by si často přáli, aby věděli přesné 
termíny realizace třeba i rok předem 
tak, aby mohli odjet na dovolenou 
nebo třeba přizpůsobit svůj podni-
katelský záměr. „To je ale v praxi ve 
většině případů nemožné. Opravy ne-
zařazené do běžné údržby pochopitel-
ně soutěžíme, a tedy nevíme, kdo jakou 
zakázku vyhraje a kdy přesně ji bu-
de schopen realizovat. Kapacity firem 
jsou zejména v letošním roce téměř vy-
čerpané a nelze předpokládat, že ja-
kákoliv firma nebude využívat stro-

je a pracovníky a bude čekat, zda vy-
hraje výběrové řízení. Ani odložení sta-
veb není možné, protože je vázané na 
čerpání finančních prostředků. Do ně-
kolika vyhlášených soutěží na zhotovi-
tele staveb se kvůli nedostatečným ka-
pacitám nepřihlásil ani jeden uchazeč. 
Soutěže se tedy opakují a celý proces se 
prodlužuje,“ vysvětlil Tomáš Račák, 
provozní náměstek ředitele středo-
českých silničářů.
To ale nejsou jediné problémy. Dal-
ším je, že fakt, že některé opravy se 
v konkrétním čase na silnice prostě 
nevejdou. Jedná se případy, kdy sil-
nici nelze uzavřít kvůli jiné uzávěře 
nebo již platné objízdné trase. O uza-
vírkách a objízdných trasách rozho-
dují příslušné silniční správní orgá-
ny, tedy odbory dopravy. „Naprostá 
většina těchto úřadů, respektive jejich 

úředníků se nám snaží vycházet vstříc. 
Uvědomují si, že opravy realizujeme ve 
prospěch nejen motoristické veřejnosti 
ale v rámci zajištění dopravní obsluž-
nosti ve prospěch všech občanů. Hleda-
jí tedy řešení, jak naše požadavky vyří-
dit rychle i v době dovolených a hlavně 
se snaží nalézat jiná dopravní řešení, 
když ta původně navrhovaná nejsou 
možná,“ doplnil náměstek Račák.
Přes všechny problémy utratí středo-
čeští silničáři stovky milionů korun 
za souvislé opravy a rekonstrukce 
silnic. Peníze jsou i do oprav mostů, 
stabilizaci svahů a opravy opěrných 
zdí. Kolik přesně to bude peněz, se 
zatím neví. Středočeský kraj a potaž-
mo samotní silničáři se totiž i v prů-
běhu roku snaží získat další pro-
středky, například z různých progra-
mů SFDI.

Silničáři investují do oprav stovky milionů, 
narážejí ale i na velké problémy
Prázdninového provozu na silnicích II. a III. třídy využívají středočeští silničáři pro opravy a rekon-
strukce. Řidiči tak narážejí na nezbytná omezení či úplné uzavírky. Jaká další úskalí jsou s těmito pra-
cemi spojená?

SÚS
KRAJSKÁ SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC

Středočeského kraje

Defi lé mladých mužů, oděných do vol-
nočasového oblečení od fi rmy Bern-
hardt a v brýlích od fi rmy Optika Sla-
víková, se neobešlo bez pozornosti 
hlavně dámské části pozvaných hostí. 
Vedle Ivany Jirešové, Zuzany Bubílko-
vé, Taťány Makarenko a dalších dam, 

se objevila i mladá zpěvačka a herečka 
Nelly Řehořová.
S průběhem ofi ciálního představení fi -
nalistů Muže roku byl spokojený i pre-
zident soutěže David Novotný. „Tato fi -
nálová dvanáctka vzešla ze dvou castin-
gů. Poté měli kluci první ofi ciální foce-

ní, v červenci je čekalo několikadenní 
soustředění ve Schrothových lázních 
v Dolní Lipové a pak už 24. srpna budou 
v rámci fi nálového večera usilovat o ti-
tul Muž roku 2018 v Městském divadle 
Dr. Josefa Čížka v Náchodě. Kluky toho 
čeká hodně, musí sami na sobě pocti-

vě pracovat, ale věřím, že si soutěž uži-
jí,“ dodal prezident soutěže s tím, že ví-
těz Muže roku 2018 poletí reprezento-
vat Českou republiku na světovou sou-
těž Mister International a další vítězové 
poletí na světovou soutěž Mister Global 
a Mister Universe.

Soutěž Muž roku 2018 zná fi nalisty
Seznam fi nalistů 
soutěže Muž roku 2018

1.  Jakub Stehlík - procesní inže-
nýr, 27 let, Poděbrady

2.  Cao Thanh Tung - osobní tre-
nér, 24 let, Moravská Ostrava

3.  Martin Horák - strojvedoucí, 
28 let, Děčín

4.  Radek Adámek - farmaceutic-
ký reprezentant, 27 let, 
Uherské Hradiště

5.  Jakub Kochta - fi tness coach, 
24 let, Olomouc

6.  Jakub Jurčák - doktor, 
27 let, Litoměřice

7.  Jiří Kmoníček - strojař, 
24 let, Šestajovice

8.  Pavel Dytrt - herec, 28 let, Praha
9.  Roman Pořádek - manažer, 

29 let, Lhenice - Prachatice
10.  Daniel Koždoň - fi tness 

trenér, 25 let, Pustějov 
– okr. Nový Jičín,

11.  Jan Vaníček - student, 
23 let, Kolín

12.  Jan Burian - student, 
24 let, Jindřichův Hradec

Praha | Letošní 19. ročník soutěže o nejkrásnějšího muže České republiky Muž roku 2018 zná své fi nalisty. Prezident soutěže David No-
votný a spolupořádající agentura CAST Me představili v Café VIP Clubu v pražské Soukenické ulici dvanáct fi nalistů, kteří se 24. srpna 
v Náchodě utkají o titul Muž roku.

Porcelánová fontána vznikla dle 
námětu akademického sochaře 
Jiřího Kožíška a byla realizována 
v továrně, kde se vyrábí 
porcelán s cibulovým dekorem, 
společnost Český porcelán Dubí, 
působí na trhu bezmála 155 let 
a tzv. porcelán s modrou krví 
dodává do celého světa.
Byl to J. D. Kretschmar, 
malíř s míšeňské porcelánky, 
který v první polovině 18. století 
přichází s novinkou „cibulovým 
dekorem“ a právě Meissner 
Ofen-und Porzellanfabrik 
v letech 1886 až 1899 zahájí 
výrobu tvrdého 
evropského porcelánu 
v dubské porcelánce.

WWW.CESKY.PORCELAN.CZ
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PORCELÁNOVÁ FONTÁNA 
VYROBILA SPOLEČNOST 
ČESKÝ PORCELÁN DUBÍ

PŘEDÁNA MĚSTU TEPLICE
DNE 8. 8. 2018 V 10.00 HOD.

Praha | Před necelými dvěma 
týdny spustilo Ministerstvo vni-
tra do ostrého provozu nový 
Portál občana, který je umístěn 
na gov.cz, hlavní doméně pro 
komunikaci občana se státem. 

Webové stránky jen za první týden za-
znamenaly 50 000 návštěv, což před-
stavuje více než 60% nárůst. Od za-

čátku července úřady vydaly téměř 12 
000 nových eObčanek, přičemž si více 
než třetina dospělých občanů rovnou 
aktivovala elektronický čip. 
Ministerstvo vnitra od července umož-
nilo občanům ČR jednodušší komuni-
kaci s úřady. Portál občana na gov.cz 
nabízí 37 elektronických služeb, ke 
kterým se občan může přihlásit díky 
eObčance. Ta zaručuje zejména bez-

pečné prokázání jeho totožnosti onli-
ne, a to na nejvyšší možné úrovni. Ob-
čan tak může bez chození na úřad zís-
kat např. výpis z rejstříku trestů nebo 
eRecept, informovat se o neschopence, 
zjistit informace o svém důchodu. Dal-
ší služby budou přibývat postupně.
Na webu gov.cz se kromě přihlášení do 
Portálu občana může návštěvník do-
zvědět veškeré informace související 

s pořízením eObčanky či využíváním 
elektronických služeb. 
„Zatím jsme skutečně na začátku, celý 
systém dále vyvíjíme a vylepšujeme,“ do-
plnil ředitel odboru eGovermentu Ro-
man Vrba. „Věřím, že až si občané vy-
zkouší, jak jim online komunikace s úřa-
dy šetří čas a zjednodušuje život, bude li-
dí využívajících elektronické služby přes 
Portál občana rychle přibývat.“

Elektronický čip si aktivuje třetina lidí
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 Proč si myslíte, že by se občané 
měli zapojit do těchto aktivit?
Jsem přesvědčena o tom, že zapojení 
občanů do toho, jak bude město v bu-
doucnu vypadat, je správné. Oni tu ži-
jí, mají určité představy, mnohdy i ná-
pady a naprosto jiný pohled než má 
kdokoli od stolu nebo žijící v jiné čás-
ti města. Je dobré se jich ptát, naslou-
chat jim, zvláště tam, kde se jedná 
o jejich bydliště. Provádíme revitaliza-
ci sídlišť a chceme od nich slyšet, jak 
chtějí žít, a co v okolí svého bydliště 
chtějí mít.

 Nemělo by v tomto hrát prim za-
stupitelstvo města, které si občané 
zvolili, aby za ně rozhodovalo?
Tak určitě ano a koneckonců vždy to 
poslední schvalovací rozhodnutí mají 
na svých bedrech zastupitelé. Jenže oni 
také nevědí všechno, navíc u nás se na 
můj vkus až příliš politikaří a jaksi zá-
jmy občanů a města se kdesi ztrácí…

 Jak tedy Českolipany vtahujete do 
dění?
Začnu trošku zeširoka. My jsme v loň-
ském roce zahájili regeneraci sídliště Špi-
čák, a přestože jsme občany o tom infor-
movali a dali jsme informace do každého 
vchodu domů, kterých se regenerace tý-
kala, tak se před zahájením akce začaly 
objevovat reakce občanů, že nic neví a že 
parkovací místa chtějí jinak apod. Tehdy 
jsme si řekli, že musíme komunikovat ji-
nak, poučili jsme se. Najali jsme si pro-
fesionální komunikační agenturu, která 
se soustředí na to, aby oslovila co největ-
ší skupinu a vysbírala maximum reak-
cí a názorů. Každé regenerované sídliš-
tě má vlastní webovou stránku se vším, 
co se právě řeší a navrhuje. Na veřejných 
setkáních pak standardně pracují skupi-
ny podle témat. Prostě s lidmi mluvíme, 
oni tu žijí, mají právo si říct, jak by mělo 
okolí jejich domova vypadat.

 To ale není jediná akce…
Není, podobným způsobem komuni-
kujeme třeba s obyvateli sídliště Slo-
vanka a řešíme nedostatek parkova-
cích ploch, anebo jsme měli setkání 
s občany přímo na Škroupově náměs-
tí, kde jsme diskutovali, co by na tom-
to náměstí mělo být, zda třeba klidová 
zóna, nebo parkovací plochy. 

 Spustili jste rovněž participativní 
rozpočet.
Je to další způsob zapojení občanů do 
dění ve městě. I zde jsme měli veřej-
né setkání s občany, abychom jim vy-
světlili, co po nich chceme. Do partici-
pativního rozpočtu jsme pro příští rok 
uvolnili částku pět milionů korun a ob-
čané sami mohou navrhovat projekty 
do maximální výše půl milionu korun, 
které by chtěli realizovat. Po posouze-

ní jejich proveditelnosti proběhne hla-
sování a projekty, které získají nejvíce 
hlasů, budou v roce 2019 zrealizovány. 
Sešlo se nám celkem 42 návrhů a nyní 
probíhá jejich vyhodnocení, zda odpo-
vídají zadaným podmínkám participa-
tivního rozpočtu.

 Město rovněž vypsalo veřejnou 
sbírku na devítiletého Dominika, kte-
rou jste nazvali „Cesta domů pro Do-
minika“. To je také, zase jiné, zapoje-
ní občanů do veřejného života.
Příběh Dominika musí chytit za srdce 
snad každého. Ve třech měsících utr-
pěl úraz hlavy a jeho mentální vývoj 
se zastavil. Navíc se o něj stará babič-
ka, která si ho vzala do péče. Sbírka je 
určena k zakoupení schodišťové plo-
šiny, aby ho babička nemusela v kočá-
ře tlačit osm schodů k výtahu. Je to již 

pro ni fyzicky náročné, a tak se snaží-
me pomoci. Vsadili jsme na solidaritu 
Českolipanů, po prvním měsíci sbírky 
v ní bylo něco kolem 110 000 korun, 
když město do sbírky vložilo 56 000. 
Sbíráme na každé akci města, vždyc-
ky vysvětlíme, o koho jde a na co pe-
níze potřebujeme. Nikdy neodejdeme 
s prázdnou, dojímá mě, když se ro-
diče s dětmi baví o tom, proč vhazu-
jí peníze do kasičky. Potřebujeme na-
sbírat 300 000 korun a já dnes věřím, 
že to dokážeme. Nic jiného si nepři-
pouštím.

Veřejná sbírka 
„Cesta domů pro Dominika“

má číslo účtu
283251941/0300

Ráda mluvím s lidmi, říká starostka Romana Žatecká
Zapojit občany do diskuze o tom, co by ve svém městě chtěli mít, jak 
by mělo vypadat okolí jejich bydliště, to je snahou starostky České 
Lípy Romany Žatecké. Vedení města jde ještě dál: Od veřejné anke-
ty pro sestavení investičních priorit letos nabízí svým občanům také 
možnost podílet se na participativním rozpočtování, což znamená, 
aby občané sami přišli s projekty, získali pro ně podporu co nejvíce 
obyvatel města a ty nejlepší pak budou zrealizovány.

Česká Lípa 
podpoří vznik 
nových ordinací

Česká Lípa | Nedostatek zubařů, 
revmatologů, očařů, ale i praktic-
kých lékařů pro děti, dorost a do-
spělé chce řešit město Česká Lípa. 
Pomůže s fi nancováním nových or-
dinací v těchto odbornostech, a to 
až do výše 500 000 korun. Město 
vypsalo dotační program v částce 
tři miliony korun. 
„Chceme podpořit zřizování nových 
lékařských praxí tam, kde pacienti 
dlouho čekají na ošetření, neboť stá-
vající lékaři mají plné kapacity, ne-
bo kde už reálně hrozí odchod lékařů 
do důchodu,“ zdůvodnila tento krok 
města starostka Romana Žatecká.
Město požádalo Všeobecnou zdra-
votní pojišťovnu o analýzu zdravot-
ní péče v České Lípě, ze které vyply-
nulo, že nedostatečně jsou pokry-
ty obory stomatologie a revmatolo-
gie, v blízké budoucnosti se pak jako 
problematická jeví oblast všeobec-
ného praktického lékařství pro do-
spělé i pro děti a dorost, a to z důvo-
du vysokého průměrného věku těch-
to lékařů (56 – 58 let). Dlouhé objed-
nací lhůty (3 – 6 měsíců) jsou také 
v ordinacích očních lékařů.
Dotační program byl zveřejně-
ný na webu (http://www.mucl.cz/
v-oblasti-zdravotnictvi/d-30172/
p1=30292) a zájemci se mohou do 
něj hlásit do 24. 8. 2018.
Dotaci lze poskytnout ke krytí ne-
zbytně nutných nákladů žadatele 
spojených se zřízením nové lékař-
ské praxe v České Lípě, které proka-
zatelně vznikly v roce, kdy byla do-
tace žadateli přiznána, a které byly 
uvedeny a zdůvodněny v žádosti. 
Dotace bude poskytnuta maximálně 
do 80 % způsobilých nákladů žada-
tele, nejvýše však do 500 000,- Kč.

Jablonec n/N | Vytáhněme dě-
ti o prázdninách ven! Česká te-
levize spustila letní poznáva-
cí soutěž pro celou rodinu Se-
žeňte ovečky. Děti díky ní mo-
hou poznávat Česko. Do hry 
je zapojeno 160 míst, a jed-
ním z nich je i Jablonec nad Ni-
sou. Informovala o tom Rada-
na Schaeferová z jabloneckého 
infocentra.

„Dobrý den, hledáme u vás ovečky…,“ 
říká nesměle jedna z příchozích ná-
vštěvnic turistického infocentra v Jab-
lonci nad Nisou. Děti se nedočkavě roz-
hlížejí po domě. Ne, nikdo se tady ne-
zbláznil. Obsluha ochotně vysvětluje, 

jak ovečky hledat. Úkolem dětí je to-
tiž najít duhové ovečky, které zmize-
ly z dětské televize Déčko. A představ-
te si, že v jabloneckém turistickém in-
focentru se najednou jeden zatoulaný 

houf objevil…
Aby byly řádně splněny podmínky 
soutěže, je potřeba navštívit tři mís-
ta, kde se ovečky houfují, najít tam 
ukryté soutěžní kódy a po odeslá-

ní získaného hesla na webové strán-
ce soutěže nebo pomocí mobilní apli-
kace děti uvidí zachráněné ovečky. 
Hra probíhá do 31. srpna 2018 na 160 
místech po celé České republice (Jablo-
nec čekal na zařazení tři roky). Propo-
juje televizní vysílání, web i venkov-
ní aktivity. Každý účastník bude odmě-
něn dětskou tetovací sadou s motivem 
soutěže. Získá ji např. přímo v turistic-
kém infocentru spolu s potřebnými kó-
dy. Na vybrané pomocníky pak čekají 
další dárky. Mapu výletů, speciální mo-
bilní aplikace a všechny potřebné in-
formace najdete na: www.sezenteo-
vecky.cz.
Vloni se do soutěže zapojilo více než 
40 tisíc hráčů.  Foto: ČT 

Ovečky z ČT se zatoulaly do Jablonce

Czech Fashion Week míří do Prahy a Ostravy
Vydavatelská skupina Metropol chce čtenářům, kterým tak děkuje za významnou podporu, přinášet kromě kvalitních novin, zpravo-
dajství na webu www.tydeniky.cz a facebookových profi lech také řadu eventových projektů jako je například TOP MODEL OF THE YE-
AR v pražském Grandhotelu Bohemia či právě proběhlý a velmi úspěšný Czech Fashion Week, který produkovala společnost European 
Press Holding a.s. ve spolupráci s European Fashion Agency s.r.o.

Czech Fashion Week letos proběhl kromě Tep-
lic také v Karlových Varech. Tento společensko-
kulturní projekt se uskutečnil s významnou po-
mocí a pod záštitou ministryně pro místní roz-
voj Ing. Kláry Dostálové, hejtmanky Karlovarské-
ho kraje Mgr. Jany Vildumetzové, karlovarského 
starosty Ing. Petra Kulhánka, hejtmana Ústecké-
ho kraje Oldřicha Bubeníčka i teplického starosty 
a senátora Jaroslava Kubery. 
Po úspěšných dvou ročnících 2017 a 2018 se nyní 
připravuje pro rok 2019 uvedení přehlídky špič-
kových módních tvůrců Czech Fashion Week také 
v Praze a Ostravě.
Děkujeme našim čtenářům za velký zájem o no-

viny, jak ostatně vyplývá i z jejich reakcí na face-
booku Noviny Metropol, zprávy.cz či Zpravodajs-
tvi Online, a webu www.tydeniky.cz. 
Aktuálně jim budeme přinášet rovněž rozšířené 
zpravodajství k lepší orientaci na politické scéně 
před komunálními a senátními volbami 5. a 6. říj-
na 2018. Čtenářské náměty a připomínky, za kte-
ré děkujeme, okamžitě řešíme na e-mailové adre-
se redakce@tydeniky.cz.
Cílem vydavatelství Metropol je přinášet pozitiv-
ní zprávy široké veřejnosti. Bezplatné noviny Me-
tropol jsou tak v současné době vysoce efektiv-
ním nástrojem pro informování lidí, ročně si je 
přečte 1 milion čtenářů.

Ing. Jiří Morštadt
ředitel vydavatelské skupiny European Press Holding a.s.
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Konstantinův řád je považován za his-
toricky první rytířský křesťanský řád 
na světě a jeho založení je připisová-
no přímo osobě římského císaře svaté-
ho Konstantina Velikého (Flavius Vale-
rius Constantinus), narozeného ve tře-
tím století. Od roku 306 byl římským 
císařem a až do své smrti nezpochyb-
nitelným vládcem celé římské říše. 
Konstantin přispěl ke změně nábožen-
ské politiky římské říše a jeho působe-
ní mělo zásadní význam nejen pro křes-
ťanství, ale i pro historii pozdní antiky 
a evropské civilizace. Konstantin zvítě-
zil 28. října roku 312  v bitvě u Milvij-
ského mostu, a osobně se domníval, že 
k tomuto vítězství mu dopomohl křes-
ťanský Bůh. Následně v roce 313 vy-
dal Edikt milánský, jímž zrovnoprávnil 
křesťanství s dosavadním kultem řím-
ským. Tím ukončil pronásledování křes-
ťanů a zaručil náboženskou svobodu 
všem obyvatelům říše. Konstantin křes-
ťanství všestranně podporoval a v roce 
325 svolal do města Nikaia první eku-
menický koncil. Křesťané ho za tyto je-
ho skutky obdařili přízviskem „Veliký“ 
a východní částí křesťanské církve byl 
prohlášen za svatého.  
Podle starých kronik zřizuje již roku 
312 po vítězné bitvě nad sokem Ma-
xentiem císař Konstantin Veliký první 
křesťanský rytířský řád nesoucí jeho 
jméno. Řád plnil úlohu vojenskou i du-
chovní na obranu křesťanství a záro-
veň působil jako osobní stráž na ochra-
nu císaře. 
Řád působil v následujících staletích na 
stejných původních principech, které 
následně nově potvrdil také byzantský 
císař Alexios Komnenos roku 1190. Po 
pádu Cařihradu roku 1453 došlo k roz-
štěpení řádu na dva samostatné sub-
jekty. Konstantin XI. předal před pá-
dem Cařihradu světskou moc a císař-
skou korunu na hlavu patriarchy a od 
těch dob jsou všichni konstantinopolští 
pravoslavní patriarchové etnarchama, 
u nichž se snoubí moc duchovní a svět-
ská. Legitimita řádu svatého Konstan-
tina Velikého tím spočinula na bedrech 
pravoslavné církve. Zásadní význam 
měl první rytířský řád také pro Řím, 
a proto papež Mikuláš V. potvrdil v zá-
padní Evropě řád jako římskokatolický 
Konstantinův Řád Svatého Jiří. Tím do-
šlo ke vzniku dvou samostatných řádů, 
spadajících pod jurisdikci západní i vý-
chodní části křesťanské církve. 

Křesťanství je jen jedno, přičemž zá-
padní a východní část církve je vnímá-
na jako pravá a levá plíce křesťanství.
Oba řády fungovaly v nezměněné po-
době až do počátku 20 století. V po-
válečné – změněné Evropě se oba řá-
dy musely přizpůsobit moderní do-
bě. Římskokatolická frakce řádu půso-
bí dodnes jako rodinný řád dynastické 
rodiny Bourbonů. Pravoslavný Kon-
stantinův řád obdržel dne 29. května 
1953 registraci ve Švýcarsku, kdy byl 
zaregistrován dle švýcarského prá-
va, jako rytířská asociace na ochra-
nu křesťanství. Řád působil charita-
tivně v 50. až 70. letech nejen v Evro-
pě, ale také v prostoru Afriky. Dne 12. 
května 1970 uznal řád Konstantina Ve-
likého církevní autorita Jeho Blahosla-
venost Nikolaos VI. Papež a patriarcha 
církve Alexandrie, založené apoštolem 
Markem a vzal Řád pod patronát. V ro-
ce 1982 byl Konstantinův Řád povýšen 
na "Čestnou stráž Apoštolského trů-
nu" Alexandrie patriarchů Alexandrie 
a celé Afriky ve shodě se svatým sy-
nodem. Rytířský Řád svatého Konstan-
tina Velikého působil v západní Evro-
pě, ve střední a východní Evropě byla 
jeho činnost obnovena po pádu tota-
litního komunismu po roce 1989, kdy 
byla zahájena obnova rytířského spo-
lečenství svatého Konstantina v post-
komunistických zemích v České repub-
lice, Slovenské republice, v Polsku, Bul-
harsku, Maďarsku, Rusku a na Ukraji-

ně. Prvním státem, kde byla obnova 
řádu (na popud vídeňských Čechů) za-
počata, byla Česká republika. Násled-
ně bylo roku 1993 v dolnorakouském 
klášteře Stift Göttweig (nedaleko ob-
ce Furth) přijato 9 Čechů pod němec-
ký exarchát. Ve dnech 2. – 4. září 1994 
byli v německém Bad Wimpfenu přija-
ti další dva Češi a hned následující mě-
síc se uskutečnilo první pasování řá-
du v České republice na Velehradě, kde 
bylo ve dnech 23. – 24. října 1994 při-
jato do řádu 30 čekatelů ze států střed-
ní a východní Evropy, z toho bylo 21 
Čechů.  
Veškeré zásluhy na vzniku poboček řá-
du ve střední a východní Evropě měli 

současní členové vedení řádu Interna-
tionalis Ordo Sancti Constantini Mag-
ni. Dne 30. března 1995 povolilo Minis-
terstvo vnitra ČR řád Konstantina Veli-
kého jako občanské sdružení. Postup-
ně vznikly pobočky Řádu  v Polsku (14. 
12. 1994), Rusku (12. 2. 1996),  Maďar-
sku (1995),  Bulharsku (1996),  na Ukra-
jině (1995)  a na Slovensku (31. 8. 1995). 
Registrací mezinárodní centrály řádu 
v České republice za podpory násled-
níka ruského trůnu dne 20. 2. 1998, na 
základě zákona 116/85 Sb. (zákon o me-
zinárodních nevládních organizacích), 
byla centrála řádu přesunuta na úze-
mí Čech. Církevní legitimitu si západo-
evropský řád udržel ve vazbě na pat-
riarchát Alexandrie a celé Afriky, stře-
do a východoevropská část řádu získa-
la uznání a záštitu pravoslavné církve 
(dva měsíce po registraci jako meziná-
rodní nevládní organizace) dne 24. 4. 
1998 od Konstantinopolského patriar-
chátu, skrze metropolitu českých ze-
mí a Slovenska, jeho Blaženost vladyku 
Dorotheye, arcibiskupa pražského. 
A tak se střední a východní část Kon-

stantinova řádu, po takřka 550 letech, 
vrátila roku 1998 tam, kam historicky 
patří, tedy pod jurisdikci Konstantino-
polskou (pod Cařihrad), který má již od 
roku 1453 legitimní právo potvrzovat 
a uznávat Konstantinův řád jako auto-
nomní vojensko-církevní subjekt Vý-
chodní části křesťanské církve. Na tu-
to tradici navázal také nový metropo-
lita a Arcibiskup pražský jeho blaže-
nost Doc. ThDr. Vladyka Kryštof, Ph.D., 
když v Praze dne 13. března 2006 po-
tvrdil rytířský řád svatého Konstantina 
a Heleny jako STAVROPIGIÁLNÍ pravo-
slavné bratrstvo věřících. 
Kromě duchovní ochrany východo-
církevního suverénního patriarchátu 
a všech shora uvedených národních 
statusů (mezinárodních poboček řá-
dů v jednotlivých státech) včetně me-
zinárodní centrály (zřízené jako mezi-
národní nevládní organizace) je řád re-
gistrován v ekonomické a sociální sfé-
ře Organizace spojených národů (OSN). 
V současné době řád působí ve 32 stá-
tech světa pod názvem International 
Equester Ordo Sancti Constantini Mag-
ni (et Helena).
Řád zastává duchovní a morální hod-
noty dávných časů, které v naší dneš-
ní moderní společnosti velice chybí. 
Řád je tak ochráncem evropské kultu-
ry a mentality, která se utvářela v Ev-
ropě pod vlivem církve a místní zem-
ské šlechty po dobu dvou tisíc let. 
 Text: Metropol  (konzultováno s historiky)

Článek o tajemných řádech, světových 
společenstvích a rytířích dnešní doby?
Řada lidí věří, že ilumináti, svobodni zednáři, templáři, nebo třeba rytíři pod-
vazkového řádu ovládají svět. A spousta lidí si naopak mysli, že je vše kon-
spirace a nic takového neexistuje. Tak jak to je doopravdy? Vždyť občas za-
slechneme, že nějaká známá a významná osoba k některému řádu pat-
ří... Na příkladu Rytířského Řádu sv. Konstantina a Heleny se dá nahlédnout 
pod pokličku. Chodí dnešní rytíři v brnění? Jsou to pošetilci? Řídí svět? Nebo 
naopak dělají jen něco pro jeho blaho? Jak taková společenství fungují dnes 
na území našeho státu, co jsou fámy a jaká je pravda? My to víme...

Obnova řádu po roce 1989 - Rozhodnutí papeže a patriarchy Mikuláše VI , 12.5.1970, 
patriarší tomos

j ý
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 Jako fotograf jste se výrazně pro-
sadil kromě jiného také spoluprací 
s prestižním svatebním salonem Del-
ta, který patří mezi nejvýznamnější 
ve svém oboru v České republice. Jak 
vznikl tento nápad?
Majitelka Delty Petra Vyoralová mi na-
bídla spolupráci na veletrhu Svatba na-

nečisto, což jsem přijal s radostí a jsem 
jí za to vděčný.

 V čem konkrétně spočívala spolu-
práce?
Třeba nápad s focením šatů v poli mě 
napadl před dvěma roky, ale zatím ne-
byl čas ho nějak rozvinout. Díky Petře 
Vyoralové se na výsledné práci podílel 

úžasný tým lidí včetně modelek, mého 
mladšího syna, mé ženy, samozřejmě 
Petry Vyoralové a kamaráda Petra Brab-
ce, který zaznamenal backstage foto.

 Jaké máte plány a sny jako profesi-
onální fotograf?
Baví mě fotit svatby, protože jsou pl-
né emocí. Srdeční záležitostí je však fo-
cení módních přehlídek, fashion a pře-
dem připravených akcí jako jsou napří-
klad trampolíny v poli a šaty.

 Kde jste sbíral první zkušenosti? 
První fotky jsem zkoušel na dceři Terez-
ce, když se narodila. Kamarád mi fot-
ky pochválil a já jsem se svůj talent od 
té doby i s jeho pomocí snažil rozvíjet. 
Nápady, které realizuji, mě napadají při 
běžných činnostech jako je řízení auta 
či při procházce se psem. Ale hned si je 
pro jistotu zapíšu do telefonu…
Používám fotoaparát Canon 5D a ob-
jektivy s delším ohniskem, které jsou 
mi nejbližší. Rád si pohraju s bleskem 
a odpalovacím zařízením, aby fotka 
měla potřebnou dynamiku.

Mluví za mě moje práce
Fotograf Miroslav Morgenstern o sobě nerad hovoří, je raději, když za něj mluví jeho práce a fotografi e 
se pak lidem líbí. Na fotografi ích modelky Angelika Kostyshynová, Pavla Vyoralová, Žaneta Morštadt.

Jablonec n/N | Do jablonec-
kých kostelů zve o prázdninách 
zdejší turistické infocentrum. 
Každé úterý si mohou návštěv-
níci zdarma prohlédnout interi-
éry sakrálních památek ve měs-
tě a v podvečer se zaposlou-
chat do tónů varhan. 

„Je výjimečné, že se město jako Jablonec 
nad Nisou může chlubit tolika varhanní-
mi nástroji, které jsou schopny koncert-
ního hraní,“ upozorňuje Borek Tichý 
z jabloneckého turistického infocen-
tra. „A letos se po delší odmlce rozezní 
i varhany v nově zrekonstruovaném in-
teriéru secesního kostela Povýšení sv. Kří-
že na náměstí Boženy Němcové,“ dodá-
vá Tichý. Nejen díky hudbě, ale i díky 
rozličnosti svých interiérů a staveb-
ních stylů jsou zpřístupněné kostely 
lákadlem pro místní i turisty. Jablonec 
může nabídnout jak klasické histori-
zující stavby, tak architektonické perly 
jako modernistický kostel Nejsvětější-
ho Srdce Ježíšova či secesní kostel Po-
výšení sv. Kříže. Každé úterý až do 28. 
srpna bude k prohlídce zdarma v čase 
10.00 až 17.00 přístupno pět kostelů. 

Z hlediska dramaturgie koncertů si 
na své přijdou ti, co mají oblíbené 
konkrétní hudební období, ale i pra-
videlní návštěvníci. „Budou moci po-
rovnat, jak se varhanní tvorba vyvíje-
la v čase a jak hudební skladatelé re-
fl ektovali různá umělecká období. Kaž-
dý koncert se totiž zaměří na konkrétní 
hudební sloh. Od nejstarší hudby gotiky 
a renesance, přes baroko české, němec-
ké a italské až po klasicismus a roman-

tismus,“ láká k poslechu Borek Tichý.
Na celém projektu Jablonecké kostely 
otevřeny se podílejí církve římsko-ka-
tolická, československá husitská a sta-
rokatolická ve spolupráci s Jablonec-
kým kulturním a informačním centrem 
za fi nanční podpory Libereckého kraje 
a statutárního města Jablonec nad Ni-
sou. Hudební podvečery jsou připravo-
vány s Domovem české hudby. Vstup 
na koncerty je dobrovolný. 

Varhany se rozezní každé úterý

Praha | České dráhy rozšíří park 
osobních vozů pro dálkové vla-
ky nákupem vozů od rakous-
kých železnic ÖBB. Komfortní 
klimatizované vozy posílí kapa-
citu mezistátních i vnitrostát-
ních vlaků. 
   
„Využili jsme další příležitost k rozšíře-
ní našeho parku o komfortní rychlíkové 
vozy typu UIC-Z, které naši rakouští kole-
gové prodávali. Jedná se sice o starší vo-
zy, ovšem s moderní konstrukcí vybave-
né klimatizací, oddíly se šesti místy k se-
zení a schopné provozu rychlostí až 200 

km/h,“ uvedl k nákupu vozů v Rakous-
ku Miroslav Kupec, člen představen-
stva Českých drah odpovědný za tech-
niku, servis a majetek. 
České dráhy nasadí většinu vozů do 
provozu co nejdříve, po provedení pří-
slušných kontrol a revizí. Menší část 

vozů pak projde před nasazením do 
provozu rozsáhlejší opravou. 
Vozy 2. třídy řady Bmz budou nasaze-
ny na vnitrostátní a mezistátní linky 
Českých drah. Cestujícím nabízejí kli-
matizované interiéry, oddíly se 6 mís-
ty k sezení s posuvnými polohovatel-
nými sedačkami a elektrické zásuvky 
230 V pro napájení elektroniky. České 
dráhy zaplatí za 41 osobních vozů 13,7 
milionu EUR. Národní dopravce v sou-
časnosti disponuje téměř 900 osobní-
mi vozy pro rychlost 160 km/h a ví-
ce a 50 lokomotivami pro tyto vysoké 
rychlosti.   

ČD zakoupily v Rakousku 41 rychlíkových vozů

Podporu z pražského operačního 
programu až dosud získalo 518 pro-
jektů. Parkovací dům pro 880 auto-
mobilů, který se ještě letos začne 
budovat na Černém Mostě, je nej-
nákladnější z těchto projektů – cel-
kem vyjde na téměř 324 milionů ko-
run. Jeho příprava začala již v roce 
2011, situaci však komplikovaly slo-
žité majetkoprávní vztahy.
„Parkovací dům uleví jak řidičům při-
jíždějícím do Prahy, kteří by v této ob-
lasti rádi nechali auto a pokračovali do 
centra veřejnou dopravou, tak i Pra-
žanům, kteří budou méně zatěžováni 
hlukem, exhalacemi, dopravními zá-
cpami i nehodami,“ řekla radní pro 
oblast školství a evropských fondů 
Irena Ropková.
Parkovací dům vznikne za výjezdem 
z komunikace R1 ze směru od Mla-
dé Boleslavi a Hradce Králové po-
blíž nákupních center Makro, Horn-
bach a SCONTO. Objekt nahradí sou-
časné pozemní záchytné parkoviště, 
jehož kapacita je oproti plánované-
mu domu třetinová a již zdaleka ne-
stačí. Na okolní komunikace, auto-
busové zastávky a stanici metra Čer-

ný Most bude objekt napojen bezba-
riérově upravenou nadzemní lávkou 
přes Chlumeckou ulici. Možnost par-
kovat zde budou mít i majitelé vozi-
del na alternativní paliva a energie, 
městských minivozů a motocyklů, 
ale také cyklisté, pro které bude vy-
členěno 38 míst. 
„Protože parkovací dům přinese Pra-
ze všestranný prospěch, bude hlavní 
město jeho provoz fi nančně podporo-
vat. Díky tomu bude možné toto hlí-
dané parkoviště s moderním zázemím 
využívat za symbolických 20 korun za 
den,“ podotkla radní Irena Ropková. 
Vzhled garáží respektuje ráz okolní 
výstavby a do oblasti přinese nejen 
funkční, ale díky zvoleným materiá-
lům a využití popínavých rostlin i es-
tetický prvek. Řidiči ho budou moci 
využívat od roku 2021.  
Dalším velkým projektem, na který 
pražští zastupitelé uvolnili z Operač-
ního programu Praha – pól růstu ČR 
téměř 200 milionů korun, je napří-
klad i pilotní projekt přeměny budo-
vy střední školy v Českobrodské uli-
ci v Praze 9 – Hrdlořezech na budovu 
energeticky soběstačnou. 

Pražanům uleví velké P+R parkoviště
Praha | Pražští zastupitelé schválili 48 projektů za téměř 568 mi-
lionů korun, které žadatelé o dotaci podali do čtyř výzev vyhlá-
šených v rámci Operačního programu Praha – pól růstu ČR. Na 
východním příjezdu do metropole díky tomu vyroste velkokapa-
citní P+R parkoviště, střední škola v deváté městské části projde 
kompletní rekonstrukcí a bezmála pět desítek škol a společnos-
tí bude moci realizovat potřebné vzdělávací aktivity.
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Praha | Soutěž Miss Léta zná 
všech 12 fi nalistek letošního 
ročníku. Každá z jiného těsta, 
přesto ale každá krásná. Part-
nerem soutěže jsou noviny Me-
tropol.

V průběhu června a července proběhla 
v Aquapalace Praha celkem čtyři semifi -
nálová kola Miss Léta, kdy se postupně 
v každém kole představila jiná dvanáct-
ka soutěžících. Pro každé kolo byly při-
praveny tři korunky a šerpy pro tři po-
stupující dívky. Každé kolo to měla po-
rota těžké, protože konkurence byla vy-
soká a většinou mezi čtvrtým a třetím 
místem rozhodoval pouze jeden bod. Po 
skončení každého kola se nové fi nalistky 
přesunuly na slavnostní afterparty do re-
staurace Como, na kterou je odvezla cab-
rio limuzína Lincoln Limousine, a dívky 
oblékly tradiční bílé outfi ty Bílé armády, 
které jsou již od roku 2016 neoddělitel-
nou částí image soutěže Miss Léta.
Vítězky každého semifi nále obdrže-
ly hodnotné ceny od Olympusu, Body 
Wraps, Solárního studia Sun Angels, 
Brazil Keratin, Chopin vodky. Na své si 
přišli i diváci živých přenosů streamo-
vaných na facebooku Miss Léta.
Během srpna fi nalistky čeká spousta sou-
středění a focení. Součástí focení bude 
i nafocení kalendáře pro rok 2019, kterého 
se již třetím rokem účastní i značka spod-
ního prádla Werso. Pravidelně se o foto-
grafi e postará Robert Novotný, ředitel sou-
těže Miss Léta (a majitel společnosti Miro-
net) a příležitostný fotograf. Kromě prádla 
děvčata nafotí fotografi e módních návr-
hářů a plavky. Nebude chybět ani profesi-
onální focení fototestů, které dívkám ote-
vřou cestu do světa modelingu.
„V září proběhne fi nále, kdy se dozvíme, kte-
rá z letošních fi nalistek získá titul Miss Léta 
2018. Vítězka vyhrává roční pronájem au-

tomobilu od Ford Carent Praha. Pro letoš-
ní rok je připraven zbrusu nový model uve-
dený nedávno na trh – Ford Ecosport. Dále 

vítězku čeká účast na světové Miss a mno-
ho hodnotných cen v řádu stovek tisíc. Sa-
mozřejmě myslíme i na dívky, které získají 

další tituly a také na neumístěné fi nalistky. 
Sama jsem zvědavá, jak to dopadne, proto-
že ani letos to porota nebude mít jednodu-

ché,“ uvedla pro Metropol organizátorka 
soutěže Miss Léta, Alexandra Belingero-
vá.  Foto: Karel Juda

Miss Léta zná své fi nalistky pro tento ročník

Zleva Radka Erbanová, Dominika Vinšová, Michaela Pangrácová Zleva Daniela Bauer, Anna Škodová, Nela Babirádová

Zleva Denisa Štulíková, Kateřina Lišková, Anežka Šeinerová Zleva Tereza Kopečková, Nina Sattlerová, Ivana Khymchuk

Kornfeil do závodu odstartoval výborně 
a v úvodních dvou kolech si držel první 
pozici a slušný náskok. Ve čtvrtém ko-
le přišel propad pořadím, kdy český pi-
lot klesl na čtvrté místo a posléze se po-
hyboval okolo sedmé pozice. Odtud se 
Kornfeil postupně dokázal probojovat 
zpět, aby v závěrečných kolech klání tří-
dy Moto3 absolvoval celou řadu atrak-
tivních soubojů o vítězství. Cílovou ro-
vinkou v posledním kole projel na ko-
nečném třetím místě. První vítězství 
v kariéře si připsal Fabio di Giannanto-
nio, na druhém místě dojel Aron Canet. 
Filip Salač, který jel na divokou kartu, 
skončil na čtyřiadvacátém místě.

V závodu královské kubatury MotoGP 
obsadil domácí pilot Karel Abraham 
18. místo. Zvítězil Andrea Dovizioso, 
pro kterého to bylo vůbec první vítěz-
ství na brněnské trati a zároveň druhé 
vítězství v letošní sezóně. Třídu Mo-

to2, ve které nestartoval žádný český 
jezdec, vyhrál Miguel Oliveira před Lu-
cou Marinim. Třetí místo obsadil ital-
ský jezdec Francesco Bagnaia.
Letošní návštěvnost se vyšplhala přes 
187 tisíc diváků. „S průběhem Grand 
Prix České republiky 2018 můžeme být 
z organizačního pohledu spokojeni. 
V porovnání s loňským rokem se přímo 
na místě akce prodalo více vstupenek, 
k mírnému poklesu došlo v rámci před-
prodeje. Výsledek je nicméně v koneč-
ném součtu podobný jako v roce 2017,“ 
popsal tajemník Spolku pro GP ČR Br-
no Adam Svoboda.
 Foto: Honza Král

Skvělá bronzová jízda Jakuba Kornfeila
Brno | Jedenáct let čekali fanoušci na pódiové umístění českého 
závodníka při Grand Prix České republiky. To utnul Jakub Kornfeil, 
který v letošním domácím závodě třídy Moto3 podal velmi dobrý 
výkon a cílovou rovinkou projel jako třetí v pořadí. Kornfeil tak na-
vázal na skvělou kvalifi kaci, kterou dokázal vůbec jako první český 
pilot v Brně vyhrát.
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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

 Na jaké oblasti by se měla zamě-
řit bezpečnostní politika metropole 
v následujících letech, kde podle vás 
v současné době vidíte možný pro-
stor pro změnu či zlepšení?
Statistika v Praze mluví jasně. Ročně 
máme oznámených na Policii ČR zhru-
ba 100.000 majetkových trestných činů. 
Tedy za život má každý Pražan jistotu, 
že bude 8x okraden. Vykrádají se skle-
py, auta, máme dokonce případy, kdy 
se kradou kola z třetího patra na balko-
nu. My tomuto chceme konečně zame-
zit. Zlepšíme prevenci kriminality, tedy 
zajistíme větší počet policistů a strážní-
ků v ulicích Prahy. Chceme, aby měst-
ská a státní policie úzce spolupracovaly, 
chceme společné hlídky. Tím se dočasně 
vyřeší nedostatek policistů. V Praze jich 
podle údajů policejních odborů chybí 
zhruba 1300. Chceme na místech zloči-
nu instalovat bezpečnostní kamery, zlo-
čince identifi kovat a zajišťovat ještě dří-
ve, než někoho okradou nebo zbijí.   

 Hlavní město neustále prochází 
bouřlivým vývojem, změny se týka-
jí také úprav veřejných ploch. Kde 
spatřujete v této souvislosti určité re-
zervy?
Když vyjedete 3 km na západ od našich 
hranic, úprava veřejných ploch je úplně 
na jiné úrovni, než v Praze. Stromy a par-
ky nemůžeme pouze vysazovat, je potře-
ba se o ně také náležitě starat! Stříhat, za-
lévat, hnojit. Když jsem jezdíval jako malý 
kluk za sportem do Holandska, obdivoval 
jsem, že tam stříhali trávu v městských 
parcích i dvakrát do týdne. U nás se stří-
há v lepším případě třikrát za rok, o za-

vlažování a hnojení nemluvě. To ani nee-
xistuje. To vše je potřeba začít dělat jako 
samozřejmost. Dále je potřeba se starat 
o lavičky v parcích a dětská hřiště. Pravi-
delně natírat a měnit uhnilé dřevo. Nic ta-
kového není. To změníme!  

 Praha investuje téměř 2,75 miliar-
dy korun, fi nancovaných z větší čás-
ti s pomocí EU, do projektů zaměře-
ných na inovace, bezpečnost, životní 
prostředí a školství. Na co by se ty-
to projekty podle vás především mě-
ly zaměřit?
O projektech spolufi nancovaných EU 
do velké míry vůbec nerozhoduje Pra-
ha. Je to složité a neefektivní. My, Pra-
žané, potřebujeme hlavně dobudovat 
základní infrastrukturu, tedy metro D, 
dostavět okruh, protáhnout metro C do 

Čakovic. Uvést do provozu rychlodrá-
hu na letiště. Praha musí také umět če-
lit vedrům. Navrhujeme proto do parků 
vybudovat systém na zadržování dešťo-
vé vody, chceme vybudovat fontány na 
hlavních pražských náměstích a udělat 
vodní mlžící systémy. Toto jsou samo-
zřejmosti, které Praha nemá. 

 Na jaké lokality by měly cílit pří-
padné změny územního plánu?
Územní plán tak, jak jej navrhl IPR, 
nemá podporu široké veřejnosti. 
Všichni urbanističtí architekti vám 
dnes potvrdí, že trend je v zahušťo-
vání města. To je ale přesně to, co 
lidé nechtějí. My nechceme bydlet 
v betonu a cihlách, ale v zeleni a vo-
dě. SPD dohlédne na to, aby všech-
ny změny prošly referendem. Lidé si 
sami rozhodnou, zda-li se jim zele-
né plochy v okolí zastaví anebo ni-
koliv! Naopak veškerou dopravu 
chceme zahloubit pod zem. Blanka 
se osvědčila! 

Jan Čížek: Chceme bydlet v zeleni
Praha | Jednatel společnosti Strategic Consulting Jan Čížek vidí 
v současné době jako zásadní otázky, související s rozvojem hlavní-
ho města, například bezpečnost či úpravu veřejných ploch. V rozho-
voru pro Metropol vysvětluje, jak je možné tyto oblasti řešit.
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TIPY NA VÝLET

Mladá Boleslav | Expozici 
ŠKODA Muzea v Mladé Bolesla-
vi rozšiřuje od 1. července te-
matická výstava Vítězství plná 
prachu: 1908. Právě na příkladu 
roku 1908 návštěvníky sezná-
mí s úspěchy mladoboleslavské 
značky na poli motorsportu. 

„ŠKODA Muzeum si letos připomíná 110 
let, které nás dělí od série působivých tri-
umfů automobilů Laurin & Klement na 
domácích i zahraničních závodních tra-
tích,“ říká Andrea Frydlová, vedoucí 
ŠKODA Muzea. „Vítězství z roku 1908 
se velmi rychle odrazila v renomé znač-
ky i v meziročním nárůstu prodeje vozů 
Laurin & Klement o 30 %. Současně s po-
sílením pozice na domácím trhu došlo 
k výraznému rozvoji exportu,“ dodává 
A. Frydlová. 
Vůbec první účast stroje mladobole-
slavské značky v mezinárodním závo-
du spadá do června 1901, kdy moto-
cykl L& K úspěšně absolvoval 1196 km 
dlouhou trať z Paříže do Berlína. O čty-

ři léta později český motocykl suverén-
ně zvítězil v nejnáročnějším závodě té 
doby, ve francouzském Dourdanu. Rok 
1906 pak byl ve znamení automobi-
lů vlastní konstrukce i jejich prvních 
vítězství: L&K Voiturette B o výkonu 
9 koní (4,5 kW) a rychlosti 45 km/h ob-
sadily při závodu v rakouském Semme-
ringu 1., 2. a 4. místo. 

Technický vývoj postupoval mílovými 
kroky vpřed, v roce 1908 se tak značka 
Laurin & Klement dostala do centra po-
zornosti doma i v zahraničí strhující sé-
rií významných sportovních úspěchů. 
Tyto a mnohé další zajímavosti připomí-
ná od 1. července do 12. října nová vý-
stava ve ŠKODA Muzeu, nazvaná « Vítěz-
ství plná prachu: 1908 ». K jejím mag-

netům patří závodní vůz Laurin & Kle-
ment BSC ze sbírky ŠKODA Muzea, dále 
typy L&K FC a L&K GS2, zapůjčené sou-
kromým majitelem, a konečně motocykl 
L&K CCR, pocházející z Muzea Mladobo-
leslavska. Atmosféru doby pomohou na-
vodit záběry z fi lmu Dědeček automobil, 
dobové tiskoviny či originál poháru ze 
závodu v Semmeringu roku 1908. 

Návštěvu ŠKODA Muzea je možné po 
předchozí rezervaci spojit s prohlíd-
kou výrobního závodu ŠKODA AUTO 
či partnerského Leteckého muzea Me-
toděje. 

Více info na 
http://museum.skoda-auto.cz/

Vítězství plná prachu: 1908

Obnova křížové cesty začala v srpnu 
2016. „Kromě třinácti kamenných za-
stavení jsme rekonstruovali také kapli,“ 
uvedl Zdeněk Růžek, ředitel krajské-
ho ředitelství Lesů ČR v Teplicích. 
Původní křížová cesta tvořená pískovco-
vými zastaveními a dvěma kaplemi (Kal-
várie a Boží hrob) byla požehnána v ro-
ce 1914. 

Po skončení druhé světové války 
a následném odsunu původního ně-
meckého obyvatelstva se přestala 
kaple i křížová cesta využívat. Na 
dvě desetiletí navíc patřila do za-
kázaného pohraničního pásma. Po 
jeho zrušení v 60. letech 20. století 
pokračovala devastace kaple a kří-
žová cesta postupně zanikla.

Křížová cesta svatého Jáchyma
v Lipové byla obnovena

Roštejn | Hrad Roštejn, který je 
v majetku Kraje Vysočina a ve 
správě Muzea Vysočiny Jihlava, 
otevřel novou expozici v hrad-
ním ochozu. Expozice nové 
trasy je věnována především 
rodinám a je zaměřená na les 
a myslivost. 

Letos bude kvůli rekonstrukci hradu je-
dinou návštěvnickou trasou. Je bez prů-
vodce a dobu v ní strávenou si určí sami 
návštěvníci, říká kastelánka Kateřina 
Rozinková. Za kompletní opravu hradu, 
která už trvá více než rok a ještě chvíli 
bude prohlídky na hradě komplikovat, 
zaplatí kraj 73 milionů korun.
Trasu nové expozice s botanickým sá-
lem, gigantickým mraveništěm nebo 
nočním lesem doplní za rok ještě velká 
herna. Stavebně je součástí etapy, na 

které se v letošním roce pracuje, řemesl-
níci právě demontují okna a podlahy. Do 
příštího roku má být opravená i hlavní 
hradní část s novou historickou expo-
zicí. V provozu bude podle kastelán-
ky pravděpodobně od příštích letních 
prázdnin. V letošní sezoně dostanou zá-
jemci o historii odborný výklad buď na 
nádvoří, nebo v kapli sv. Eustacha, kte-
rá už také prošla rukama restaurátorů.
Nová expozice evokuje les. Podle archi-
tekta Jakuba Žáka, který je autorem ná-
vrhu, nemá jít o imitaci. Proto také pou-
žil výhradně přírodní materiály, skutečné 
stromy a větve. Důmyslné projekce pak 
návštěvníky vedou po svítících zvířecích 
stopách. Na zdech se díky nim pohybu-
jí zvířecí siluety. „Okolím hradu jsme se 
inspirovali a snažili jsme se ho dostat do 
hradu, ale chtěli jsme instalaci posunout 
do trochu umělečtější roviny,“ řekl Žák.

Roštejn nabídne i les a myslivost

Litoměřice | V Litoměřicích až 
do 16. září otevírají své brá-
ny pro turisty i některé kostely 
v rámci produktu Okruh církev-
ní památky. 

Letošní rok se dočkal okruh svého roz-
šíření o další dva objekty – Severočes-
kou galerii výtvarného uměni a věž 
u katedrály sv. Štěpána. Po jednotli-
vých památkách turisty provedou ško-
lení průvodci převážně z řad studentů 
Filozofi cké fakulty Univerzity Karlovy. 
Destinační agentura České středohoří 
upravila okruh i pro školy.
Okruh pro letošní rok zahrnuje osm za-
stávek: katedrálu, věž u katedrály, dě-
kanský kostel Všech svatých, kostel sv. 
Jakuba, kostel Zvěstovaní Panny Ma-
rie, Diecézní muzeum, barokní a stře-

dověkou expozici galerie a vyhlídko-
vou věž Kalich.
Voucher na všech osm památek lze za-
koupit za cenu vstupu do tří památek 
v hodnotě 150 Kč v infocentru, v koste-
le Všech svatých nebo v katedrále. Ob-
jekty budou přístupné buď po předlo-
žení zakoupeného voucheru nebo po 
zaplacení jednorázového vstupného 

do každého objektu. Do zakoupených 
voucherů budou návštěvníci sbírat ra-
zítka. Po získání již tří razítek mohou 
turisté čerpat zdarma odměnu v podo-
bě třetinky piva nebo limonády v Bis-
kupském pivovaru U sv. Štěpána ne-
bo si vychutnat kávu v hodnotě 50 Kč 
dle vlastního výběru ve Fér Kafe v par-
ku Václava Havla. Na každý voucher je 
možné čerpat 2 odměny.
Dospělí za voucher zaplatí 150 Kč, dě-
ti od 6 do 15 let 75 Kč, studenti, senio-
ři, majitelé ZTP a ZTP/P 115 Kč. Pro děti 
bude k dispozici tištěný Hravý průvod-
ce, který památky přiblíží zábavnou 
formou. Projekt připravila Destinač-
ní agentura České středohoří ve spo-
lupráci s partnery. Vice informací na 
www.ceskestredohori.info.
 Text: Radka Kubíčková

Okruh církevní památky bude letos rozšířen

Lipová | Historickou křížovou cestu v Lobendavě na vrchu Jáchym 
ve Šluknovském výběžku v Ústeckém kraji obnovily podle vzorů 
z historických pramenů Lesy České republiky. Podnik investoval je-
den a půl milionu korun.

Liberec | Celková rekonstrukce Šámalovy chaty na 
Nové Louce v Jizerských horách, která začala po-
čátkem června, potrvá do září 2019. Lesy ČR coby 
správci objektu zaplatí 7,9 milionů korun bez DPH. 
Chata zůstala v provozu.

„Je třeba vyměnit okna a střešní krytinu, opravit fasádu a na-
třít veškeré dřevěné plochy,“ uvedl Ludvík Řičář, ředitel Kraj-
ského ředitelství Lesů ČR v Liberci. Střechu na hlavní bu-
dově pokryje měď, zbývající části chaty pak asfaltové pásy. 
„V zadním traktu vyměníme krovy a postavíme tři pokoje pro 
personál,“ řekl Řičář. Letos se bude rekonstruovat hlavní bu-
dova, v příštím roce další části chaty. 
Šámalova chata byla původně loveckým zámečkem. Od roku 
1958 je kulturní památkou. Stojí na páteřní komunikaci me-
zi obcí Bedřichov a bývalou sklářskou osadou Nová Louka. 

Cestu Lesy ČR zrekonstruovaly za 17,8 milionů korun v le-
tech 2015 a 2016. „Odstranili jsme hluboké výtluky a upravili 
špatné rozhledové poměry. Nový je asfaltový povrch. Most přes 
Červený potok zpevnila ocelová lana. Vyčistila se také všech-
na odvodňovací zařízení. Ta lemují nová zábradlí z dřevěných 
sloupů,“ dodal Ludvík Řičář. 

Šámalova chata prochází rekonstrukcí

S T Á L E  S V Ě Ž Í  I N F O R M A C E

Špindlerův Mlýn
připravil novinky
Špindlerův Mlýn | V rámci uby-
tování je nyní možnost získat ve 
Špindlerově Mlýně pro všechny 
členy rodiny jízdenky na lanovky 
zdarma. 
Špindlerovský Skiareál nabízí ná-
vštěvníkům i v létě široké spekt-
rum aktivit a zábavy, a to jak pro 
dospělé, tak i děti. Vyzkoušet mů-
žete zbrusu novou naučnou stezku 
na Medvědíně a ujít si nenechte ani 
unikátní výstavu fotografi í „staré-
ho“ Špindlu u příležitosti 100. vý-
ročí vzniku samostatného Česko-
slovenska. 


