
Pánská vůně: citrusová, ambrová, dřevitá
 hlava: bergamot, mandarinka, pepř
 srdce: levandule, geránie, jasmín

 základ: ambra, pačule, vetyver
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Získat je můžete v soutěži na facebookové 
stránce Noviny Metropol, kde budou 

zveřejněny i podmínky, 
jak můžete tento originální parfém 

od novin Metropol vyhrát.

Vydavatelství Metropol připravilo pro své 
čtenáře speciální vánoční dárek
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parfém
Z NOVÉ KOLEKCE S OSOBNÍM 

VĚNOVÁNÍM PRESTIŽNÍHO NÁVRHÁŘE 

Osmanyho
  Laffity.
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Nový rok 2019Nový rok 2019
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Foto: děkujeme partnerům:

Přejeme našim čtenářům a obchodním partnerům 

krásné vánoční svátky 
a těšíme se na vás v roce 2019

Hezké a klidné Vánoce a šťastný vstup do roku 
2019 přeje svým čtenářům vydavatelská skupi-
na Metropol, která i příští rok pořádá s Euro-
pean Press Holding a.s. soutěže TOP MODEL 
OF THE YEAR či v Evropě ojedinělou přehlídku 

krásy a výsledky práce originálních návrhářů 
v projektu CZECH FASHION WEEK. Pořadatel té-

to přehlídky krásy si ve spolupráci s předními mo-
delingovými agenturami České republiky klade za cíl 

pozvat na tyto prestižní akce nejúspěšnější české model-
ky, podporuje také práci českých návrhářů, kteří na projektech 

předvádějí přední modely.

V roce 2018 jsme pro čtenáře vytiskli více jak 1.000.000 kusů 
novin, zveřejnili více než 750 redakčních stran a ve spolupráci 
s našimi partnery uspořádali 17 kulturních projektů.
Redakce Metropolu a za Czech Fashion Week Žaneta Morštadt

Žaneta Morštadt
produkční
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Večer 25. října 2018 slavnostně odstar-
tovaly na Václavském náměstí v klubu 
Duplex křtem kalendáře Miss České re-
publiky čtyřdenní oslavy ke vzniku no-
vé Miss České republiky při příležitos-
ti 100 let republiky. V pokřtěném ka-
lendáři Roberta Novotného se objevily 
vítězky Miss České republiky 2018 do-
plněné o fi nalistky Miss Léta. Kalendář 
bude v prodeji v následujících dnech 
a výtěžek v plné částce putuje na na-
dační fond IT people.

Křtu tohoto prvního kalendáře Miss 
České republiky a ofi ciálního zaháje-
ní Miss České republiky se zúčastnil 
i zpěvák Jason Derulo, světová celebri-
ta první velikosti s 3 miliardami zhléd-
nutí svých písní na YouTube a 20 milio-
ny fanoušků na sociálních sítích.
Program neprobíhal pouze na Václav-
ském náměstí. Oslavám předcházely za-
hraniční cesty do Kazachstánu a do Rus-
ka za účasti velvyslankyně, organizáto-
rek a vítězek Miss České republiky. Ty se 

Miss České republiky 2019 odstartovala křestem kalendáře
Praha | Soutěž Miss České republiky pokřtila na Václavském ná-
městí kalendář a spustila na svém webu přihlášky do ročníku 
2019. Akce se zúčastnil zpěvák Jason Derulo. Ihned po spuštění 
registrace se do soutěže přihlásily přítomné dívky. 

nesly v duchu „100 let českého desig-
nu“. Zahraniční cesty uzavřela sobotní 
módní přehlídka v Drážďanech. 
Oslavy byly zakončeny v neděli opět na 
Václavském náměstí, a to 28. října 2018 
ofi ciálním spuštěním plnohodnotné-
ho ročníku soutěže Miss České repub-
liky a zahájením registrace dívek do 
této soutěže. Ceny dívky čekají láka-
vé. Vítězka získá automobil a poletí re-

prezentovat Českou republiku na světo-
vou soutěž. Pro ostatní fi nalistky jsou 
připraveny hodnotné ceny a kontrakty 
v oblasti modelingu. Ihned po spuštění 
stránek se začaly na akci do nového roč-
níku soutěže registrovat přítomné dív-
ky, takže už teď je jasné, že o soutěží-
cí nebude mít Miss České republiky roz-
hodně nouzi. Autoři fotografi í: Robert 
Novotný, Karel Juda, Lafi  foto (Duplex).Jason Derulo na křtu kalendáře Miss České republiky

Iveta Maurerová

Dominika Vinšová

 Co všechno a v jakých prostorách 
nabízíte Tepličanům i hostům lázeň-
ského města?
To musím opravdu stručně shrnout, ji-
nak by se to do článku nevešlo. Takže 
v první řadě velký, kontaktní webový 
portál www.visitteplice.com, kde najde 
turista vše zajímavé o celém okrese a to 
ve čtyřech jazycích.  V Dlouhé ulici má-
me jedno z nejkrásnějších turistických 
center v republice. Tam turisté i domácí 
dostanou informace i suvenýry v profe-
sionální kvalitě včetně průvodcovských 
služeb. Dále provozujeme vyhlídkovou 
věž na Zámeckém náměstí, kde je i krás-
ná výstavní expozice. Hned vedle se sta-
ráme o výjimečné místo, ostatky ST. CLA-
RI, křesťanského prvomučedníka ze 4. 
století. Asi nejviditelnějším, protože po-
hyblivým produktem je turistický vláček 
Humboldt, který brázdí Teplice od lá-
zeňských parků až po horu Doubravka.  
A v neposlední řadě to je velký prostor 
BARTHOLOMEUS Gallery-CAFÉ, který je 
dominantou města.  Původně protes-
tantský chrám jsme přetvořili na galerij-
ní expozice, kavárnu a multifunkční pro-
stor pro koncerty a společenské akce. 

 Začal advent, čas očekávání. Co 
byste z bohaté programové nabídky 
čtenářům osobně doporučil?
Toho by bylo opravdu dlouhé. Zjedno-
dušeně řečeno hlavní turistická sezo-

na končí a tak se zaměřujeme na spe-
cifi ka adventu a Vánoc. Stejně jako vlo-
ni to bude celý komplex akcí „Půvabné 
Vánoce 2018“ v Bartholomeu, počína-
je slavnostním svěcením jmelí a roz-
svícení stromečku, přes výjimečného 
Mikuláše až po vystoupení výborných 
uměleckých souborů, jejichž vrcholem 
bude koncert houslového virtuosa Ja-
roslava Svěceného. K tomu bude na vy-
hlídkové věži znovu pro děti přístupný 

Vánoční zvon, aby Ježíšek dobře slyšel 
všechna přání. To je tradice stará ví-
ce než 200 let, kterou jsme vloni ob-
novili.

 Prozradíte něco z plánů pro rok 
2019? 
Tak zase jen stručně. Přiřadit k portfo-
liu našich zajímavých míst novou ex-
pozici s kavárnou na tom nejkrásněj-
ším místě v Teplicích. Dále společně 
s majitelem Bartholomea, jímž  je Ja-
roslav Třešnák, chceme zušlechtit ten-
to prostor a udělat tam topení a nové 
sociální zařízení, aby mohl sloužit ce-
loročně. Na příští rok připravujeme ta-
ké několik koncepčních akcí, které se 
budou pravidelně opakovat. Talk show 
„Pod kopulí“, kterou bude moderovat 
Karel Voříšek z TV Prima. Dále pak pra-
videlné divadelní seance pod taktov-
kou místních divadelních společností 
s názvem „Divadelní AKTUÁL“. Nebu-
de to jen o divadle, ale také o básní-
cích, autorském čtení a pestré paletě 
umění slova. Pravidelně jednou za mě-
síc budou také swingové večery s ta-
nečním zaměřením. Z výstav snad mo-
hu prozradit to, že Bartholomeus krom 
kvalitních malířů bude také prezento-
vat velkou výstavu známého fotografa 
Roberta Vana, na kterou bude navazo-
vat několik dalších zajímavých akcí ve 
městě.  (lar)

Tři roky tvrdé práce má za sebou společnost Visit Teplice. Jak se daří naplňovat stanovené cíle 
a co připravuje pro adventní čas, o tom jsme hovořili s jejím zakladatelem Tomášem Jarolímem.

Krásné Vánoce, do nového roku 2019 
vrchovatě všeho dobrého 

a splnění všech přání
přejí středočeští silničáři.

Bc. Zdeněk Dvořák,
ředitel

KSÚS Středočeského kraje
SÚS
KRAJSKÁ SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC

Středočeského kraje SÚS Středočeesskkéého krajeKSÚS Středočččeeeeeessssskkkéého krajejořÚ réS ře odÚ h ajjeÚ kS rÚS od sk očSÚ tSÚÚ ajokéeeddSSÚSSS S kéS e ké o kS eess oÚS ajře aeÚ

SÚS
KRAJSKÁ SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC

Středočeského kraje

Visit Teplice: Adventní program je bohatý
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Úvahy o vlastním kalendáři jsme mě-
li již dříve, ale teprve nyní nastal ten 
správný čas. Autosalony KOPECKÝ se 
postupně rozšířily do více měst po 
České republice, rozšířili jsme nabídku 
značky PEUGEOT o prémiovou značku 
BMW a vytvořili si tak díky symbióze 
těchto dvou, dalo by se říci zcela roz-
dílných segmentů automobilového tr-
hu, skvělé podmínky jak pro stávají-
cí zákazníky, kteří se chtějí posunout 
někam dále, tak pro nové zákazníky 
z vyššího segmentu, kteří naopak hle-
dají do fi rem vozy pro běžné používá-
ní či segment lehkých užitkových vo-
zů, které BMW nenabízí.     
V loňském roce jsme naše obchodní 
aktivity spojili také se zajímavými lid-

mi z různých oborů činností a před-
stavili postupně naše ambasadory. 
S vytvořením tohoto 1. kalendáře Au-
tosalonů KOPECKÝ, jsme tuto spolu-
práci posunuli ještě dále a společně 
tak vznikl kalendář, který, jak dou-
fáme, bude nejenom zajímavým do-
plňkem na zeď, ale především pomů-
že dobré věci. K tomu, že nastal ten 
správný čas, jsme došli především dí-
ky naší spolupráci s panem profeso-
rem Pirkem, který již dříve ve spolu-
práci s fotografem panem Šourkem 
nějaké charitativní kalendáře nafo-
til, a když jsme se tak letos v dubnu 
všichni potkali na kulatých narozeni-
nách pana profesora, rozhodli jsme se 
touto cestou pomoci i my.  

Autosalony KOPECKÝ mají charitativní kalendář
Praha | Na začátku listopadu upořádaly Autosalony KOPECKÝ svůj 
1. křest fi remního kalendáře a jak to tak u této společnosti bývá, šlo 
o velice příjemnou společenskou událost za účasti mnoha úspěš-
ných a zajímavých lidí. Z většiny šlo o fi remní zákazníky a obchodní 
partnery, se kterými Autosalony KOPECKÝ pojí něco více než jen ob-
chodní vztahy a o to více byla atmosféra celé akce příjemnější. 
Ta proběhla v příjemném prostředí Občanské plovárny. Večerem 
provázel moderátor Jakub Železný. 

Celý výtěžek je věnován Nadačnímu 
fondu Jakuba Halíka, který vznikl pod 
záštitou Kardiocentra Institutu klinic-
ké a experimentální medicíny. Nadační 
fond byl založen na počest Jakuba Ha-
líka, hasiče-záchranáře, který byl až do 
doby, než mu byl zjištěn nádor uvnitř 
srdce, zcela zdravým osmatřicetiletým 
mužem. Po vyšetření se ukázalo, že se 
jedná o jeden z nejzhoubnějších nádo-
rů a Jakub Halík se stal prvním paci-
entem, kterému bylo odstraněno celé 
srdce a bylo nahrazeno dvěma umělý-
mi čerpadly, se kterými byl po zotave-
ní tento pacient schopen chodit i na 
procházky. Bohužel během doby, kdy 
byl po šesti měsících zařazen do čeka-

cí listiny na transplantaci, se nevysky-
tl žádný vhodný dárce a došlo k rozvoji 
těžké plicní infekce, na kterou nemoc-
ný nakonec zemřel.
Finance získané v tomto fondu slouží 
ke zlepšení péče o nemocné se srdeč-
ním selháním, ke vzdělávání nejen lé-
kařů, ale i sester a techniků, kteří se 
touto problematikou zabývají. Dále též 
k nákupu zařízení potřebného k léčbě 
těchto nemocných. 
Součástí kalendáře se stalo vedle pana 
profesora a jeho ženy několik dalších 
tváří, jako třeba zpěvačka Anna K.,
návrhářské duo sourozenců Ponero-
vých, herec Lukáš Langmajer, herec 
Národního divadla Radůz Mácha a só-

listky Národního baletu, Marta Má-
chová Drástíková a její kolegyně Da-
ria Lazucová. 
Při této slavnostní příležitosti jsme 
představili také dva nejnovější mode-
ly od obou značek, a to sice BMW X5 
a PEUGEOT 508 FASTBACK. Jelikož se 
oba vozy začnou prodávat až v následu-
jících týdnech, byla to pro mnoho hos-
tů první příležitost si tyto modely osa-
hat a prohlédnout na vlastní oči.
Doufáme a věříme, že se vám náš 
1. charitativní kalendář bude líbit a že 
nám tak jeho zakoupením pomůžete 
podpořit dobrou věc. 

Martin Vodička
Obchodní a marketingový ředitel

 
I DO NOVÉHO ROKU  

JEN TO NEJLEPŠÍ  

PF 2019 
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OTÁZKA PRO...

Krajská zdravotní usiluje o statut Komplexního
kardiovaskulárního centra. Je mu zase o krok blíž
Krajská zdravotní, a. s. (KZ) je 
o další krok blíž k získání statu-
tu centra komplexní kardiovas-
kulární péče (CKKP) od Minister-
stva zdravotnictví ČR. V Masary-
kově nemocnici v Ústí nad Labem 
vzniklo vedle kardiologické klini-
ky 1. ledna 2018 kardiochirurgic-
ké pracoviště, které provedlo 
22. května historicky první opera-
ci srdce v severních Čechách, což 
je dalším předpokladem pro zís-
kání statutu CKKP. Jeho udělení 
podporuje i jediný akcionář, kte-
rým je Ústecký kraj a v rámci své 
návštěvy vyjádřili opakovaně svoji 
podporu i předseda vlády Andrej 
Babiš, ministr zdravotnictví Adam 
Vojtěch a další členové kabinetu.

 Proč je nutné, aby v Ústeckém kra-
ji vzniklo komplexní kardiovaskulár-
ní centrum?
Ischemická choroba srdeční  (ICHS) je 
nejčastější příčinou úmrtí v České re-
publice. Největší výskyt ICHS v rám-
ci celé republiky je právě v Ústeckém 
kraji. Z tohoto pohledu se vybudování 
Komplexního kardiovaskulárního cent-
ra jeví jako logický krok. V České repub-
lice je v současné době 12 komplexních 
center kardiovaskulární péče. Jejich re-
gionální umístění je však disproporční, 
neboť 5 jich je v hlavním městě. 
Naše pracoviště v současné době pro-
vádí  operační zákroky na srdci šetrnou 
metodou přes tepny, třeba v třísle nebo 
na zápěstí. Chybí nám však kardiochi-
rurgie, která je nezbytná k ošetření ně-
kterých pacientů s ischemickou srdeční 
nemocí nebo s vrozenými či získanými 
vadami srdce. Nemocní indikovaní ke 
kardiochirurgickým zákrokům tak musí 
za těmito výkony jezdit do Prahy. 

 Kolik pacientů ročně ošetříte a od-
kud se rekrutují? 
Tým kardiologické kliniky ročně ošetří ví-
ce než 4 tisíce pacientů. Pocházejí nejen 
z Ústeckého, ale i z Libereckého a Karlo-

varského kraje, kde také centrum chybí.  
K tomu, abychom je uspokojili a poskyt-
li jim odpovídající diagnostickou a lé-
čebnou péči podle nejnovějších poznat-
ků současné medicíny na poli kardiolo-
gie, je centrum nezbytné. Část nemoc-
ných, číslo se pohybuje mezi 340 až 420 
ročně, je odesílána na pražská pracoviš-
tě nejčastěji k revaskularizaci myokardu, 
tedy našití bypassu. Bohužel, okolo 5 až 
10 akutních nemocných však každoroč-
ně umírá ještě před transportem.  

 Jak je o nemocné postaráno do po-
stavení nového pavilonu, v němž se 
s CKKP počítá?
Pacienti před operací jsou hospita-
lizováni na standardním kardiolo-
gickém oddělení. Bezprostředně po 
operaci o ně pečují kardioanestezi-
ologové na jednotce intenzivní po-
operační péče. Po stabilizaci sta-
vu jsou nemocní přeloženi na koro-
nární jednotku nebo na stanici in-
termediální péče, vytvořené z části 
kardiologického oddělení, které le-
tos začalo fungovat. Tady se o ně 
stará erudovaný střední zdravotnic-
ký personál. 

Kardiochirurgie pomůže pacientům ze 
severozápadních i severovýchodních Čech
Přednostou Kardiologické kliniky Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad La-
bem je uznávaná kapacita profesor MUDr. Pavel Červinka, Ph.D., FESC, FSCAI, kterého jsme se zeptali…

Oldřicha Bubeníčka 
hejtmana Ústeckého kraje: 

Proč podporujete vznik 
komplexního kardiologic-
kého centra v regionu?

Na západ a východ od Prahy žád-
né kardiocentrum není a proto ta-
ké Ústecký kraj jeho vznik v největ-
ší z pěti nemocnic Krajské zdravotní 
dlouhodobě podporuje. Největšího 
poskytovatele zdravotní péče v re-
gionu vždy chválím, protože v po-
sledních letech jde o společnost, kte-
rou se můžeme chlubit. Hospodaří 
v kladných číslech a my nemusíme, 
na rozdíl od jiných krajů, přispívat 
na její provoz, ale rádi a pravidelně 
poskytujeme fi nanční podporu na 
investice a rekonstrukce a nákup no-
vých přístrojů. Vždycky říkávám, že 
Ústecký kraj je energetickým srdcem 
republiky, dává jí světlo a teplo. Za 
to si naši občané zaslouží tu nejlep-
ší zdravotní péči, kterou jim může-
me dát. 

Předsedou představenstva
Krajské zdravotní, a. s., je

Ing. Jiří Novák. 
Jak vidí potřebnost 
kardiochirurgie on?

Protože kardio-
chirurgické pra-
coviště není na 
území Ústecké-
ho, ale ani sou-
sedních krajů, 
zahájili jsme le-
tos provoz kar-
d ioch i rurg ic-
kého oddělení 
v ústecké Ma-

sarykově nemocnici. Zároveň dlou-
hodobě vynakládáme značné úsilí 
k získání statutu CKKP. Do jeho získá-
ní, které předpokládám v roce 2019, 
budeme hradit provoz kardiochirur-
gie z vlastních prostředků. Žádost 
o udělení statutu jsem předal minis-
tru zdravotnictví Adamu Vojtěchovi 
při jeho osobní návštěvě u nás spo-
lu s žádostí o podporu a pomoc při 
fi nancování některých investičních 
aktivit, jejichž realizace je pro udrže-
ní vysoké úrovně zdravotních služeb 
poskytovaných v nemocnicích Kraj-
ské zdravotní zcela nezbytná. Jde 
například o připravovanou investič-
ní akci „rozšíření centrálních ope-
račních sálů v Masarykově nemoc-
nici v Ústí nad Labem, kde celkové 
investice včetně vybavení zdravot-
nickou technologií činí přibližně 850 
milionů korun. Jde také o obnovu li-
neárního urychlovače pro onkologic-
ké oddělení s předpokládanými ná-
klady ve výši cca 125 milionů a po-
řízení nového počítačového tomo-
grafu v děčínské nemocnici. V tomto 
případě představují náklady na poří-
zení v rozpětí 15 až 18 milionů korun.

Nemocnice napříč repub-
likou si stěžují na nedo-
statek zdravotníků.

Jak je tomu v Krajské 
zdravotní, a. s., odpovídá 
generální ředitel společnosti 

Ing. Petr Fiala:

Personální situace úplně ideál-
ní není. Nicméně, kardiochirurgic-
ká operativa i pooperační péče je 
personálně uspokojivě zajištěna. 
V současné době máme k dispozi-
ci dva kardiochirurgy a dva perfu-
zionisty. Máme také instrumentář-
ky vyškolené pro kardiochirurgické 
operace.  Část sester intenzivní pé-
če se školila na JIP kardiochirurgie 
Fakultní nemocnice Královské Vi-
nohrady v Praze. Pooperační péče 
je totiž odlišná v porovnání s poo-
perační péčí po standardních chi-
rurgických zákrocích nebo v porov-
nání s intenzivní kardiologickou 
péčí. U nás pak probíhá pregradu-
ální výuka studentů medicíny Uni-
verzity Karlovy v Praze a v Plzni. 

Vznik nového kardiochirurgického  od-
dělení samozřejmě vyžaduje spoluprá-
ci dalších oddělení Masarykovy nemoc-
nice v Ústí nad Labem, jakými jsou vše-
obecná a cévní chirurgie, hrudní chi-
rurgie, oddělení centrálních operačních 
sálů, Klinika anesteziologie, perioperač-

ní a intenzivní medicíny Fakulty zdra-
votnických studií Univerzity J. E. Pur-
kyně v Ústí nad Labem a Masarykovy 
nemocnice v Ústí nad Labem. Díky po-
moci Ústeckého kraje jsme koupili nej-
modernější potřebnou zdravotnickou 
techniku, například mimotělní oběh, na 
kterém se provádí většina operací srd-
ce. Kardiologické oddělení má 15 lů-
žek včetně 4 pooperačních monitorova-
cích, k intenzivní pooperační péči jsou 

využívána vyčleně-
ná lůžka na centrál-
ních jednotkách in-
tenzivní péče a na 
koronární jednot-
ce kardiologické kli-
niky. 

Pokud se personálu týče, na základě stra-
tegického rozhodnutí vybudovat v Masa-
rykově nemocnici kardiochirurgii, se nám 
podařilo získat špičkového operatéra 
v osobě primáře MUDr. Miroslava Kolesá-
ra. S ním přišel i základní tým – vrchní se-

stra Mgr. Regína Gavlasová, perfuzionis-
ta Marek Šnejdar, instrumentářka specia-
listka Bc. Henrietta Mogrošová a kardio-
anesteziolog MUDr. Štěpán Rupert. Za 
zdravotnický personál musím poděkovat 
jak vedení Krajské zdravotní, a. s., v če-
le s předsedou představenstva Ing. Jiřím 
Novákem a generálním ředitelem Ing. Pe-
trem Fialou, tak i politické reprezenta-
ci Ústeckého kraje vedené hejtmanem 
Oldřichem Bubeníčkem za neutuchající 
podporu a energii, bez nichž by kardio-
chirurgie v Ústí nad Labem nevznikla.

Ústecká Masarykova nemocnice je připravena
Má Masarykova nemocnice v současnosti dostatečné technické 
a personální vybavení pro kardiochirurgii? Odpovídá ředitel zdra-
votní péče nemocnice MUDr. Josef Liehne:

Kardiochirurgická operace v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem

Vizualizace nového pavilonu v ústecké Masarykově nemocnici, po jehož dokonče-
ní se do něj přesune celé kardiocentrum
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Queen&Beauty Universe 2018 
jsou Lucie Janošová a Katarína Talanová

V krásném a pro porotu nelehkém ve-
čeru se v českém fi nále umístila na 
druhém místě Denisa Furmanová ná-
sledovaná Petrou Havlíčkovou.
České fi nále bylo zahájeno castingem 
v luxusním Le Palais Art Hotel Prague, 
kde čestná porota vybrala 10 fi nalis-
tek. Finálovým večerem diváky prove-
dl Ondřej Albrecht z Angels Vampires, 
v několika vstupech zazpívala Tereza 
Kutrová. Očekávaným bodem progra-
mu byla módní přehlídka návrhářky 
Alice Abraham, diváci aplaudovali rov-
něž šatům Gabriely Giotto či Giani Ga-
lala a Fashion Church v podání slav-
ných modelek.
Projekt pořádájí European Press Hol-

ding. a.s. společně s agenturou Fashi-
on Models stejně jako řadu dalších 
eventových projektů jako je například 
TOP MODEL OF THE YEAR v pražském 
Grandhotel Bohemia, Miss Czech Press 
či velmi úspěšný Czech Fashion Week.
Odměnou pro vítězná děvčata Que-
en&Beauty Universe 2018 je napří-
klad pronájem vily v Miami na Floridě 
od Ereality, prsten proslulého klenot-
níka Marka Ruferta, zájezd do Paříže 
od společnosti Noesis, špičková elek-
tronika, kosmetické poukazy s lákavý-
mi produkty, doplňky stravy Benegen, 
brýle Optika Slavíková a řada dalších 
lákavých luxusních cen. Více na face-
bookové adrese Queen Beauty CZ/SK.

Praha | Skvělá atmosféra provázela národní české a slovenské ko-
lo soutěže Queen&Beauty Universe 2018 v báječném klubu Láv-
ka na Starém Městě. Vítězky, Slovenku Katarínu Talanovou a Češ-
ku Lucii Janošovou, čeká v prosinci boj o světový triumf v této sou-
těži ve Španělsku, odkud si vítězka odveze 3.000 euro. Výhradním 
partnerem fi nále národního kola pro Českou republiku a Sloven-
sko je agentura Angels Vampires.

DĚKUJEME PARTNERŮM
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Cena vody 

spláchnutí praní prádla  bazénu 

1,6 % 3,3 % 4,8 %

89 L 

8,86

2019

12,77 K

7,86 K

10,73 K

6,98 K

5,82 K

12,98 K

6,26 K

STÁT

5,60 K

30,55 K

ZISK I NÁJEMNÉ 

MAJETKU

38,34 K

36,15 25,06 K

3
99,55 K

STÁT

Voda v  Česku rozhodně není drahá. Lidé 

berou kvalitní pitnou vodu z kohoutku jako 

naprostou samozřejmost, zkusme na ni ale 

nahlížet i  jako na strategickou surovinu 

a  omezený přírodní zdroj. Ve spotřebním 

koši českých domácností tvoří výdaje na 

vodu nejmenší položku ze všech energií. 

Představují zhruba 1,6 %, zatímco výdaje na 

plyn 3,3 % a výdaje na elektřinu 4,8 %. Roční 
výdaje za osobu za vodné a stočné předsta-
vovaly v roce 2016 podle Českého statistic-
kého úřadu 2 023 korun, což je asi polovina 
výdajů na plyn (4 199 Kč) a třetina výdajů 
na elektřinu (6 032 Kč). Výdaje na vodu jsou 

tak paradoxně srovnatelné třeba s výdaji na 

alkoholické nápoje (1 928 Kč) nebo tabák 

(1 743 Kč). Považovat vodu v tomto kontextu 

za drahou tedy opravdu nelze.

Průměrná denní spotřeba vody na oby-

vatele v  severočeském regionu činí 89 lit-

rů. Dodávka pitné vody nás tak přijde na 

4,53 Kč za den a za její odkanalizování za-

platíme denně 4,33 Kč. Ve srovnání s ostat-

ními výdaji to rozhodně není mnoho, zvláš-

tě pokud si uvědomíme, že nám z kohoutků 

teče kvalitní pitná voda, která je mnohdy 

lepší než ta balená z obchodů. 

V  rámci ČR najdeme dražší i  levnější regi-

ony, objektivně ale nelze cenu vody mezi 

jednotlivými oblastmi kvůli odlišným 

podmínkám příliš porovnávat. SVS je nej-

větší vodárenskou společností na území 

ČR, obsluhuje přes 1,1 milionu obyvatel ze 

458 obcí, stará se o  více než 13 000 kilo-

metrů vodovodů a  kanalizací, 200 čistíren, 

1 000 vodojemů a 60 úpraven vody. Naproti 

tomu například Praha obsluhuje stejný po-

čet obyvatel na mnohem menší ploše jedno-

ho města, potřebuje k  tomu nesrovnatelně 

menší infrastrukturu, a  cenu vody tudíž 

může mít nižší. 

Cena vody v  severočeském regionu odrá-
ží reálné náklady spojené s  její výrobou, 
odkanalizováním a  čištěním. SVS navíc 

zdědila značnou část infrastruktury po 

roce 1989 v zanedbaném stavu a ročně musí 

do obnovy a  oprav investovat stovky mi-

lionů korun – jen v  roce 2018 to bude přes 

1,6 miliardy korun. To se v  ceně, pokud ji 

města a  obce nechtějí dotovat, musí samo-

zřejmě odrazit. Důležitý je i  fakt, že cena 
je solidární, tedy jednotná pro celé území 
působnosti SVS. Obyvatelé měst i  venkov-

ských oblastí platí za vodu stejně, aniž by se 

zohledňovaly rozdíly v  reálných nákladech 

mezi jednotlivými místy.

SVS jako vlastníkovi infrastruktury z  ceny 

vody zůstává pouhých 35 % a všechny tyto 
prostředky využívá na reinvestice do ob-
novy majetku. Z  99 korun za vodu jde do 

obnovy tedy asi 43 korun, 36 korun z  toho 

dává SVS a 7 korun v podobě oprav SčVK. 

Zhruba 31 korun spolkne provoz, z  toho 

13 korun mzdy zaměstnanců.

Více než čtvrtinu ceny vody v současné době 

představují poplatky odváděné státu. Pokud 

tedy za kubík vody platíte 99 korun, stát si 

z toho nechá 25 korun v podobě DPH a po-

platků. Při celkové roční spotřebě 50 mil. 

kubíků vody to dělá 1,25 miliardy korun, 

DPH z toho tvoří 650 mil. korun. Stát tedy 
z vody inkasuje téměř stejný objem peněz, 
které my ročně investujeme do obnovy. 

Ředitelství silnic a dálnic během uply-
nulých šesti let zmodernizovalo již 13 
úseků D1 a řidiči tak v současné době 
jezdí na kompletně nových 90 kilome-
trech dálnice. Aktuálně jsou v realizaci 
úseky u Hvězdonic a Humpolce a zbýva-
jících pět bude postupně zahájeno bě-
hem příštího roku. Kompletně bude mo-
dernizace D1 dokončena v roce 2021.

Modernizace D1 je i v evropských měřítcích zcela 
unikátní projekt. Dálnice D1 je nejvytíženější ko-
munikací na celé české dálniční síti, kdy intenzity 
dopravy průměrně za den dosahují u Prahy téměř 
100 tisíc vozidel, u Brna je to pak 70 tisíc vozidel. 
Celá modernizace probíhá za plného provozu i za 
takto vysokých intenzit a to s ponecháním dvou 
jízdních pruhů v obou směrech, což klade vysoké 
nároky na profesionalitu prováděných prací.

A jaké konkrétní přínosy řidičům 
nová D1 přinese?

1. Dálnice bude pokryta novým moderním beto-
novým povrchem s životností 30 let.
2. Modernizovaná komunikace díky lepším proti-
smykovým vlastnostem zlepší bezpečnost silnič-
ního provozu ve standardních i ztížených pod-
mínkách (déšť, námraza).
3. Sníží se počet dopravních kolon a tím i zdrže-
ní pro řidiče, protože při navazujících opravách 
a rekonstrukcích na D1 bude možné vést dopra-
vu vždy v režimu 2+2 pruhy (zůstane vždy za-
chován plynulý provoz).
4. Dojde ke zlepšení dopravního komfortu, což 
bude mít pozitivní vliv na ekonomiku a hospo-
dářství, které je závislé na silniční dopravě.
5. Úspora času všech cestujících.
6. Příjmy z mýtného do rozpočtu Státního fondu do-
pravní infrastruktury, které budou dále reinvestová-
ny zpět do dopravní infrastruktury České republiky.
7. Úspory nákladů ze snižování nehodovosti.
8. Zlepší se prevence a dohled nad bezpečností 
dopravy na dálnici D1 – doplnění telematických 

zařízení (kamery, ZPI), zlepší se informovanost ři-
dičů o dopravních kolonách a nehodách.
9. Sníží se hlukové zatížení v okolí dálnice, díky 
doplnění protihlukových opatření.
10. Dojde k úspoře nákladů díky snížení počtu li-
kvidací dopravních nehod (nižší počet nehod).
11. Rekonstrukce odvodňovacích zařízení bude mít 
pozitivní dopad na životní prostředí, dojde k sana-

ci okolních skal, zlepší se kultura cestování (čisto-
ta, omezení nebezpečných překážek na silnici).
12. Další pozitivní vlivy vyvolané moderní ko-
munikací (zaměstnanost, podpora hospodářství, 
ekonomický rozvoj, cestovní ruch).
13. Dojde k úspoře provozní nákladů v dopravní 
infrastruktuře (snížení velkého množství dílčích 
a málo efektivních oprav).

Uvědomujeme si, že i přes veškerá opatření, 
která v průběhu modernizace provádíme za 
účelem zachování plynulosti dopravy, mohou 
práce na dálnici působit komplikace, které ři-
diči snášejí s tolerancí. 
Za to bychom chtěli všem řidičům poděkovat. 
Už brzy pojedeme mezi Prahou a Brnem po 
úplně nové dálnici.

Ředitelství silnic a dálnic zahájí v příštím roce
modernizaci všech zbývajících úseků dálnice D1
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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

www.scvk.cz
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V neděli 11. listopadu se konal 5. ročník charitativního 
večera s názvem Móda a hvězdy. Autorkou myšlenky 
a organizátorkou akce, která pomáhá znevýhodněným 
dětem, je po celý čas Petra Vyoralová, majitelka sva-
tebních salonů Delta v Mostě a Chomutově.

Přítomní viděli zbrusu novou kolek-
ci svatebních šatů pro rok 2019, ale 
i další přehlídky regionálních mód-
ních tvůrců. Zcela zaplněný velký sál 
Městského divadla v Mostě bouřlivým 
potleskem povzbuzoval malé i do-
spělé účinkující, kteří si večer oprav-
du užívali. Zejména děti byly rozto-
milé a bezprostřední. Vřelý kontakt 
s publikem udržovali moderátoři Da-
vid Gránský (TV Prima) a Karel Kašák 

(TV Nova). Představitelky tří subjek-
tů, konkrétně Klokánku Teplice a Ústí 
nad Labem, Dětského domova Vysoká 
Pec a Nadačního fondu Veroniky Kašá-
kové si na závěr odnesly šeky v celko-
vé výši 300 000 korun. Poděkování za 
krásný večer si zaslouží organizátor-
ka, partneři projektu, modelky, záze-
mí i všichni diváci, kteří svou přítom-
ností přispěli na dobrou věc. 
 Foto: Míra Morgenstern    

Móda a hvězdy obdarovaly děti

Vážení občané Libereckého kraje,
přeji Vám krásné vánoční svátky 
a úspěšný rok 2019.

Martin Půta, 
hejtman Libereckého kraje

Tradiční členění publikace na jednotli-
vé rezorty přináší pro veřejnost infor-
mace o dokončených projektech, in-
vesticích a záměrech kraje na další rok. 
Brožura je k volnému odběru na kraj-
ském úřadě nebo v elektronické verzi. 
„Již pošesté takto obyvatelům kraje 
předkládáme výsledky své práce,“ před-
stavil vydání publikace hejtman Mar-
tin Půta. „Chci poděkovat ostatním čle-
nům krajské rady i zastupitelstva za 
spolupráci a pracovníkům krajského 
úřadu za odbornou podporu,“ dodal.
Občané naleznou v brožuře informa-
ce o výsledcích práce všech devíti 
členů Rady Libereckého kraje a jejich 
rezortů, dále například slovo hejtma-

na a ředitele krajského úřadu. V bro-
žuře se vyjadřují i členové zastupitel-
ských klubů. Nedílnou součásti pub-
likace jsou důležité kontakty na jed-
notlivé úseky krajského úřadu a další 
krajské instituce.

Liberecký kraj opět nabízí publikaci,
která hodnotí končící rok 2018
Liberec | Na šedesáti stránkách textu nové brožury představuje 
Liberecký kraj opět po roce výsledky své dosavadní práce. 

„Na vlastní terminál úspěšně proběhla architektonická soutěž 
a vítězný tým pracuje na projektové dokumentaci. Zpracované 
však nejsou navazující úpravy veřejných prostranství na ces-
tě prodlužované trati k terminálu,“ připomíná náměstek pro 
rozvoj Jakub Chuchlík. Diskuze nad budoucí podobou ulic 
Budovatelů a Soukenné i náměstí Anenského a Dolního se 
přímo nabízí. „Protože se má začít projektovat dle harmono-
gramu už na začátku příštího roku, abychom stihli dotaci, roz-
hodli jsme se ještě teď před Vánoci vyvolat diskuzi. A chceme, 
aby její součástí byli místní podnikatelé i obyvatelé,“ dodává 
radní pro územní a strategické plánování a participaci Pe-
tr Klápště, který se bude zapojování veřejnosti do rozvojo-
vých projektů věnovat. 
„Je důležité vědět, jak naložit s veřejným prostranstvím. Tyto 
informace nám mohou přinést lidé, kteří tu podnikají, pořádají 
kulturní akce nebo zde bydlí. Proto se s nimi chceme sejít,“ do-
dává Klápště.

Jablonec: Plánujte společně s námi
Jablonec nad Nisou | S plánovanou stavbou nového terminálu hromadné dopravy v jablonecké Ka-
menné ulici úzce souvisí prodloužení tramvajové trati a výstavba dešťové kanalizace v ulici Poštovní. 
Obě stavby se dotknou zásadně části městského centra. A právě o její nové podobě chce radnice jed-
nat s podnikateli i obyvateli dotčeného území.


