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Martin Půta by rádMartin Půta by rád
pokračoval v započaté prácipokračoval v započaté práci

Liberecký kraj patří v rámci republiky k menším regionům, ale s většími si 
v ničem nezadá. Naopak, pulsuje v něm život bohatý na události. 
Jak je vnímá hejtman Martin Půta, ptáme se…

 Které okamžiky v životě kraje byly 
pro vás nejdůležitější?
Vypíchnout ty nejdůležitější není snadné, 
protože je celá řada významných okamži-
ků historie Libereckého kraje. Za nejdůle-
žitější například považuji otevření lůžko-
vého Hospice sv. Zdislavy v Liberci v led-
nu 2016, jehož vzniku předcházelo dlou-
hých deset let diskuzí a příprav. Jsem rád, 
že se vše nakonec povedlo dotáhnout 
do zdárného konce. Cením si toho, že se 
nám podařilo zachovat sklářskou školu 
v Kamenickém Šenově, která byla díky so-
ciálnědemokratickým plánům odsouzena 
k zániku jako zbytečná. Přitom je to ško-
la světového významu, kterou vystudo-
vali slavní designéři a je vyhledávaná stu-
denty z celého světa. Navíc má výborné-
ho a uznávaného ředitele, pod jehož ve-
dením škola nadále roste. Proto, aby tady 
mohli studenti dál bez problémů rozví-
jet své talenty, jsme také investovali sta-
tisíce korun do jejího vylepšení. A také se 
stala jedním z Center odborného vzdělá-
vání Libereckého kraje, jichž budujeme 
v celém kraji celkem osm. I jejich vznik je 
v oblasti vzdělávání, podle mého názoru, 
důležitým mezníkem. Významným poči-
nem je také výrazná obnova alejí v našem 
kraji. Ač byl projekt zpočátku v mírných 
křečích a vyvolal emoce, daří se, i s po-
mocí veřejnosti a odborníků, sázet no-
vé aleje a ty stávající revitalizovat. Napří-
klad jen v rámci projektu „Od zámku Frý-
dlant k zámku Czocha“ jsme se zavázali 
k výsadbě bezmála 1500 nových stromů 
a všechny tyto dřeviny již rostou. Řada 
dalších alejí prochází i nadále úpravami.
 K nejdiskutovanějším tématům patří 
zdravotnictví, školství a doprava. Co vý-
znamného se událo v těchto oblastech?
V oblasti zdravotnictví je to jednoznač-
ně připravovaná výstavba pavilonu Cen-
tra urgentní medicíny Krajské nemoc-
nice Liberec. Začátek jeho výstavby se 
blíží. Podstatné je, že se podařilo do-
hodnout systém fi nancování a všichni 
zainteresovaní pochopili, že dostupná 

péče a její dostatečná kvalita je to nej-
důležitější. Nyní pokračuje soutěž na do-
davatele stavby. Centra odborného vzdě-
lávání jsou aktuálně největším počinem 
v oblasti školství. Celkem jich je naplá-
nováno osm, zbývá dokončit poslední. 
Jsou to výukové prostory při středních 
školách, které mají špičkové vybavení 
a jejich smyslem je co nejvíce zkvalit-
ní vzdělávání dětí na středních odbor-
ných školách. Jde o unikátní projekt, kte-
rý poslouží nejenom zřizovatelům škol, 
ale i vedoucím kroužků, poskytovatelům 
neformálního vzdělávání, regionálním 
zaměstnavatelům a dalším zájemcům. 
Do dopravní infrastruktury Liberecké-
ho kraje v letošním roce putovala mili-
arda korun a stejně velká částka půjde 
na obnovu silnic i v roce 2020. Velkým 
projektem je rekonstrukce silnice II/610 
z Turnova do Ohrazenic, která letos za-
čala a skončí v listopadu 2020. Nyní mají 
práce zimní přestávku. Kraj se na ní po-
dílí částkou přes 200 milionů korun. Dal-
ším, pro kraj významným dopravním 
projektem je obchvat Zákup, jehož stav-
ba je připravena a začne na jaře následu-
jícího roku. Celkové náklady se vyšplhají 
k 47 milionům korun a kromě kraje při-
spějí i evropské fondy a město Zákupy. 
Především si po jeho dokončení ale od-
dechnou obyvatelé Zákup, protože ob-
chvat uleví přetíženým silnicím v cent-
ru města.
 Pravidelně jezdíte na besedy s obča-
ny, nevyhýbáte se ani online odpovědím 
na rozličné otázky. Co vám tyto kontak-
ty přinášejí?
Besedy a setkávání s lidmi jsou pro mě 
především zpětnou reakcí a zrcadlem na-
ší práce na kraji. Často dostávám při se-
tkání s občany řadu námětů na to, co by-
chom mohli udělat, připomínky ke kon-
krétním projektům na konkrétních mís-
tech. Rád s lidmi diskutuji a poslouchám 
jejich názor a snažím se jim, pokud je 
to v mých silách a možnostech, pomoci 
a vyjít vstříc. 

 Vyvíjíte značné úsilí v boji o to, 
aby se polský důl Turów dál ne-
rozšířil. Jaký je aktuální stav a ja-
ké budou další kroky? 
Podstatnou novinkou v boji 
proti rozšiřování hnědouhel-
ného dolu Turów je stanovis-
ko, které před pár týdny vy-
dala česká vláda prostřed-
nictvím Ministerstva ži-
votního prostředí. Česká 
republika zaslala v pátek 
15. listopadu do Polska 
nesouhlas s plánova-
ným prodloužením těž-
by v polském hnědo-
uhelném dole Turów. 
Dopadům rozšiřování 
těžby v dole Turów se 
v regionu dlouhodobě 
věnujeme. Jsem rád, že 
nás a především obyva-
tele Hrádecka, Frýdlant-
ska a zejména občany 
obce Uhelná, tedy území, 
které těsně sousedí s do-
lem, Ministerstvo životního 
prostředí svým nesouhlasným 
stanoviskem podpořilo. Vyjád-
ření České republiky zároveň ob-
sahuje naše připomínky k záměru 
rozšíření těžby v Turówu. 
Polský úřad, který vede řízení o posouze-
ní vlivu záměru na životní prostředí a kte-
rému bylo závěrečné stanovisko České re-
publiky adresováno, je nyní povinen při-
pomínky zohlednit při vydávání závěreč-
ného rozhodnutí. Vzhledem k zásadnímu 
dopadu záměru na životní prostředí Čes-
ké republiky a nesouhlasu českého státu 
by příslušný úřad neměl záměr rozšiřová-
ní těžby v dole povolit. Záměr na rozšíře-
ní těžby by naopak měl být podle českých 
požadavků upraven tak, aby nezpůsobil 
ztrátu pitné vody na našem území nebo 
by negativní dopady měl alespoň výraz-
ně zmírnit. Žádáme také do záměru za-
členění náhradní vodní infrastruktury re-
gionu, který na mnoha místech vlivem 
dolu o pitnou vodu již přišel, a vyřešit 
i úhradu souvisejících nákladů. Za další 
nutný krok považuji vybudování moni-
torovací sítě na českém území, která za-
jistí měření hluku, prašnosti, poklesu te-
rénu a vlivu na nemovitosti v okolí dolu 
a především monitoring stavu podzem-
ních vod včetně stanovení minimální 
nepodkročitelné hodnoty. První jednání 
na toto téma už máme za sebou. V pří-
padě, že by Polsko i přes nesouhlas Čes-
ké republiky nevzalo negativní stanovis-
ko v potaz a původní záměr ponechalo 
v nezměněné podobě, došlo by k poru-
šení mezinárodního práva. Pak jsme při-
praveni se bránit žalobou u Soudního 
dvora Evropské unie. Lidé se také mo-
hou připojit k podpisu petice za záchra-
nu pitné vody na česko – polském po-
hraničí, kterou chceme společně s dotče-
nými obcemi poslat do Evropského par-
lamentu.

 Liberecký kraj byl vybrán jako dějiš-
tě Mistrovství světa v orientačním běhu 
2021. Kde se konkrétně bude konat a ja-
ký bude vklad regionu?
Mistrovství světa v orientačním běhu se 
v Libereckém kraji uskuteční v létě 2021, 
hostit jej budou Staré Splavy a Doksy. 
Do České republiky se světový šampi-
onát vrací počtvrté a do Starých Splavů 
již podruhé, neboť se tam poprvé konal 
už v roce 1972. Na šest dní trvající mis-
trovství se mohou diváci i účastníci tě-
šit v termínu od 4. do 9. července 2021. 
Půjde o mistrovství světa v orientačním 
běhu v lesních disciplínách, které se ko-
ná ve dvouletém intervalu. Jeho součástí 
jsou tři fi nálové závody: middle, klasická 
trať a štafety. Jsem moc rád, že tak velkou 
akci budou hostit právě Doksy a Staré 
Splavy. Závod, který se zde poběží v čer-
venci roku 2021, jen potvrdí to, že zdej-
ší region je zasvěcený sportu. Chystané 
mistrovství provede závodníky těmi nej-
malebnějšími místy: okolím Doks, Jizer-
skými horami i Kokořínskem. Věřím, že 
mnohý z účastníků si zdejší kraj zamiluje 
a bude se sem s láskou vracet.
 Letos jsme si připomněli listopadové 
události roku 1989. Co pro vás osobně 
znamená svoboda? 
Svoboda pro mě znamená možnost svo-
bodně a bez omezení cestovat, podni-
kat, sdružovat se, studovat nebo jen říci 
svůj vlastní názor. Pro většinu z nás, oby-

vatel dnešní České republiky, začalo mít 
toto slovo hmatatelný význam ve dnech 
po 17. listopadu 1989. Mimo jiné to ale 
přineslo i nově získanou odpovědnost 
za naši zemi, její přítomnost a budou-
cí desetiletí z nás nikdo nesejme. Je jen 
na nás samotných, jak svobody a demo-
kracie využijeme k tomu, abychom jed-
nou nepovažovali tato léta za ztracená 
a naše děti měly možnost vyrůstat i dál 
ve svobodné zemi.
 Příští rok se budou konat krajské vol-
by. Svoji opětovnou kandidaturu za hnu-
tí Starostové pro Liberecký kraj jste již 
oznámil. S čím do ní vstupujete? 
Starostové pro Liberecký kraj budou 
do krajských voleb v příštím roce kan-
didovat samostatně na své kandidát-
ce. Chceme pokračovat v započaté prá-
ci a navázat na to, co jsme dosud udělali. 
Kandidovat chci, ale SLK má volební sněm 
až v březnu, kdy teprve padnou jména 
kandidátů. Uvidíme, jaké bude rozhod-
nutí mých kolegů právě na tomto sněmu. 
 Blíží se svátky. Co vzkážete svým spo-
luobčanům? 
Všem lidem chci především popřát, aby 
si užili klidné vánoční svátky společně se 
svoji rodinou a nejbližšími. A ať si uděla-
jí čas a zajdou alespoň jednou do kostela, 
prožít neopakovatelnou vánoční atmosfé-
ru. A samozřejmě, všem přeji, aby jim Je-
žíšek něco pěkného nadělil. 
 Připravila: L. Richterová, foto: archiv

vám přeje 

Martin Půta

Klidné vánoční svátky 

a 

vše nejlepší 

v novém roce

Klidné vánoční svátky 

a 

vše nejlepší 

v novém roce
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Radostné Vánoce a rok 2020 plný úspěchů, štěstí a pohody
přejí středočeští silničáři.

Mgr. Zdeněk Dvořák, MPA
ředitel KSÚS Středočeského kraje

SÚS
KRAJSKÁ SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC

Středočeského kraje

SÚS
KRAJSKÁ SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC

Středočeského kraje

„Tato částka se často redukuje na jediné číslo „cena vody“, ale je 
důležité si uvědomit, že se jedná vlastně o platbu za dvě služby. 
Přivést vodu z nádrže nebo vrtu do úpravny, pak z ní vyrobit vo-
du pitnou, tu rozvést do statisíců objektů, z nich pak odvést od-
padní vodu, vyčistit ji a vypustit zpět do přírodního koloběhu, 
je náročný a nákladný proces,“ vysvětluje generální ředitel 
Severočeské vodárenské společnosti (SVS) Bronislav Špičák.
SVS jako vlastník vodárenské infrastruktury a jeho provoz-
ní společnost SčVK se starají o téměř 13 000 kilometrů vo-
dovodního a kanalizačního potrubí a více než 1300 objek-
tů jako jsou úpravy vod, čistírny odpadních vod, vodojemy 
a podobně. Zásobují 1,1 milionu obyvatel na území deseti-
ny rozlohy ČR.
Při stanovení vodného a stočného se již od založení 
společnosti řídíme těmito zásadami: dodržení sociální 
únosnosti, solidární cena na celém území naší působ-
nosti, zodpovědný a transparentní přístup řádného hos-
podáře, a pravdivě odrážet skutečné oprávněné nákla-
dy dané podmínkami v regionu. „Navzdory rostoucím ce-
nám stavebních prací, energií a lidské práce se nám daří 
držet ceny vodného a stočného pod hranicí sociální únos-

nosti, tj. pod 2 % z čistých příjmů domácností v regionu. 
Ve srovnání s tímto ukazatelem cena vody již několik let 
dokonce klesá,“ doplňuje předseda představenstva SVS 
Tomáš Indra. (od dop.)

Lidé i fi rmy nejen z libereckého regi-
onu zde mohou pohodlně vyřešit dis-
tribuční požadavky, jako například žá-
dost o připojení, změnu příkonu, infor-
mace o odstávkách elektřiny, zaizolo-
vání vedení, žádosti o přeložku a další.
„Mnoho našich zákazníků stále prefe-
ruje osobní kontakt, nebo je jejich po-
žadavek natolik specifi cký, že je nutno 
tuto záležitost vyřešit osobně, popřípa-
dě ve spolupráci s ostatními techniky. 
Otevřením nového konzultačního mís-
ta chceme trvale zlepšovat dostupnost 

a kvalitu našich služeb, které zákazní-
kům poskytujeme,“ vysvětluje Micha-
ela Kociánová, členka představenstva 
ČEZ Distribuce.
Kontaktní místo je určeno všem odbě-
ratelům elektřiny především z Liberec-
kého kraje, bez rozdílu dodavatele elek-
trické energie. TKM bude otevřeno pět 
dní v týdnu. V pondělí a středu bude 
otevírací doba od 8 do 17 hodin, v úte-
rý, čtvrtek a pátek od 8 do 14 hodin. Ob-
sluha TKM nabízí všem klientům profe-
sionálně vyškolené zaměstnance, kteří 

pomohou s požadavky týkající se distri-
buční problematiky. TKM nebude řešit 
obchodní záležitosti, ty musí klienti ře-
šit se svým obchodníkem.
V roce 2018 distribuční TKM obsloužila 
téměř 30 000 zákazníků. V letošním ro-
ce 2019 v období od ledna do října pak 
kontaktní místa obsloužila již 57 000 
zákazníků. „Vzrůstající počty zákazní-
ků vyhledávajících osobní kontakt jedno-
značně vypovídají o tom, že jdeme správ-
ným směrem,“ dodává Michaela Kociá-
nová. (od dop.)

Kraj vyhlásil 
další dotační 
programy
Liberecký kraj | Radní odsouhla-
sili vyhlášení dalších dotačních 
programů pro rok 2020. Peníze 
půjdou na podporu hasičů, roz-
voj cyklistické dopravy, ekologic-
kou výchovu, retenci vody v kra-
jině či obcím v regionu. Z těch-
to dotačních programů je možno 
čerpat celkem 50 877 319 korun. 
V loňském roce vyčlenil Liberecký 
kraj pro žadatele částku převyšu-
jící 108 milionů Kč.
„Dotační programy, stejně jako před 
rokem, se snažíme vyhlásit vždy s do-
statečným předstihem. Chceme, aby 
žadatelé měli veškeré dostupné infor-
mace k dispozici co nejdříve. Na za-
čátku letošního listopadu jsme již vy-
hlásili dotační výzvu v oblasti kultu-
ry, památkové péče a cestovního ru-
chu“. Kraj má dotační portál https://
dotace.kraj-lbc.cz/, kde zájemci na-
leznou veškeré informace pro získá-
ní fi nanční podpory. (od dop.)

Mosty čekají 
rekonstrukce
Liberecký kraj nyní hledá fi r-
my, které by na krajských silni-
cích opravily tři mosty v havarij-
ním stavu. Jde o mosty v krkonoš-
ské Poniklé a v Dubé a Provodí-
ně na Českolipsku. Předpokládaná 
hodnota těchto zakázek činí 37 mi-
lionů korun.
„Bude-li to možné, pokusíme se zís-
kat na rekonstrukce dotaci od Stát-
ního fondu dopravní infrastruktury. 
Stavět by se mělo po celý příští rok,“ 
sdělil Jan Sviták, náměstek hejt-
mana pro resort dopravy, inves-
tic a veřejných zakázek. Kraj vlast-
ní 653 mostů na silnicích II. a III. 
třídy. Sedmnáct jich je v nejhorším 
stavu, označeném na sedmistup-
ňové stupnici číslovkou 7. V letoš-
ním roce kraj zrekonstruoval cel-
kem šest mostů, z toho tři v rámci 
rekonstrukce silnice II/610 v úseku 
od Turnova na hranici kraje. 
V příštím roce kraj plánuje zahá-
jit přípravu rekonstrukcí celkem 
10 mostů. Jsou jimi most v Sr-
ní u České Lípy, ve Stráži pod Ral-
skem, v Břevništi, přes řeku Oleš-
ku v Košťálově, přes Jilemku v Ji-
lemnici, v Novoveské ulici v Jab-
lonci nad Nisou, přes Libchavu 
ve Volfarticích, přes potok Žlá-
bek ve Stružinci a mezi Václavím 
a Lestkovem. „Rekonstrukce těchto 
mostů začnou nejdříve za dva roky,“ 
uzavřel náměstek Sviták. (od dop.)

Schválením nových smluv s dopravci učinila Rada Libereckého kraje další 
krok pro zlepšení kvality regionálních vlaků. Pokračuje tím postupná obno-
va vozidel na Frýdlantsku a Tanvaldsku započatá již v roce 2009. Díky novým 
přísnějším smlouvám nasadí dopravci v dalších letech moderní nízkopodlaž-
ní vlaky na tratích Liberec – Hrádek n. N., Liberec Turnov – Stará Paka – Lom-
nice n. P., Tanvald – Železný Brod a Liberec – Česká Lípa – Děčín. (od dop.)

Technické konzultační místo v Liberci

Hned první den měly zaměstnankyně TKM napilno

Liberec | Osobně vyřídit své požadavky mohou zákazníci v novém technickém konzultačním místě 
(TKM) společnosti ČEZ Distribuce v Liberci na adrese Mrštíkova 444/6. 

Nové smlouvy se
železničními dopravci

Dobrá zpráva: Zaplatíme méně než letos
Severočeská vodárenská společnost vyhlašuje cenu vodného a stočného jednou ročně, a to vždy 
k 1. lednu daného roku. Za 1000 litrů dodávky pitné vody a za její odkanalizování a vyčištění zapla-
tí od 1. ledna odběratelé v Ústeckém a Libereckém kraji 103,39 korun včetně DPH. Od 1. 5. 2020 však 
dochází ke změně výše DPH z 15 % na 10 %. Proto od 1. května 2020 klesne cena vodného a stočného 
na 98,91 Kč včetně DPH.

S T Á L E  S V Ě Ž Í  I N F O R M A C E
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Martin Klika: Ústecký kraj sází na vodík
Ústecký kraj společně s dal-
šími sedmnácti významnými 
subjekty z řad municipalit, in-
stitucí, firem a výzkumných or-
ganizací podepsal 19. listopa-
du Memorandum o partnerství 
a spolupráci při rozvoji kom-
plexního využití vodíku jako 
zdroje čisté energie v Ústec-
kém kraji.

Cílem spolupráce je příprava a realiza-
ce aktivit podporujících komplexní vy-
užití vodíku v Ústeckém kraji, zejména 
pak toho, který již vzniká v technolo-
gickém procesu místních fi rem. Vodík 
bude v kraji zpracován, distribuován 
i široce využit jako čistý zdroj energie, 
například pro rozvoj bezemisní dopra-
vy. A právě v uzavřeném cyklu výroby, 
distribuce a využití je projekt jedineč-
ný i v rámci celé ČR. Hybatelem těch-
to procesů v Ústeckém kraji je Martin 
Klika, 1. náměstek hejtmana, který má 
mimo jiné na starosti strategické plá-
nování a rozvoj.  
 Proč se k tomuto kroku Ústecký 
kraj rozhodl?

Chemie a energetika byly vždy pilíře 
ekonomiky Ústeckého kraje, tahouni 
inovací. I nyní na nich stavíme a do po-
předí zájmu klademe životní prostředí 
a čistou energii. Jako jedna z nejvíce 
ohleduplných k životnímu prostředí se 
ukazuje právě vodíková energetika. Vi-

díme v tom příležitost a naši budouc-
nost. První uplatnění nalezne vodík 
s největší pravděpodobností v dopra-
vě, a to přímo v krajském městě.
 Jakou roli v tom sehraje samotný 
kraj a jakou Inovační centrum Ino-
vační centrum Ústeckého kraje?
Ústecký kraj bude pro fi rmy i měs-
ta a obce, které se rozhodnou využí-
vat vodíkovou energii při svém roz-
voji a podnikání, podporou. Vodík by 
měl být v kraji nejen vyráběn a využí-
ván. Důležité také je, aby v kraji by-
lo dostatek vzdělaných lidí schopných 
do fi rem komplexní využití vodíku ap-
likovat. Proto také Ústecký kraj podpo-
ruje UJEP, která je jedním ze signatá-
řů memoranda a připravuje speciali-
zaci studijního programu Energetika 
zaměřenou na čisté energie. Význam-
ná je rovněž podpora výzkumu a vývo-
je ukládání vodíkové energie a zpraco-
vání postupů zavádění využití vodíko-
vé energie do praxe. ICUK má v tomto 

procesu nezastupitelný úkol propo-
jovat partnery z podnikání, výzkumu 
a vzdělávání. Má také hlavní podíl 
na přípravě a realizaci strategických 
úkolů při rozvoji komplexního využití 
vodíkové energii v kraji. 
 Co očekáváte od dalších signatářů 
memoranda? 
Především zájem a ochotu vyjít trans-
formaci Ústeckého kraje vstříc. Každý ze 
signatářů memoranda má potenciál po-
sunout využívání čisté vodíkové ener-
gie v Ústeckém kraji vpřed. Někdo může 
proces podpořit výzkumem, jiný zavádě-
ním konkrétních postupů do výrobních 
procesů své fi rmy, města mohou vodíko-
vou energii využívat například ve veřej-
né dopravě, postupně ale i v dalších od-
větvích veřejného života. Pokud se zapo-
jí všichni, kdo projevili podpisem memo-
randa zájem a mají snahu přeměnit náš 
kraj na ekologicky čistý a s využitím ino-
vačních procesů také ekonomicky silný 
region, pak máme šanci tento náročný 

úkol společně zvládnout. Můžeme být 
průkopníky v zavádění vodíkové energie 
a příkladem pro ostatní regiony. Důleži-
tá ale je spolupráce všech, kteří mohou 
tento proces ovlivnit.  
 Jak vnímáte časovou osu smělého 
projektu?
Je to samozřejmě dlouhodobý proces, 
který byl teprve nastartován. Věřím 
ale, že postupnými kroky budeme me-
morandum naplňovat. 
 Připravila: L. Richterová

PhDr. Martin Klika, MBA, DBA
Martin Klika žije s rodinou a otcem od dět-
ství v rodinném domě v Janově. Absolvo-
val SOU strojírenské v Meziboří, SOŠ Po-
licie ČR v Praze,  bakalářské a magister-
ské studium na Univerzitě J. Á. Komenské-
ho v Praze a rigorózní zkoušku na Vysoké 
škole medzinárodného podnikania ISM 
Slovakia v Prešově. Je 1. náměstkem hejt-
mana Ústeckého kraje, zastupuje ho v ne-
přítomnosti, odpovídá za fi nance, oblast 
strategie přípravy a realizace projektů. 
Martin Klika je ženatý a má tři děti. 
Je členem ČSSD.

Signatáři memoranda 
o komplexní spolupráci:

 Ústecký kraj
  INOVAČNÍ CENTRUM 

ÚSTECKÉHO KRAJE, z. s.
  Hospodářská a sociální rada 

Ústeckého kraje, z. s. 
  Univerzita Jana Evangelisty 

Purkyně v Ústí nad Labem
 AIR PRODUCTS spol. s r.o.
 Chart Ferox, a.s.
  Linde Material Handling 

Česká republika s.r.o.
  Spolek pro chemickou a hutní 

výrobu, akciová společnost
 UNIPETROL, a.s.
 ÚJV Řež, a. s.
• VODNÍ CESTY a.s.
  Agentura pro podporu podniká-

ní a investic CzechInvest
  Unipetrol výzkumně 

vzdělávací centrum, a.s.
  České vysoké učení technické 

v Praze – pracoviště Děčín
  Vysoká škola chemicko-tech-

nologická v Praze – univerzitní 
centrum v Litvínově
  Statutární město 

Ústí nad Labem
 Statutární město Děčín 
 Statutární město Most

Vážení a milí čtenáři 
a příznivci novin METROPOL
Rok 2019 se pomalu chýlí ke konci. Co se během něj událo 
ve vydavatelské skupině, na to jsme se zeptali jejího ředitele 
Ing. Jiřího Morštadta…

 Kolik edicí novin jste letos vydali a kde všude potěšily čtenáře?
Vydání bylo přesně dvacet včetně dvou speciálů, a to k zahájení lázeňské sezóny 
v Teplicích a budování dálniční sítě v Čechách i na Moravě. Čtenáři si je obratem 
brali z našich vlastních stojanů v Praze, Ústeckém a Libereckém kraji a další 
v elektronické podobě jsme rozeslali odběratelům prakticky do celé České republiky. 
Na titulních stranách se objevily rozhovory s osobnostmi ze společenského, 
kulturního a sportovního dění, z podnikatelského prostředí i z oblasti zdravotnictví. 
Mám vždycky radost z toho, jak rychle noviny ze stojanů mizí. 

 Připravujete také vlastní projekty. Které to byly?
Letos již 8. ročník čtenářské ankety Osobnost roku Ústeckého kraje 2018, 
kde bylo na slavnostním večeru za přínos v rozvoji a reprezentaci regionu 
oceněno celkem 18 nových laureátů. Hlavními partnery této akce byly 
Ústecký kraj a Skupina ČEZ. Jim i dalším partnerům ankety i touto cestou 
děkuji za dlouholetou podporu. Na jaře se konal 4. ročník projektu Top 
Model of The Year, kde jsme pomohli krásným dívkám najít uplatnění 
ve světě modelingu. Také v tomto případě máme stabilní partnery a jsem 
jim za to vděčný. V červnu jsme potřetí zopakovali Czech Fashion Week 
Teplice. Scéna na kolonádě u domu kultury je jedinečné prostředí, které 
tuzemští i zahraniční návrháři i veřejnost obdivují. Velkou podporu jsme 
v tomto směru našli u statutárního města Teplice a i sem směřuje velké 
poděkování.

 Většina vydavatelských domů podporuje nějaký sport. Jak je tomu u vás?
Podporujeme fotbal, hokej a motorismus. Naše noviny si jako mediálního 
partnera vybraly FK Teplice, HC Bílí tygři Liberec a Velká cena a Moto GP Brno.
 
 Co vzkážete věrným čtenářům a příznivcům? 
Aby nám zůstali věrní. To je to nejlepší ocenění naší práce. Na závěr 
končícího roku jim chci poděkovat za přízeň a důvěru a popřát jim pokojný 
adventní čas, krásné Vánoce a pevné zdraví, štěstí a úspěchy v roce 2020. Czech Fashion Week 2019, kolonáda u Domu kultury v Teplicích
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Komunitní středisko Kon-
takt Liberec ve spolupráci se 
Střední průmyslovou školou 
textilní v Liberci uspořáda-
lo netradiční Módní přehlídku. 
Na mole se představily stu-
dentky textilní školy v Liberci, 
ale také o dvě generace starší 
dámy, které zkušenosti s mo-
delingem zatím neměly žádné. 
Ovšem, co na tom záleží, kde 
je vůle, je i cesta. A tu společ-
nou našly. 

Návštěvníci mohli zhlédnout kolekci 
historické módy s názvem Liberec ja-
ko město Liebiegů a také Liberec ja-
ko Textilana, která obléká moderního 
člověka. Divadelní kostýmy zapůjčené 
z Divadla F. X. Šaldy krásně poslouži-
ly pro představení dobové módy. Opo-
dál nezůstala ani studentská tvorba, 
kterou studenti textilní průmyslovky 

Ministerstvo průmyslu a obchodu spo-
lečně s Agenturou pro podnikání a ino-
vace ve středu 18. listopadu v Kaiser-
štejnském paláci v Praze slavnostně 
vyhlásily podnikatelské projekty ro-
ku 2019. V kategorii výzkumu a vývo-
je pro inovace získal ocenění projekt 
Centra žárových nástřiků VZÚ Plzeň. 
Pracoviště, zprovozněné na konci ro-
ku 2018, je unikátní nejen svými roz-
měry a parametry, ale hlavně techno-
logickým zázemím. Nabízí, mimo jiné, 
povrchy realizované kaskádovou plaz-
mou s teplotou až 25 000 °C nebo ná-
střiky, aplikované nadzvukovou rych-
lostí. 
Mezi významné referenční zakázky 
Centra žárových nástřiků patří napří-
klad úprava povrchu trysek fl uidního 
kotle elektrárny v Komořanech, úpra-
va komponent turbín Doosan Ško-

da Power pro zvýšení jejich účinnosti 
a snížení rizika poškození nebo nástřik 
povlaků, které jsou odolné proti opo-
třebení, např. u pístních tyčí těžebních 
strojů. Know-how Centra využíva-
jí i klienti z oblasti leteckého průmys-
lu – byly zde realizovány nástřiky pod-
vozkových dílů Czech Airlines Technics 
pro letadla Boeing a Aero Vodochody 
nebo úpravy komponent turbovrtulo-
vého leteckého motoru H-80 společ-
nosti GE Aviation Czech. V odvětví au-
tomotive našly technologie VZÚ uplat-
nění například při nástřiku turbíno-
vých skříní.
„Žárovými nástřiky a oblastí aditivních 
technologií se zabývá VZÚ Plzeň už přes 
třicet let. Projekt Centra žárových ná-
střiků, podpořený z programu Poten-
ciál, nám umožňuje pokračovat v této 
perspektivní oblasti průmyslového vý-

zkumu na evropské úrovni,“ uvedl Sta-
nislav Martínek, jednatel společnosti 
VZÚ Plzeň.
Nové Centrum žárových nástřiků VZÚ 
Plzeň bylo vybudováno v průmyslo-
vém areálu Karlov na Borských po-
lích v Plzni. Celková investice dosahu-
je téměř 60 mil Kč. Kromě stavebních 
úprav a revitalizace prostor původního 
brownfi eldu byla investice směřována 
zejména do nákupu nové technologie. 
VZÚ Plzeň kromě nástřiku kovů, karbi-
dů, cermetů a slitin v nataveném stavu 
získal i kompetenci k nanášení natave-
ných keramických materiálů na stroj-
ní součásti.
Cena Podnikatelský projekt roku se 
uděluje projektům podpořeným z pro-
středků Operačního programu Podni-
kání a inovace pro konkurenceschop-
nost (OP PIK). Soutěží se ve čtyřech ka-

tegoriích odpovídajících jednotlivým 
oblastem podpory: výzkum a vývoj pro 
inovace, infrastruktura pro rozvoj ma-
lých a středních podniků, ekoenergie 
pro konkurenceschopnost a informač-
ní a komunikační technologie.
Výzkumný a zkušební ústav Plzeň (dří-
ve Škoda výzkum) se zabývá aplikova-

ným průmyslovým výzkumem, vývo-
jem a akreditovaným zkušebnictvím 
v oblasti materiálů. Působí zejmé-
na v sektoru energetiky a dopravní-
ho průmyslu a je součástí Skupiny ÚJV 
Řež, která je dceřinou společností ČEZ.

Alena Rosáková, 
vedoucí marketingu ÚJV Řež

Módní přehlídka zaplnila liberecké lázně
představili v celkem pěti kolekcích. 
Ovšem zlatým hřebem večera byly 
dvě kolekce, které společně předsta-
vily dámy, které by mohly být babič-
kami svých předváděcích partnerek 
a společně předvedly kolekci nazva-
nou Liberec jako město sportu a Libe-
rec jako město módy. Seniorky s vel-
kou grácií vynesly sportovní modely 
zapůjčené od fi rmy Decathlon a inspi-
raci pro nadcházející podzim a zimu 
od fi rmy C&A.
Že senioři nepatří do starého železa, 
to demonstrovaly seniorky na pře-
hlídkovém mole tím nejlepším způso-
bem. Nikdo z přítomných nepochybo-
val o tom, že jsou velmi aktivní, ma-
jí velký elán do života a jsou velkým 
obohacením, nejen uskutečněné mód-
ní přehlídky. Krásné ženy bez ohledu 
na věk zprostředkovaly návštěvníkům 
módní přehlídky nezapomenutelný 
zážitek. (od dop.)

Podnikatelský projekt roku 2019
Centrum žárových nástřiků, vybudované Výzkumným a zkušebním ústavem (VZÚ) Plzeň, bylo 
vyhlášeno Podnikatelským projektem roku 2019 v kategorii výzkum a vývoj pro inovace. Poro-
ta ocenila úspěšnou realizaci výstavby výzkumného centra, které díky kombinaci unikátní tech-
nologie a vynikajícího výzkumného týmu vytváří podmínky pro úspěšný převod aplikovaného 
výzkumu do průmyslové praxe – jeho know-how využívá například Boeing, Doosan Power nebo 
Aero Vodochody.

Box pro žárové nástřiky
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Skvělá show předvedla kulturistickou elitu
Lze lidské tělo vybrousit jako 
diamant? Premiéra IFBB Dia-
mond Cupu nám dala jedno-
značnou odpověď. Přehlídka 
tvrdým tréninkem vysoustru-
hovaných těl byla nad očeká-
vání úspěšná. Neuvěřitelných 
169 závodníků se představi-
lo v sobotu 23. 11. v kongre-
sovém sále hotelu Hilton. Ab-
solutním vítězem kulturisti-
ky se stal Maciej Kieltyka, ale 
i čeští zástupci dokázali před 
domácím publikem své kva-
lity a získali osmatřicet me-
dailí.

Dlouho připravovaný svátek toho-
to sportu nabídl především boj o 17 
elite profesionálních karet, o které 
se přijeli ucházet zástupci z 30 zemí. 
Ty si zajistili Andrea Jančíková (bo-
dyfi tness masters), Jan Koníř (phys-
ique mužů), Kristýna Seidlová (well-
ness fi tness žen), Milena Koudelková 
(physique žen), Pavel Vacek (kulturis-
tika mužů masters) a Denis Štěrba 
(kulturistika mužů).

Smutným hrdinou se stal muž, který 
se velkou měrou zasloužil o to, že IFBB 
Diamond Cup našel cestu do Prahy. Ro-
manovi Hajabáčovi utekl titul v kate-

gorii Physique mužů masters o jediný 
bod! On sám již minulý týden upozor-
ňoval, že čeští zástupci jsou připrave-
ni výrazně zasáhnout do medailových 

bojů a jeho predikce se naplnila. Útě-
chou mu byla kromě stříbra přítom-
nost mnoha přátel, kteří si udělali čas 
a přišli Romana povzbudit osobně. 

Roman Hajabáč: „Z hlediska závodníka 
prožívám fantastické pocity. Z hlediska 
přípravy na MS jsme si vyzkoušeli hodně 
věcí, víme, co máme zlepšit, kde jsme udě-
lali chyby. Pro ostatní závodníky byl ten-
to víkend skvělá generálka na MS fi tness 
v Bratislavě. Pro mladé závodníky skvě-
lá nová platforma, na které můžeme sta-
vět do dalších let. Když připojíme ještě ka-
tegorie juniorů a profesionálů, bude příští 
rok v Praze kolem 300 závodníků. Za mě 
osobně chci dodat, že se mi podařilo udě-
lat další krůček k osvětě o zdravém život-
ním stylu a dokázat všem, že v jakémko-
li věku i pozici je možná změna, když se 
pro ni rozhodnete. Jsem vděčný Svazu kul-
turistiky a fi tness ČR, Ludmile Čížové a Mi-
roslavu Tichému a skládám jim poklonu 
za to, co jsme společnými silami dokázali.“
Organizátoři si pochvalují obrov-
ské zlepšení image fi tness a kulturis-
tiky jako sportu v očích veřejnosti. 
I směrem ke sponzorům a potenciál-
ním partnerům se show vydařila. Dia-
mond Cup už bude známý jako event, 
který byl při svém nultém ročníku vy-
prodaný a byl oceněn mnoha přítom-
nými profesionály. (od dop.)

V úterý 3. prosince tak Hlavní měs-
to Praha uspořádalo v Pražském domě 
v Bruselu diskuzi, jejímž tématem by-
la role měst a regionů v evropském eko-
systému umělé inteligence. Spoluor-
ganizátory byly Ministerstvo průmys-
lu a obchodu a Stálé zastoupení ČR při 
EU. Debaty se zúčastnili primátor hl. m. 
Prahy Zdeněk Hřib, viceprezidentka Ev-
ropské komise Věra Jourová a vicepre-
miér a ministr průmyslu a obchodu ČR 
Karel Havlíček. Jedním z klíčových cílů 
je pro všechny zúčastněné vybudovat 
Evropské centrum excelence a přilákat 
do Prahy světové vědce.
„Magistrát hlavního města Prahy, AV ČR, 
ČVUT a Univerzita Karlova již v květnu 
2019 společně založily spolek prg.ai, kte-
rý má za úkol do pěti let udělat z Pra-
hy centrum umělé inteligence a do Čes-
ka přilákat světové vědce, rozšířit základ-
nu českých AI talentů a má také nápomo-
ci vzniku nových technologických fi rem 
a start-upů navázaných na oblast umělé 
inteligence. Nová řešení bude možné mi-
mo jiné využít pro efektivnější plánová-
ní objízdných tras při opravách ulic nebo 
zkrácení čekacích dob na světelných kři-
žovatkách,“ uvedl primátor hl. m. Pra-
hy Zdeněk Hřib.

Umělá inteligence je jednou z hlavních 
priorit Evropské komise pro programo-
vé období 2021-2027 a Praha považuje 
za důležité být u všech zásadních kro-
ků, které s rozvojem umělé inteligence 
souvisejí. Panelová diskuze „European 
AI ecosystem and the role of cities and 
regions“ se proto uskutečnila jen pou-
hých několik dní po ustavení nové Ev-
ropské komise pro období 2019-2024.
„Evropu čeká technologická transforma-
ce, která však musí být spravedlivá a ne-

nechat nikoho pozadu. Technologie musí 
sloužit lidem a ne naopak. Taková je ev-
ropská cesta rozvoje umělé inteligence, 
která nám umožní mít více času na to, co 
nás dělá lidmi: mít více empatie a více pro-
storu pro kreativitu. Jsem hrdá na to, že 
se Česko chopilo příležitosti stát se v této 
oblasti aktivním hráčem a že se z Prahy 
stává mezinárodní uzel, který bude spo-
lupracovat s ostatními špičkovými centry 
v Evropě,“ konstatovala viceprezidentka 
Evropské komise Věra Jourová.

Umělá inteligence (AI) má kromě vývo-
je nových technologií potenciál značně 
ovlivnit veškeré socio-ekonomické vzta-
hy. Evropa by proto měla rozšířit své 
stávající výzkumné kapacity prostřed-
nictvím sítí evropských center exce-
lence. Evropská komise se proto bude 
v blízké budoucnosti zabývat zásadním 
rozhodnutím, a to kde vzniknou cent-
ra excelence umělé inteligence. Praha 
se tak může dostat na evropskou a svě-
tovou mapu AI, a tím zároveň navázat 

na aktivity, které již doposud v Praze 
a v ČR vznikly.
Podle vicepremiéra a ministra obchodu 
Karla Havlíčka jde o oblast s velkým po-
tenciálem: „Máme totiž skvělé vědce a vý-
zkumníky, je třeba chopit se šance a včas 
ukázat, co v nás je. I na úrovni vlády se tak 
dané oblasti intenzivně věnujeme, inspiru-
jeme se v Izraeli, kde velmi úspěšně investu-
jí do aplikovaného výzkumu a rozvoje tech-
nologií. Dáváme také historicky nejvíc pe-
něz na výzkum a vývoj, jednáme a spolu-
pracujeme se špičkovými pracovišti doma 
i ve světě, informujeme na akcích aj. V sou-
ladu s národním tématem „Umělá inteli-
gence pro bezpečnou společnost“ sledujeme 
tři hlavní cíle, které ČR v oblasti umělé inte-
ligence má: zajistit bezpečnou společnost, 
zjednodušit lidem život a získat Evropské 
centrum excelence. Postupujeme přitom 
podle Národní strategie umělé inteligence 
v duchu hospodářské vize a značky Czech 
Republic: The Country For The Future.“   
„Umělá inteligence je budoucnost, do kte-
ré se vyplatí investovat hodně fi nančních 
i nefi nančních prostředků. Praha proto 
musí i nadále pokračovat v práci budová-
ní značky města, které je atraktivní pro ži-
vot i práci v AI ekosystému,“ shrnul Jan 
Klesla, národní koordinátor pro centra 
umělé inteligence, který byl moderáto-
rem diskuze. Té se dále zúčastnili rek-
tor ČVUT Vojtěch Petráček, náměstek 
ministra průmyslu a obchodu Petr Oč-
ko, Panteleïmon Panagiotou z Bavor-
ské výzkumné aliance, Maxime Brivois 
ze start-upu ALEEGO a Clemens Wasner 
z EnliteAI z Vídně. (od dop.)

Společným cílem Prahy a ČR je centrum umělé inteligence
Praha společně s Českou re-
publikou mají ambici a vel-
ký potenciál stát se lídrem 
na poli umělé inteligence. 
Společnému cíli se tak zá-
stupci hlavního města i státu 
intenzivně věnují. 

V neděli 17. listopadu představitelé 
středoevropských parlamentů společ-
ně otevřeli výstavu o sametové revo-
luci v Národním muzeu a položili kvě-
tiny u památníku na Národní třídě. 
V pondělí 18. listopadu ve Valdštejn-
ském paláci refl ektovali události roku 
1989 a následně hodnotili vývoj uply-
nulých tří dekád.
Konference, kterou inicioval předseda 
Senátu Parlamentu ČR Jaroslav Kube-
ra, se zúčastnili předseda Poslanecké 
sněmovny Radek Vondráček, předseda 
maďarského Národního shromáždě-
ní László Kövér, předsedkyně polské-
ho Sejmu Elzbieta Witek, předseda 

slovenské Národní rady Andrej Danko 
a místopředseda polského Senátu Bo-
gdan Borusewicz. Jako speciální host 
vystoupil Pavel Žáček, student z roku 
1989, historik a současný poslanec.
 
„Prokázalo se, že V4 má smysl. Není to 
organizace, která by úmyslně působila 
nějaké potíže, ale máme společné zážit-
ky z období totality. Podobně jako mno-
ho dalších lidí v zemích Visegradské sku-
piny jsem citlivý na ideologie, které zno-
vu nepokrytě usilují o omezení našich 
svobod a ve jménu pokroku a všeobec-
ného dobra prosazují jeden správný po-
hled na to, jak máme žít. Prý jsme povi-

nni do našich zemí vpustit každého, kdo 
tu chce žít. Prý už neexistuje tradiční ro-
dina, prý ji nejde úzkoprse vidět jen ja-
ko mámu, tátu a děti. Nebezpečím je ale 
i to, co tento progresivistický tlak vyvo-
lává. Mám na mysli evropský nárůst ne-
zdravého nacionalismu, třídní a kultur-
ní nesnášenlivost, růst politické primi-
tivnosti a populismu a v neposlední řadě 
i více antisemitismu. Bohužel i to jsou je-
vy, kterých jsme se v našem středoevrop-
ském prostoru dosud nezbavili. A je tře-
ba se jim stavět principiálně na odpor,“ 
zmínil Jaroslav Kubera ve svém konfe-
renčním příspěvku. Na následném tis-
kovém briefi ngu předseda horní ko-

mory českého parlamentu dodal: „Přes 
všechny peripetie je naše ukotvení v Unii 
a NATO základní zárukou toho, že zůsta-
neme svobodní.“ 
„Potvrdili jsme si, že v základních téma-
tech panuje shoda a že visegradská spo-
lupráce dává smysl. A bavíme se o jejím 
pokračování a prohlubování,“ doplnil 

Radek Vondráček, předseda dolní ko-
mory českého parlamentu.
Společné oslavy kulatého výročí sedm-
náctého listopadu dojednal Jaroslav 
Kubera na své první zahraniční ces-
tě v únoru tohoto roku, kdy v duchu 
dlouholeté tradice zamířil do soused-
ního Slovenska. (od dop.)

Shoda napříč parlamenty
Praha | V Praze se ve dnech 17. a 18. listopadu konala dvoudenní konference předsedů parla-
mentů zemí Visegrádské čtyřky, jejímž ústředním tématem bylo 30. výročí od pádu komunismu 
a přechodu k demokracii.
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Bočanová radí s krásou
Osobitá Mahulena Bočanová je známá nejen svou uhrančivou 
krásou, ale i smyslem pro humor. Její vyřídilka a pragmatický 
přístup k životu jí pomohl čelit těžkým životním situacím, kte-
rých nebylo zrovna málo.

W W W. C A M P D AV I D S H O P. C Z

OBLÉKÁ PILOTA F3 

TOMA BECKHAUSERA

NAŠE PRODEJNY NAJDETE V TĚCHTO OBCHODNÍCH CENTRECH

Herečka nenechává spoustu mužů 
ani žen chladnými, zdá se totiž jako 
by nestárla! Dalo by se říct, že je jed-
ním z pozitivních příkladů, kdy este-
tická medicína funguje k prospěchu. 
A sama Mahulena se tím netají: „Byla 
jsem na zákroku v Body & face clinique, 
kdy mi chvíli šmejdili hadičkou pod ků-
ží. Byla v ní má plazma a vrásky byly 
hned fuč!“ Málokdo se ale může pyšnit 
tak dobrým genetickým fondem a ta-

ké notnou dávkou životního nadhle-
du. „Když člověk není idiot, tak se mu 
to odrazí i ve tváři. Funguje to i naopak, 
jenže to už pak žádná séra a krémy ne-
pomůžou.“ Jako většina žen ani ona 
s různými krémy a kosmetikou nešet-

ří, ale ráda odchází s plnými taškami 
drobností do koupelny. „V mé koupelně 
nesmí chybět scrub Sabon ze soli z mrt-
vého moře, ulítávám si na vůni pome-
ranče a zázvoru,“ říká Mahulena. Asi 
nikoho nepřekvapí, že ideálem krásy 

je pro ni ikonická Meryl Streep. Kdy-
by si tak měla od Ježíška něco přát, 
bylo by to setkání s ní: „Daly bychom 
si spolu lahev vynikajícího vínka! Milu-
ju její vnitřní krásu i čistou krásu její-
ho obličeje.“
Jinak ale herečka vánočnímu šílenství 
nepodléhá. „Vánoce řeším až v prosinci, 
jsem přeci normální,“ směje se. „Dárky 
kupuju jen dětem a až tak týden před Vá-
noci.“ (od dop.)
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Radost z jízdy

Slavnostní večer rozhodl o letošních Miss & Mr. Look Bella 2019
V sobotu 30. listopadu se v krás-
ných prostorách pražské Národ-
ní knihovny, v Klementinu, kona-
la luxusní série módních přehlí-
dek Czech Fashion Night 2019. 
Během večera předvedli fi na-
listé již 16. ročníku modelingo-
vé soutěže Miss & Mr. Look Bella 
2019 kolekce předních českých 
návrhářů. Hlavou poroty byl ře-
ditel soutěže a pořádající agen-
tury Prestige Models Martin 
Špaček společně s jednatelem 
agentury Ondřejem Špačkem.

Pro dvanáct nadějných modelek a šesti-
ci modelů se večer stal první akcí, kde se 
mohli blýsknout v modelech zvučných 
fashion designérů. Své kolekce předsta-
vili Jitka Klett, Yvona Leitner, Sandra 
Marková, Nela Slováková, Adam Grmo-
lec a Petr Kalouda. Vítězkou, která si od-
nesla titul Miss Look Bella 2019, se sta-
la rodačka z Ostravy Elen Kejdová a je-
jím protějškem s titulem Mister Look 
Bella 2019 je Patrik Just z Plzně. Vítěz-
nou trojici ještě doplnily Tereza Bohu-
slavová s titulem I. vicemiss Look Bella 

2019 a Martina Ondrůšková jako II. vice-
miss Look Bella. I. vicemistrem Look Be-
lla 2019 se stal Ondřej Brňák, následova-
ný Ondřejem Jahodou, který si odnesl ti-
tul II. vicemister Look Bella 2019.
Kromě hlavních titulů byly uděleny ta-
ké tituly Miss & Mr. Look Bella Internet 
2019, jejichž držitelé byli zvoleni ve-

řejností na facebookových stránkách 
Look Bella. Miss Look Bella Internet 
2019 se stala Tereza Tůmová a mužem 
s největším počtem hlasů, tedy novým 
Mistrem Look Bella Internet 2019, se 
stal Ondřej Jahoda. Dívkou s nejlepší 
postavou, tedy Miss Look Bella Silue-
ta 2019, je Anna Ryšavá a titulem udě-

leným partnerem soutěže tedy Miss & 
Mr. Look Bella Elan pro rok 2019 jsou 
Adéla Marková a Mikuláš Mikeš.
Soutěž Miss & Mr. Look Bella vysílá své 
zástupce na pět světových soutěží. Ti-
tul Miss & Mr Look Bella World 2019 
přiletěl ze Soulu udělit ředitel světo-
vé soutěže World Beauty Queen Ricky 

JungHoon Jun. Vítězi se stali Tereza Bo-
huslavová a Jan Potočný.  
Večer plný elegance a módy modero-
vala energická Lenka Vacvalová a o hu-
dební vystoupení se postarali Jitka Bo-
ho a světoznámý houslový virtuóz Ja-
roslav Svěcený.  (od dop.) 

 Foto: Artur Koff  a Karel Juda
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Na obrazovkách nebudou hlavní hrdi-
nové Libuše Šafránková a Pavel Tráv-
níček chybět ani letos. A tak si s dětmi 
udělejte výlet na zámek Moritzburg, 
kde se natáčelo. V zámku si můžete 
prohlédnout Popelčiny šaty i pověstný 
střevíček, podle kterého ji princ našel.  
Perla saského baroka, jak se zámku 
přezdívá, leží pouhých 14 kilometrů 
na severozápad od Drážďan. Král pol-
ský a kurfi řt saský August Silný nechal 
přímo na zdech původní renesanč-

ní stavby vybudovat lovecký zámeček 
a letohrádek v patřičném reprezenta-
tivním stylu. August tady velmi rád 
pobýval a oddával se své obrovské váš-
ni – lovu. Na zámku si můžete prohléd-
nout obsáhlé sbírky s loveckými trofe-
jemi, čínským, japonským a míšeň-
ským porcelánem. Zajímavostí je pé-
řová místnost s názvem Federzimmer. 

August Silný si nechal stvořit a ozdo-
bit postel a ložní zařízení z per mno-
ha exotických ptáků. Slavnostní lůžko 
je pokryto takřka dvěma miliony pta-
čích per nejrůznějších barev. Uchvátí 
vás také nábytek a malby, kožené tape-
ty s kresbami.
A když už budete blízko saské metro-
pole, nenechte si ujít vyhlášené vánoč-
ní trhy. Zavítat můžete také do nedale-
ké Míšně, kde mají na radnici obrovitý 
adventní kalendář. (od dop.)

Za Popelkou 
k sousedům

Vánoce bývají časem pohádek, 
ve kterých vítězí dobro nad zlem. 
Jednou z nich, která již od roku 
1973 mezi televizní nabídku 
neodmyslitelně patří, je ta 
s názvem „Tři oříšky pro Popelku“ 
režiséra Václava Vorlíčka. 

TIPY NA VÝLET

Třicetiletá válka přinesla 
do kraje zmar, násilí a také zá-
nik hradu Vítkovec, jehož zříce-
nina se dodnes nalézá u Holan-
ských rybníků na Českolipsku. 
Stojí sice stranou hlavních tu-
ristických cest, ale o to víc vy-
nikne její klidná síla, která s tro-
chou fantazie naznačuje jeho 
někdejší mohutnost.

Zřícenina hradu Vítkovec se nalézá 
na výšině mezi Holanským a Milčan-
ským rybníkem. Založen byl zřejmě 
v 80. letech 14. století, zanikl za třiceti-
leté války. Na konci 16. století se připo-
míná jako pustý, jeho zdivo bylo později 
z větší části rozebráno a areál těžce po-
škodila těžba pískovce. Materiál z opuš-
těného hradu našel využití i při stavbě 
kostela v nedalekých Holanech. 
Z původního trojúhelného areálu hra-
du se do současnosti dochoval nad 
povrchem terénu znatelný pouze po-
zůstatek nároží zděného objektu, 

u něhož není jasné, k čemu sloužil, 
dále pravděpodobný pozůstatek pří-
kopu a téměř neznatelný zbytek ob-
vodové hradby. Zdi byly ze zdejšího 

pískovce hrubě opracovaného do kvá-
drů se zaoblenými rohy a skládaného 
pečlivě do řádků zdiva s využitím tak-
zvaných šíbrů.  (od dop.)

Hrad Vítkovec zničila třicetiletá válka

Kam ještě vyrazit na výlet nebo za zajímavou událostí? 
Tipy, přehledy akcí, možnosti ubytování a další zajímavosti se nalézají na webu 

www.liberecky-kraj.cz, na YouTube prostřednictvím kanálu Region Liberec 
nebo na facebookové stránce Liberecký kraj — cestou necestou. 

Zážitky pak lze sdílet na Instagramu pod hashtagem #regionliberec.


