
číslo 05  /  ročník XIII  /  březen 2020

Martina Hekerová: 
Všechno je nekonečné

Hned několik profesí se skrývá v osobě talentované Martiny Hekerové. 
Je herečkou, zpěvačkou i modelkou. V rozhovoru přibližuje svůj úhel 
pohledu na jednotlivé role. 

 Zpíváš, hraješ v seriálech, natáčíš kampaně, jsi model-
ka. Co tě v současné době nejvíc naplňuje? 
Tuhle otázku mi pokládá mnoho přátel. Mně naplňuje vše, co 
v tu danou chvíli tvořím nebo představuji. Mám vlastně štěstí, 
že mohu většinou dělat především to, co mě naplňuje a posou-
vá kupředu. Zpěv, herectví, housle, psaná tvorba, skladba i foce-
ní jsou v mé představě linie, které se různě kříží a zapadají do se-
be. Někdy se jedná o krásný obraz, někdy je to trošku zmatek, ale 
stále to vše do sebe dává smysl. V tuto chvíli mě naplňuje oprav-
du vše, co přijde, nebo si sama vytvářím. Určitě si ale myslím, že 
čas sám ukáže, která z těchto linií bude dominovat a tím ostatní 
křivky sice nevyselektuje, ale třeba uzemní. 
 Kde tě lidé mohli vidět a jaké projekty plánuješ nebo 
natáčíš v současné době? Co vše ti tato práce přináší?
Hrála jsem v různých seriálech, jako je např. Ulice, Modrý kód 
a další. Nyní hraji v seriále Slunečná postavu Pavlíny, v prosinci 
jsem měla možnost natáčet film Patrika Hartla: Prvok, Šampón, 
Tečka a Karel, který půjde do kin v prosinci tohoto roku. Nemohu 
se dočkat! Patrik je jako člověk a zároveň režisér nejen silná a zá-
roveň citlivá bytost, ale velmi pilný a pracovitý. Teď mě mohou ur-
čitě lidé vidět také v reklamě na České dráhy s Ivanem Trojanem 
v roli „polité stevardky“…!:))) Skládám hudbu, texty, natáčím vi-
deoklipy, kde se snažím zachytit to, co zrovna v životě intenziv-
ně prožívám. Stejně jako většina umělců to pak převádím do psa-
né, hudební nebo vizuální tvorby. Z posledních to je třeba moje 
Labuť. V tomto roce připravuji uveřejnění nových songů. Jeden 
z nich je písnička - Do Všech Koutů, na které se hudebně podíleli: 
Martin Šrámek alias Maxo, Celeste Buckingham a další. Také bu-
deme natáčet videoklip s režisérem Milanem Balkem, se kterým 
připravujeme ještě další společné projekty. Věnuji se i tvorbě no-
vého duetu se zpěvákem a hercem Petrem Kuthailem s názvem 
Kráska a Zvíře, na kterém pracujeme s aranžérem a skladatelem 
Danielem Wunschem, a další song v pořadí je s Františkem Bar-
tošem, alias Ferry B, kde za sebou máme natáčení prvního video-
klipu k jeho písničce: Dej mi šanci, kde se podílím jak herecky, pě-
vecky tak i houslově a sedli jsme si hudebně a lidsky natolik, že 
pokračujeme dále. Jsou to velké radosti. S Františkem jsme se pro-
pojili na krásné akci FRESH IMAGINATION, kde jsme oba vystupo-
vali. Samozřejmě také zpívám, nejčastěji na různorodých akcích 
agentury Fashion Models. Vystupuji s jazzovou hudbou, kterou 
vnímám jako hudbu plnou vášně a touhy. Jazz je nabitý sexap-
pealem. Na některých akcích stavím své vystoupení více popově.
 Jak si se dostala k hudbě, kdo tě inspiroval, jaké žánry jsou 
ti blízké, na jaké nástroje hraješ, kdo tě učil? 
Za vše mohou rodiče a pak především paní učitelka Marie Zed-
níčková, Eva Zídková a další učitelé, kteří mě doprovázeli na mé 
umělecké cestě. Mám ráda různorodou hudbu od taneční 
po vážnou. V každé nalézám něco, co mě baví. Od šesti let hra-
ji na housle, prvotní nápady skládám na piano a k herectví jsem 

se dostala jako slepá k houslím. Na ostravskou konzervatoř 
jsem šla tak nějak automaticky a herectví byla jen zkouška, 
která vyšla. Studovala jsem tedy herectví, protože mi neby-
lo umožněno studium dvoj - oboru, ale na housle jsem ne-
zanevřela. Nejsem příliš učenlivá, nejsem tzv. šprt, neva-
dilo mi dostávat špatné známky za předměty, které mě 
příliš neinspirovaly, ale naopak v těch, které jsem chtěla 
v budoucnu dělat, jsem chtěla být nejlepší.
 Nepocházíš z Prahy, odkud jsi? 
Jsem pyšná Ostravačka. Ráda jsem ale kdekoli, 
kde mě obklopují dobří lidé a naplňuje mě to, 
co mohu dělat. Do Prahy jsem se dostala ja-
ko všechny naplaveniny s pocitem toho, že 
na mě všichni čekají. Nečekal na mě nikdo, 
možná jen bratr s rodinou, kde jsem bydlela. 
Naši mě vychovali skvěle, skromně a s tím, 
že prostě dokážu to, co sama budu opravdu 
chtít a poctivě si za tím půjdu. Když si ten-
krát vzali půjčku na moje housle, kdy neměli 
nic nazbyt, pochopila jsem, že jim to chci jednou vrátit. Pro-
to si vážím všeho, co přijde, nad věcmi a svým jednáním pře-
mýšlím a nepřehlížím to opravdu podstatné. Jedna z mých 
myšlenek: Vážit by si vás měli lidé podle toho, co z vás vy-
chází, nikoli podle toho, co vám schází.
 Co dalšího tě ještě baví, čemu se věnuješ? 
Plánuji se věnovat svému novému projektu, který se dva ro-
ky musel tzv. „uležet“ a teď se naskytla příležitost, kdy se ko-
nečně bude realizovat. Jsem plná očekávání, touhy a záro-
veň vnímám velkou zodpovědnost. Miluji pohyb, cestová-
ní, především hory, vaření, ráda chodím běhat se svým 
psem Falcem, pak také píšu jakékoli texty, motta, úva-
hy, příběhy. Mám ráda všemožné aktivity, romantič-
nost, jsem ráda zavřená doma a pak se ráda ob-
klopuji oduševnělými lidmi, kteří jednají upřímně 
a podle sebe. Jsem takový „extrovertní introvert“, 
Rak s ascendentem ve Střelci, to by tak odpovídalo.
 Kam by ses chtěla ještě posunout?
Před nedávnem jsem byla na zkoušce dabingu, a to 
byla skvělá zkušenost. Budou další zkoušky, tak se 
možná otevírají nové příležitosti. Dabing mě 
vždy moc lákal. Přeji si také, aby se můj no-
vý projekt vydařil a dával opravdový smysl. 
Herectví zbožňuji a kromě toho, že bych 
si chtěla zahrát jednou nějakou pořád-
nou psychologickou roli, plánuji na-
psat svůj film. 

Připravil: Jiří Morstadt
Foto: Pavel Beran 

www.vocogo.eu

Martina Hekerová  
Česká herečka, modelka a zpěvačka hrající na housle, umělecká bytost 
plná snů a nekonečných vizí, milující nejen svou kreativní práci. Píše si tex-
ty, skládá hudbu, momentálně hraje v televizním seriálu Slunečná. Je sou-
částí nového projektu v rámci focení pro Victoria Palace a na léto připra-
vuje videoklip ke své nové písničce s názvem Do Všech Koutů a mnoho 
dalšího! Své každodenní kroky vnímá jako velmi důležité budování a po-
stupné zhmotnění snů. 

V těžkých chvílích, které 
nám připravil nový typ ko-
ronaviru, spoléháme na ve-
dení aktivovaného ústřed-
ního krizového štábu v čele 
s mezinárodně uznávaným od-
borníkem, epidemiologem Roma-
nem Prymulou. Jeho návrhy, opat-
ření i odpovědi na televizí přená-
šených tiskových konferencích jsou 
jasné, podané tak, aby jim porozu-
měl každý. Stejně tak spoléháme 
na vás, vaši odpovědnost, souná-
ležitost a ohleduplnost. Hřeje nás 
pocit obrovské vlny solidarity li-

dí, kteří obětavě pomáhají 
potřebným, hlavně senio-
rům, ve velkém šijí roušky 
a povzbuzují všechny ška-

rohlídy. Děkujeme jim za to, 
protože dobrých skutků není 

nikdy dost. Poděkování si zaslouží 
všichni zdravotníci, hygienici, poli-
cisté, hasiči, vojáci, ale i další dob-
rovolníci, kteří se hlásí do služby 
v první linii. Děkujeme i partnerům 
a podporovatelům našich kultur-
ních a společenských projektů a tě-
šíme se na spolupráci s nimi, až rizi-
ko nákazy odezní.    

Profesor Prymula říká, že když bude-
me všichni dělat to, co máme, dosta-
neme se z nejhoršího zhruba za mě-
síc. Věříme tomu a prosíme o to i vás. 
Buďme k sobě ohleduplní, ať společně 
celosvětovou pandemii ve zdraví pře-
konáme.

S přáním dobrých dnů 
Jiří Morštadt,

ředitel vydavatelství

Vážení a milí čtenáři, partneři a příznivci Metropolu,
v těchto dnech i my v redakci pracujeme především online z domovů, abychom co nejdůsledněji plnili na-
řízení vlády České republiky. Naštěstí máme k dispozici technologie, které nám umožňují propojit svět. 
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 Kdy jste začala s módní tvorbou?
Svoji značku jsem oficiálně představi-
la ve svých 21 letech, tedy přesně před 
rokem. Ještě před tím jsem byla na kur-
zu módy, kde jsem chtěla získat co nej-
víc zkušeností. Nad otevřením vlastní 
značky jsem ale přemýšlela od 17 let. 
Vždycky jsem měla představu o tom, 
co bych chtěla, ale nevěděla jsem, kdy 
je ten správný čas to zrealizovat. Tro-
chu mne zrazovala rodina, říkala, že 
jsem ještě dost mladá na to, abych za-
čala pracovat sama na sebe. 

Představujeme vám
novou módní značku

KRISTIANNA
Její autorkou je mladičká Kristina Oganesian, které se ptáme…

 Jakými myšlenkami se řídíte při 
vaší tvorbě?
Myšlenky se pořád mění, vždycky jsem 
chtěla mít neobyčejnou značku, chtě-
la jsem mít zapamatovatelné modely 
a neokoukaný styl. Přemýšlím, jaké ša-
ty vymyslet pro muže, aby i oni byli 
něčím jiní a přitom odpovídali mému 

stylu, který chci prezentovat.

 Komu ja vaše tvorba ur-
čená?
Domnívám se, že moje tvor-
ba patří sebevědomým že-

nám. Někdy se ptám sama 
sebe, zda mám dost odvahy ob-

léknout a nosit vlastní modely. Mám 
vždycky radost, když přijde klientka 
a řekne mi, že takové šaty nikdy ne-
viděla, a to mě motivuje ještě víc. Za-
čala jsem vyrábět módu pro denní no-
šení, slečny si to velmi oblíbily, proto 
v tom budu pokračovat. Do budoucna 
bych chtěla vyrábět mnoho dalších vě-
ci, jako například vlastní parfém. 

 Čím se inspirujete, kteří návrháři 
se vám líbí a proč?
 Nejvíc mě inspiruje látka, už při jejím 
výběru si v duchu přibližně říkám, co 
by se mi líbilo z ní vytvořit. Často se 
mi stává, že se na látku podívám a už 
mám na 90% jasný model. Co se ná-
vrhářů týká, v Česku mám nejraději 
práci Blanky Matragi, je opravdu ori-
ginální a člověk hned pozná, že model 
je pravě od ní. Vypovídá to o její jedi-
nečnosti a výjimečnosti. Ze světových 
značek miluji Philipp Plein. I když je 
opakem Blanky Matragi, obdivuji je-
jí agresivní styl. Philipp Plein je jed-
na z nejextravagantnějších značek. 
Vždycky mě fascinuje,  jak rychle se 
posouvá dál.

 Na které projekty se nyní připra-
vujete a na co mohou příznivci vaší 
značky těšit?
Na tento rok máme spoustu plánů. Si-
tuace je teď, bohužel, taková, že by člo-
věk neměl kvůli pandemii viru, který 
ovlivňuje celý svět, plánovat nic do bu-
doucna. Musíme doufat, že se situa-
ce zlepší a naše všechny plány se bu-

dou moci uskutečnit. Nejvíc se těším 
na první autorskou přehlídku, kterou 
chci zrealizovat letos. A určitě budou 
i další úžasné přehlídky, jejichž součás-
tí budu, ale ty si zatím nechám ještě 
pro sebe. Protože značka KRISTIANNA 

prezentuje hodně plesových šatů, kte-
ré si nemůžete obléct každý den, začali 
jsme dělat teplákové soupravy na den-
ní nošení a plánujeme toho ještě mno-
hem víc. 
 S kterými modelkami a dalšími 
subjekty ráda spolupracujete?
Líbí se mi pracovat s těmi, kteří se cho-
vají vstřícně, nestal se mi ani žádný 
problém s modelkami. Všechny jsou 
milé a vypadají krásně. Mojí nejoblí-
benější modelkou je Nikol Uhlířová, se 
kterou jsem chtěla spolupracovat už 
dřív. Líbí se mi její rysy, je neobyčej-
ně krásná, její vystupování je příjemné 
a to je ta nejlepší kombinace.

Připravil: Jiří Morštadt, foto: archiv

„Tak, jak se situace vyvíjí, jsou přijí-
mána opatření k zajištění provozu. 
V současné době máme několik na-
šich zaměstnanců v karanténě kvů-
li předchozímu pobytu v zahrani-
čí. Podobná situace je i u některých 
našich dodavatelů. Je tedy mnohem 
náročnější zajistit všechny činnos-
ti. Na všech našich pracovištích je re-
žim upraven tak, aby se zde potkáva-
li zaměstnanci co nejméně, ideálně 
vůbec,“ řekl Zdeněk Dvořák, ředitel 
Krajské správy a údržby silnic Stře-
dočeského kraje.

Přes všechny potíže je v plném roz-
sahu zajištěn provoz všech dispečin-
ků, výjezdy k zajištění bezpečnosti 
a plynulosti silničního provozu a za-
tím i práce v rámci běžné údržby. Přes 
pandemii a vyhlášený stav nouze by-
lo v druhé polovině března reagovat 
na počasí a povolat do pohotovosti 
další techniku a posádky pro zajištění 
zimní údržby. I to se podařilo.

„Některé činnosti nemůžeme zasta-
vit a právě zimní nebo následná běž-
ná údržba včetně pohotovostí či přípra-
va investičních akcí, souvislých oprav 
a další práce k nim patří. To klade mno-
hem vyšší nároky na koordinaci,“ dopl-
nil Tomáš Račák, provozní náměstek 
ředitele KSÚS Středočeského kraje.
Dle informace z 20. března nebyl žád-
ný z pracovníků KSÚS SK nakažený 
onemocněním Covid 19. Přispěla k to-
mu mimo jiné přísná opatření včetně 
používání dezinfekčních prostředků, 
které pracovníci mají k dispozici.

Práce středočeských silničářů
světová pandemie zatím nezastavila
Světová pandemie onemocnění Covid 19 komplikuje život středočeským silničářům. Ti se starají o silni-
ce II. a III. třídy. Přes všechny s tím související problémy se jim daří zajistit všechny základní činnosti. 

SÚS
KRAJSKÁ SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC

Středočeského kraje
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Bezbariérový autobus pro hendikepované

DODO-DVERE.CZ

Dveře SAPELI významně dotvářejí tvář každého bydlení.  
Dveře SAPELI ve spojení se zárubněmi neobyčejně pozvednou jeho estetickou hodnotu.  

Chcete plné nebo s výplní? Světlé či tmavé?  
Vyberte si takové, které budou Vašemu interiéru nejvíce slušet! 

Společnost ČSAD Liberec dis-
ponuje nově zakoupeným vo-
zidlem pro hendikepované 
občany. Autobus VDL Futura 
FHD2-129/410 za zhruba 2,6 
milionu korun je bezbariéro-
vý a přinese významný kom-
fort pro tělesně postižené ces-
tující. Vůz bude jezdit po Libe-
reckém kraji i za jeho hranice 
na základě poptávky klientů.  

„Na  začátku  letošního  února  jsme  se 
významně  podíleli  na  obnově  vozové-
ho  parku  společnosti  ČSAD  Liberec  ná-
kupem 17 nových vozidel  značky  Iveco 
Crossway. Nesmíme však zapomínat ani 
na  hendikepované  občany,  pro  které  je 
velice  obtížné  nastupovat  do  řadových 
vozů.  Jsem  proto  rád  za  nákup  bezba-
riérově přístupného autobusu,  jenž na-
bídne těmto lidem dostatečný komfort,“ 
uvedl Jan Sviták, náměstek hejtma-
na pro resort dopravy, investic a ve-
řejných zakázek. Vozidlo má kapaci-
tu 48 sedadel pro cestující a také pro 

jednoho průvodce. Měří 12,875 metru 
na délku, 3,665 metru na výšku a je-
ho šířka činí 2,547 metru. Objem mo-

toru je 12.900 cm3 s výkonem 300 kW 
(tj. 410 koní). V autobusu je v úrov-
ni podlahy bezbariérové WC, součás-

tí výbavy je také komfortně vybavená 
kuchyňka s kávovarem a ohřevem vo-
dy. (od dop.)

Desatero 
Libereckého 
kraje
1. Dodržujte všechna pravidla vy-
hlášené celoplošné karantény, 
vyžadujte to i od svého okolí.
Průběžně sledujte média, abys-
te byli informováni o aktuální situ-
aci a opatřeních. Zjistěte si, kde je 
nejbližší místo, kde je možné pro-
vést testy, pokud byste jej potře-
bovali navštívit. 
2. Kdekoliv mimo vlastní do-
mov noste respirátor, obličejovou 
masku, pokud ji máte k dispozi-
ci. Ochranné pomůcky pravidelně 
vyměňujte.
3. Mimo domov udržujte odstup 
od ostatních alespoň 1,5–2 me-
try, zamezíte tím největšímu ri-
ziku přenosu viru. Vyhýbejte se 
preventivně i jen malým skupin-
kám lidí.
4. Na nákup nebo obstarání ne-
zbytných věcí vysílejte jen jedno-
ho z rodiny. Pokud možno toho, 
kdo je v dobré kondici, zdravý, má 
nejlepší imunitu a s největší prav-
děpodobností tedy dokáže čelit 
nákaze virem.
5. Při nákupu a pohybu na veřej-
ných místech se vyhněte nebo 
omezte na minimum dotyk s věc-
mi, kterých se mohlo dotýkat více 
lidí před Vámi. Nakupujte bez po-
užití košíku nebo vozíku, nejlépe 
do vlastní tašky, plaťte jen bez-
kontaktně, je-li to možné.
6. Po návratu domů si nejdříve 
pečlivě umyjte a dezinfikujte ruce, 
teprve poté pokračujte v dalších 
běžných činnostech.
7. I během dne doma si čas-
to myjte a dezinfikujte ruce, vždy 
před přípravou a konzumací jídla.
8. Průběžně během dne pijte, 
abyste měli dostatek tekutin, nej-
lépe vlažných nebo teplých.
9. Postarejte se o starší členy ro-
diny nebo blízké známé. Pravidel-
ně s nimi buďte v kontaktu 
a dotazujte se na jejich zdravot-
ní stav, obstarejte pro ně náku-
py i léky, předávejte jim je nejlépe 
s minimem osobního kontaktu.
10. Snažte se udržovat si fyzickou 
i mentální aktivitu. Dle svých mož-
ností a zdravotního stavu cvičte, 
dodržujte své denní rituály, věnuj-
te se aktivně sami sobě, svým ko-
níčkům, vzdělávejte se.

Liberecký kraj | Prysk, Kruh, Tatobity či Svojkov. 
Co spojuje tyto obce? Vítězství v krajských kolech 
soutěže Vesnice roku. Pokud chcete, aby se i vaše 
obec zařadila po bok výše jmenovaných, přihlaste 
ji do letošního, již šestadvacátého ročníku. Termín 
pro zasílání nominací je do 30. dubna. 

Všechny přihlášené obce nejprve hodnotí komise v krajském 
kole. Bude je posuzovat z hlediska toho, jaký se v nich vede 
společenský život, kterým aktivitám a činnostem se jejich oby-
vatelé věnují či jak se v obcích daří podnikatelům. Dbát se bu-
de ale i na to, jak to v obcích vypadá, zda mají upravenou ze-
leň, jaké služby v nich lidé mohou využít, v jakém stavu jsou 
inženýrské sítě či jaké plány mají obce dále do budoucna. Ne-
chybí hodnocení péče o krajinu a posuzování připravovaných 
záměrů a informačních technologií obce; v těchto kategoriích 
mohou obce získat Modrou, Bílou, Zelenou a Oranžovou stuhu. 
Vítěz krajské části, který získá Zlatou stuhu, postoupí do celo-

státního kola. Každý kraj tedy reprezentuje jedna obec. V rám-
ci celé republiky se následně vyhlásí první tři místa. Celostátní 
kolo se uskuteční v první zářijový týden a vítěze a nositele ti-
tulu Vesnice roku 2020 vyhlásí zástupci organizátorů soutěže 
13. září 2020 na Jarmarku venkova v Luhačovicích. (od dop.)

Letošní zimní sezona byla z pohledu sil-
ničářů v Libereckém kraji podprůměrná 
a nebyl zaznamenán jediný kritický den, 
i když v průběhu března stále probíhají 
výjezdy vozidel zimní údržby především 
v ranních hodinách a ve výše položených 
oblastech kraje. Náklady na zimní údržbu 

v zimní sezóně 2018/2019 byly 127,4 mi-
lionu korun, očekávané letošní náklady se 
budou pohybovat kolem 90 milionů. Tr-
valá sněhová pokrývka se v letošním roce 
držela až od nadmořské výšky okolo 600 
metrů. V nižších oblastech kraje se vysky-
tovalo sněžení jen zcela výjimečně. Tra-

dičně nejproblematičtější úsek v kraji – 
silnice I/10 mezi Turnovem a hraničním 
přechodem Harrachov, který je součástí 
evropské silniční sítě a je velmi využívám 
tranzitivní dopravou z jihu na sever Evro-
py a opačně, nebyl v letošním roce uza-
vřen ani jednou. (od dop.)

Chraňte sebe 
i své okolí
Při nošení hygienických prostředků 
proti nákaze  novým typem korona-
viru,  jde hejtman Libereckého kra-
je Martin Půta příkladem. Roušky 
vyrábí Technická univerzita v Liber-
ci. Jsou z textilního materiálu s pří-
davkem nanovláken, takže mají po-
dobné parametry jako respirátory.

„Roušky  nejdřív  posíláme  těm,  kdo  je 
nejvíc potřebují  -  zdravotnickému per-
sonálu, policii, hasičům. Následují  po-
skytovatelé  sociálních  služeb,  řidiči  ve 
veřejné dopravě a další profese v první 
linii. Denně umíme vyrobit 2000 kusů, 
takže věřím, že tímto způsobem doká-
žeme ochránit co možná nejvíc lidí. Zá-
roveň bych chtěl všechny občany  znovu 
poprosit, aby si při pobytu venku zakry-
li svůj obličej. Když ne rouškou, tak ja-
kýmkoli jiným způsobem. Chráníte tak 
nejen sebe, ale také své okolí. A pokud 
to  jen  trochu  jde,  zůstaňte  raději  do-
ma“, říká liberecký hejtman. (od dop.)

Letošní zima byla mírná
Liberecký kraj | Letošní zima byla z pohledu silničářů v Libereckém kraji mírná. Teplejší byly pou-
ze zimy v letech 2013/2014 a 2006/2007. Úspora nákladů se předběžně odhaduje na 30 milionů 
Kč. Z dlouhodobého pohledu celkové náklady na zimní údržbu pomalu klesají. 

Chcete se přidat?
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Ústecký kraj býval ve zbytku naší krásné 
země často neprávem opomíjen ve výbě-
ru turistických cílů. To se v posledním ob-
dobí mění, návštěvníků stále přibývá a mo-
hou se  prostřednictvím tohoto rozhovoru 
s hejtmanem Oldřichem Bubeníčkem se-
známit, s čím vším se mohou v energetic-
kém srdci republiky setkat.

 Čím je podle vás Ústecký kraj výjimeč-
ný a liší se tím od ostatních regionů?
Žádný z krajů České republiky se nemůže 
pochlubit tolika významnými body nebo 
momenty české historie na svém území. 
Ať už se jedná o horu Říp svázanou s po-
věstí o příchodu praotce Čecha se svou 
družinou, nebo Stadice s Přemyslem Orá-
čem či památný milostný příběh Oldřicha 
a Boženy odehrávající se v Peruci. Na ty-
to tři základní místa navazují další, kte-
rá rozhodně stojí za to navštívit. V na-
šem kraji ale nejsou pouze místa spojená 
s historií. Za návštěvu stojí například ce-
lá oblast Českého Švýcarska a jeho národ-
ní park, projížďka některou z lodí po Labi, 
vinice v Českém středohoří, Krušné hory, 
královská města na Ohři včetně návštěvy 
Žatecka a množství dalších míst.
 Co by turista tohoto regionu neměl 
při jeho návštěvě vynechat? 
Od roku 2010 se turisté setkávají s projek-
tem na podporu cestovního ruchu Brána 
do Čech www.branadocech.cz. Ústecký 
kraj se prezentuje prostřednictvím čtyř 
turistických regionů - destinačních ob-
lastí, kterými jsou České Švýcarsko, Čes-
ké středohoří, Krušné hory a Dolní Po- 
ohří. Ústecký kraj nabízí mnoho krás-
ných lokalit, je proto velmi těžké někte-
ré z nich vybrat. Hodně záleží na období, 
ve kterém náš region lidé navštíví a také 
na jejich preferencích. Při návštěvě Ústec-
kého regionu bych ale určitě doporučoval 
nevynechat Hornickou krajinu Krušno-
hoří, která byla v minulém roce zapsána 
na seznam kulturního dědictví UNESCO. 
Do Ústeckého kraje v roce 2019 přijelo 
657 946 turistů, meziroční nárůst je pak 
4,1 procenta. V regionu strávili o tři pro-

centa více nocí než v roce 2018. Loni za-
mířilo do kraje 222 498 cizinců, z toho 
zhruba sto tisíc Němců. Počet lidí, kteří 
jezdí na sever Čech za zábavou či pozná-
ním, stoupá od roku 2010. Tehdy jich při-
jelo kolem 293 tisíc. K nejnavštěvovaněj-
ším lokalitám v regionu patří České Švý-
carsko, České středohoří či východní část 
Krušných hor. 
 Netajíte se tím, že chcete Ústecko zba-
vit pověsti kraje, kam se vysokoškolá-
kům nevyplatí vracet. Jak na to?
Jsem si vědom, že Ústecký kraj tuto ná-
lepku má a je hrozně těžké se z ní vyma-
nit. V našem regionu však děláme všech-
no pro to, abychom zvýšili prestiž a vy-
tvořili pozitivní image kraje. Dlouhodo-
bě se snažíme o zvýšení úrovně školství 
i vzdělanosti, s čím souvisí podpora nejen 
základních a středních škol, ale i vyšších 
stupňů vzdělání. Náš kraj nabízí mnoho 
příležitostí k uplatnění vědomostí i do-
vedností, které vysokoškolští absolven-
ti v průběhu studia získali. Před třemi le-
ty jsme začali významně a systematicky 
podporovat naši Univerzitu Jana Evan-
gelisty Purkyně v Ústí nad Labem, kte-
rá se také označuje jako Univerzita seve-
ru. Realizujeme například mnoho projek-

Bájná hora Říp

Hejtman Oldřich Bubeníček:  

Na Ústecký kraj a jeho
obyvatele jsem pyšný

tů na podporu zaměstnanosti, mezi nimž 
nechybí ani projekt podporující začínající 
podnikatele. Ústecký kraj šel také naproti 
digitalizaci a stal se Smart Regionem. 
 Jak se vám líbí myšlenka Ústeckého 
kraje právě jako Smart Regionu?
Osobně vnímám koncept Smart Regionu 
jako způsob ke zvýšení kvality života a ja-
ko cestu k pozvednutí kraje. Vzhledem 
k tomu, že žijeme v době rychlého rozvo-
je vědy a techniky, je potřeba jít tomuto 
vývoji naproti a dělat všechno pro to, aby-
chom pomocí nových technologií zvyšo-
vali kvalitu infrastruktury a služeb napří-
klad v oblasti energetiky, dopravy, zdra-
votnictví, vzdělávání, sociálních služeb či 
bezpečnosti. Aby byl koncept Smart Regi-
onu úspěšný, je samozřejmě potřeba změ-
nit myšlení i přístup k životu, neboť aby-
chom například dokázali efektivně využít 
stávající zdroje a najít zdroje nové, snižo-
vat spotřebu energií či eliminovat zátěž 
životního prostředí, je potřeba vybudovat 
kvalitní spolupráci kraje s obcemi i městy, 
univerzitami i komerční sférou. 
Všem nám je asi jasné, že informace 
vládnou 21. století – ten, kdo je má, ne-
bo je má dřív, tak má také určitý náskok. 
A Ústecký kraj chce být rozhodně regio-
nem, kterým patří budoucnost včetně té 
informační. Proto se mimo jiné rozhodl 
budovat vlastní otevřenou datovou plat-
formu PORTABO, která bude v budouc-
nu sloužit nejen samotnému kraji, ale 
i všem jeho městům a obcím, různým 
organizacím, institucím, firmám, pod-
nikatelům, zkrátka všem občanům i ná-
vštěvníkům Ústeckého kraje. Co se za-
tím na tomto neoraném poli povedlo, 
vám nejen představíme, ale nabídneme 
i možnost přímé spolupráce. Jste staros-
tou obce nebo města, tajemníkem úřa-
du, projektovým manažerem, informati-
kem nebo třeba máte na starosti rozvoj 
obce? Právě pro vás budou jistě zajíma-
vá témata z oblasti energetického man-
agementu, dopravní informace „v kap-
se“, údaje o stavu a vývoji našeho ži-
votního prostředí apod. Ostatně vodě 
a suchu bude při té příležitosti věnován 
samostatný seminář. A teď už se jistě je-
nom ptáte – kdy a kam? Tak tedy ve čtvr-
tek 23. dubna 2020 od 9 hodin v Kině 
Svět v Chomutově.

 Jste krajem energetiky …
Energetice věnujeme náležitou podpo-
ru, například i pořádáním diskusních fór, 
která náš kraj pořádá jako setkávání od-
borníků, politiků a veřejnosti k debatám 
o tématech zásadních a významných ne-
jen pro náš kraj, ale celou republiku. Ne-
ní sporu o tom, že energetika je jednou 
ze základních podmínek existence spo-

lečnosti. Musí to být ovšem energetika 
bezpečná a dostupná jak technicky, tak fi-
nančně, navíc respektující životní prostře-
dí. Nalézání přijatelného kompromisu je 
celosvětově stěžejním tématem dnešních 
dnů. Způsoby získávání energií a jejich 
dopady na změny klimatu se staly v po-
slední době předmětem vášnivých disku-
sí na nejrůznějších úrovních – od emo-

V Ústeckém kraji je dostatek venkovních i krytých sportovišť pro veřejnost. Vloni byl otevřen nový zimní stadión 

v Teplicích, kde se kromě veřejného bruslení konají také tréninky mladých hokejistů a krasobruslařů. 

Nejvyšší rozhledna v ČR je umístěna ve výšce 144 metry na jednom z dvojčat Elektrárny Ledvice. Je z ní krásný pohled na České středohoří i Krušné hory.

Na zámku Nový Hrad v Jimlíně pořádá kraj během roku řadu kul-turních akcí pro dospělé i děti. Účast je vždy hojná. 
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tivních výstupů a naivních proklamací až 
po potřebné diskuse erudovaných odbor-
níků a vědců. Organizátoři a odborní ga-
ranti letos vybrali jako základní téma „Vi-
ze a reálná fakta o energetické bezpečnos-
ti“. Mám za to, že obzvlášť v této oblasti 
je nezbytné bořit mýty. Energetická bez-
pečnost není prázdným pojmem. Nemů-
žeme dopustit, aby nedostatek energií 
ovlivněný a zapříčiněný nápady odtrže-
nými od reality ohrozil ekonomickou pro-
speritu a nezávislost našeho státu a regi-
onu. Bohužel nedisponujeme takovými 
přírodními podmínkami, abychom doká-
zali v rozhodující míře pokrývat stále ros-
toucí spotřebu elektrické energie solární-
mi nebo větrnými zdroji, případně spa-
lováním přímých nebo potenciálních po-
travin a krmiv, tedy biomasy. Podle mého 
názoru není šťastným řešením unáhlené 
odstavování uhelných elektráren, které 
se v současné době na energetickém mi-
xu ČR podílejí z více než 40 %. Tyto zdro-
je nelze ani z technických důvodů v tu-
zemských klimatických podmínkách pl-
nohodnotně nahradit, pokud nebudeme 
mít absolutní jistotu, že je zastoupí jader-
né zdroje, což je jednou ze zásadních otá-
zek energetické koncepce státu. Již dnes 
se jeví reálným vážný nedostatek elektric-
ké energie po roce 2035. Stejně tak by by-
lo v současných geopolitických podmín-
kách nezodpovědné podlehnout nátla-
kovým kampaním a činit nevratné kroky 
v možném využití jediné tuzemské ener-
getické suroviny, tedy hnědého uhlí. Ener-
getika vždy byla a bude s naším krajem 
neodmyslitelně spjata. 
 Jak je na tom Ústecký kraj s elektro-
mobilitou?
V rámci Smlouvy o vzájemné spoluprá-
ci mezi ČEZ, a. s., a Ústeckým krajem se 
vloni naplnil projekt elektromobility pře-
vážně pro Dětské domovy Ústeckého kra-
je. Celkem 22 elektromobilů a k nim stej-
ný počet dobíjecích stanic darovaných 
Skupinou ČEZ poslouží zejména k měst-
ské přepravě dětí z dětských domovů 
do zdravotnických zařízení, k zajištění zá-
sobování dětských domovů i převozu dětí 
na různé akce a soutěže. Po loňském pře-
dání 19 elektromobilů sociálním ústavům 
se tak letos rozrostla elektromobilová flo-
tila Ústeckého kraje o dalších 22 vozů. 
Celkem 17 jich zamířilo do dětských do-
movů, dalších pět využijí sociální ústavy. 
Tato místně čistá forma dopravy nachází 

jak může být Ústecký kraj v něčem prv-
ní. Chemie a energetika byly vždy pilíře 
ekonomiky Ústeckého kraje, tahouni ino-
vací. I nyní na nich stavíme a do popře-
dí zájmu klademe životní prostředí a čis-
tou energii. Jako jedna z nejvíce ohledu-

plných k životnímu prostředí se ukazuje 
právě vodíková energetika. Vidíme v tom 
příležitost a naši budoucnost. Rozhodnu-
tí má nejen vysoce pozitivní ekologický 
potenciál, ale vytváří také významné eko-
nomické přínosy pro firmy v Ústeckém 
kraji. Spolupráce v oblasti vodíkové ener-
getiky a ekonomiky se bude ale naplňo-
vat i ve výzkumné sféře. Vodík má skvě-
lý potenciál a jeho aplikace představuje 
velkou výzkumnou výzvu. Ve spolupráce 

zvy, které jsou tu „na pořadu dne“ nyní, 
jsou obdobně bezprecedentní. Mají opět 
radikálně změnit rozsáhlé území – a to 
přibližně 400 km2. Mohlo by se zdát, že 
půjde především o řešení otázek tech-
nických a technologických a že záležitos-
ti komplexního vystavění prostředí a je-
ho kvality budou jakousi nadstavbou, kte-
rá se nakonec „přidá“. Opak je pravdou. 
Architektura v našem kraji musí od po-
čátku procesu brát v potaz témata útlu-
mu těžby, budoucích zdrojů pro výrobu 
elektrické energie, komplexní energetic-
ké koncepce, sociální problémy i vytvá-
ření nových perspektiv pro zdejší obyva-
tele. Musí mít na zřeteli kvalitu prostře-
dí a zhodnocování prostorových, kultur-
ních a krajinných kvalit jednoho každého 
místa, jehož se to týká. Všestranné kva-
lity se tu opět musí dosahovat uplatňo-
váním těch nejlepších a nejosvědčeněj-

ru Čech nepomáhá. Pokud máme promě-
nit 400 km2, nevystačíme si se „strategi-
emi“, „koncepty“ a „plány“ vzešlými ze 
soutěží, v nichž jediným kritériem byla 
nejnižší cena. Je nutný zodpovědnější pří-
stup, hlediska kvality je třeba upřednost-
ňovat před kvantitativními. Odborníci – 
urbanisté, krajináři i architekti, jak se do-
vídáme prostřednictvím zástupců České 
komory architektů, jsou připraveni. Sna-
žíme se, aby rozhodnutí týkající se kvality 
našeho života byla vždy dobře promyšle-
ná, kompetentní a ta nejlepší.
 Co pokládáte za největší úspěchy 
za dobu, kdy jste hejtmanem?
Vždy mě nejvíce těšila týmová práce. Zá-
klad všeho jsou dobří spolupracovníci. 
A těm se snažím jít vždy naproti. Jsem po-
těšen stabilizací v oblasti regionální do-
pravy. Za dobu mé funkce jsme do čer-
ných čísel dostali také společnost Kraj-
ská zdravotní, a. s., která vznikla trans-
formací pěti nemocnic do jednoho celku. 
Nemocnice Děčín, Masarykova nemocni-
ce v Ústí nad Labem, Nemocnice Teplice, 
Nemocnice Most a Nemocnice Chomu-
tov tvoří s ohledem na geografické roz-
místění v regionu páteřní osu zdravotnic-
kých zařízení pro celý Ústecký kraj. Jed-
ná se o unikátní zdravotní zařízení, jehož 
prostřednictvím je pro občany Ústeckého 
kraje zajišťována dostupná a přitom ma-
ximálně efektivní a hospodárná síť, po-
skytující zdravotní péči, která svou kva-
litou odpovídá nejmodernějším trendům 
v medicíně. Asi jako většina hejtmanů 
jsem pyšný na Integrovaný záchranný 
systém, na jednotlivé složky i na jeho pří-
slušníky či členy. Za velký úspěch pro Ús-
tecký kraj, za nímž stojí několikaleté úsilí, 
považuji zapsání Hornické krajiny Kruš-
nohoří na Seznam světového dědictví 
UNESCO, k němuž došlo 6. července 2019. 
 Rodinné stříbro Ústeckého kraje je 
unikátní program. Můžete nás s ním se-
známit?
Program Rodinné stříbro Ústeckého kraje 
vznikl v roce 2016 proto, abychom zacho-
vali nejvýznamnější kulturní, společen-
ské, sportovní a další obdobné akce ce-
lokrajského i nadregionálního významu 
a udrželi jejich kontinuitu. V počátcích za-
hrnoval 25 projektů. Jsem přesvědčen, že 
akce Zahrada Čech, Vinařské Litoměřice, 
Memoriál Air Show Roudnice nad Labem, 
Hasičské Litoměřice, Interporta, Czech 
Truck Prix, Josefínské slavnosti či Krušno-
horská bílá stopa zná celá Česká republi-
ka. Program Rodinného stříbra Ústeckého 
kraje bych přirovnal k truhlici plné pokla-
dů. Obsahuje mnoho skvostů, které je tře-
ba chránit a podporovat. Všechny projek-
ty, které jsou do něj zařazené, jsou pro nás 
srdcovou záležitostí, i proto je provází lo-
go – SRDCE. Toto také reprezentuje heslo 
„Vzácnost, kterou ochraňujeme“, s nímž 
se mohou ztotožnit nejen organizátoři 
jednotlivých akcí, ale i jejich návštěvníci. 

symbolicky své užití právě 
v našem kraji, kde byla a je 
vysoká poptávka po řeše-
ních vstřícných k životní-
mu prostředí. Elektromo-
bilita má totiž potenci-
ál právě v městských aglomeracích ne-
bo zalidněných regionech s hustou sítí 
komunikací, kde je prostor pro elektric-
ký pohon jak v individuální tak i ve veřej-
né dopravě. Velmi si spolupráce se skupi-
nou ČEZ nejen v této oblasti vážím. Elek-
tromobily využívají pro služební cesty za-
městnanci krajského úřadu již několik 
let. Dlouhodobě podporuje kraj i vznik 
nových dobíjecích stanic. Od loňského ro-
ku mohou výhody elektromobilů využít 
pro svou náročnou práci i pracovníci v so-
ciálních službách, teď se seznam rozšíří 
i o školská zařízení. Všechna auta byla vy-
brána tak, aby maximálně vyhovovala je-
jich potřebám.
 Ústecký kraj sází na vodík...
Ústecký kraj společně s dalšími 17 vý-
znamnými subjekty z řad institucí, firem 
a výzkumných organizací podepsal v lis-
topadu 2019 Memorandum o partnerství 

a spolupráci při rozvoji komplexního vyu-
žití vodíku jako zdroje čisté energie v Ús-
teckém kraji. Cílem spolupráce je přípra-
va a realizace aktivit podporujících kom-
plexní využití vodíku v Ústeckém kraji, 
zejména pak toho, který již vzniká v tech-
nologickém procesu místních firem. Vodík 
bude v kraji zpracován, distribuován i ši-
roce využit jako čistý, bezuhlíkový zdroj 
energie (např. pro rozvoj bezemisní do-
pravy v Ústeckém kraji). A právě v uza-
vřeném cyklu výroby, distribuce a využi-
tí je projekt jedinečný i v rámci celé ČR. 
Občané našeho regionu si zaslouží kvalit-
ní a šetrnou péči o životní prostředí. Pod-
mínky pro to zde máme. Je to velká šance, 

s VŠCHT, ČVUT, případně dalšími vysoký-
mi školami se proto, mimo jiné, zaměří-
me na základní výzkum v oblasti bezpeč-
ného ukládání vodíku. Univerzita J. E. Pur-
kyně připravuje rovněž specializaci stu-
dijního programu Energetika zaměřenou 
na čisté energie.
 Jaké má Ústecký kraj plány s rekulti-
vovanými plochami v oblasti Krušných 
hor?
Krajina pod Krušnými horami dala v mi-
nulosti již mnohokrát vzniknout tomu 
nejlepšímu, co bylo možné ve středo-
evropském regionu najít. Ať už mluví-
me o rozvoji v devatenáctém století, ne-
bo bouřlivých šedesátých letech 20. sto-
letí s jejich mimořádnými aspiracemi. Vý-

ších metod a postupů. Kvalitní architek-
tonická a urbanistická řešení totiž dokáží 
být nejen „krásná“, ale i maximálně uži-
tečná – z dlouhodobého pohledu úsporná 
a efektivní. Řád, který tato profese gene-
ruje, může být něčím, co z abstraktních 
ekonomických, energetických a matema-
tických pojmů dokáže vykřesat místa pro 
smysluplný a kvalitní život. Je tak třeba 
podporovat přehlídky a debaty pomáhají-
cí rozlišovat architektonickou, urbanistic-
kou a krajinářskou kvalitu. Aktuálně na-
vazujeme spolupráci s Českou komorou 
architektů ve věci prezentací kvalitních 
českých realizací jako hodnotných inspi-
račních zdrojů. Inspirativní jsou i prá-
ce studentů Fakulty architektury ČVUT 
nebo libereckých studentů architektury 
na FUA. Stav současného plánování je ne-
zbytné hodnotit z pohledu výzev, před ni-
miž kraj stojí a které v celé republice těž-
ko najdou srovnání. V kraji je třeba hledat 
způsoby umožňující zakládání co nejlep-
ších perspektiv, navrátit se k praxi běžné 
v šedesátých letech, kdy všechny razantní 
zásahy v městech a krajině Ústecka pro-
bíhaly za mimořádného zájmu a profesní-
ho přispění největších odborníků tehdej-
šího Československa. Reflexe a srovnání 
se sousedním Německem, skandinávský-
mi státy, ale třeba i Chorvatskem nám pak 
ukazují, že hledat co nejlepší postupy má 
smysl. Současná legislativa nám na seve-

Flotila elektromobilů pro dětské domovy a sociální zařízení v Ústeckém 
kraji se díky spolupráci se Skupinou ČEZ každým rokem rozrůstá. 

V Ústeckém kraji je dostatek venkovních i krytých sportovišť pro veřejnost. Vloni byl otevřen nový zimní stadión 

v Teplicích, kde se kromě veřejného bruslení konají také tréninky mladých hokejistů a krasobruslařů. 

Kampus Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem.

Ústecký kraj je dobré místo pro život šťastných mladých rodin.

Rekultivaná krajina po těžbě uhlí s jezerem Most.

Krajská zdravotní disponuje nej-modernějším přístrojvým vy-
bavením. Na snímku edukační 
pracoviště robotické chirurgie.
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Cílí na děti 
Na silnicích v České republice 
vloni zemřelo 16 dětí. Opro-
ti roku 2018 je to o tři oběti 
méně, dopravní nehody si ale 
přesto vyžádaly 113 těžce zra-
něných dětí a 2 144 jich skon-
čilo s lehčím poraněním. 

Tým silniční bezpečnosti v rámci svých 
programů proškolil více než 5 900 dětí 
a žáků v mateřských a základních ško-
lách. Projekt Markétina dopravní vý-
chova mezi malé a mladé účastníky 
silničního provozu vyrazí i v letošním 
roce. Členové Týmu budou také pravi-
delně na dopravních hřištích i cyklo-
stezkách, a chystají řadu dalších akcí 
na podporu dopravní výchovy.

Nové sídlo 
záchranky
Liberecký kraj | Současné ne-
vyhovující prostory liberec-
kého sídla Zdravotnické zá-
chranné služby Libereckého 
kraje (ZZS LK) nedaleko areá-
lu Krajské nemocnice Liberec 
budou s nejvyšší pravděpo-
dobností záhy minulostí.

Po několikaměsíč-
ních diskusích 

o zajištění po-
zemku pro no-
vé sídlo by-
lo schváleno 

memorandum 
mezi statutár-

ním městem Libe-
rec a Libereckým krajem. Rada Libe-
reckého kraje jej jednomyslně přijala 
na svém zasedání 24. února a 3. břez-
na tento text odsouhlasila také Rada 
statutárního města Liberec. „Je to vel-
mi důležitý krok pro Zdravotnickou zá-
chrannou službu Libereckého kraje a já 
za něj radním kraje i města děkuji, pro-
tože umožní vybudovat novou základ-
nu v Liberci. Stávající prostory už nevy-
hovují. Nová základna na městském po-
zemku v oblasti U Lomu by mohla být 
vybudována do roku 2023 nebo 2024,“ 
uvedl MUDr. Přemysl Sobotka, náměs-
tek hejtmana pro rezort zdravotnictví. 
Memorandum je tak základem pro za-
hájení dalších kroků, jakými jsou změ-
na územního plánu a zpracování pro-
jektové dokumentace.
V Libereckém kraji je 14 sídel ZZS LK. 
Průběžně procházejí rekonstrukcemi 
a na některých místech se budují úpl-
ně nová. Před dvěma lety tak napří-
klad začali z nového sídla za více než 
9 milionů korun vyjíždět záchranáři 
v České Lípě. 
Na místě někdejší úpravny vody vzni-
ká rovněž nová budova pro výjezdo-
vou základnu v Rokytnici nad Jizerou. 
Náklady na její vybudování činí 15,8 
milionu korun, kraj přispěl ze svého 
rozpočtu sedmi miliony. Hotovo má 
být podle smlouvy v srpnu 2020. 

Zpracoval Tým silniční bezpečnosti
www.tymbezpecnosti.cz
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Rodina

89
Realizace preventivního programu 

v mateřských a základních 
školách.

Průměrná úspěšnost 
žáků 6. ročníků

Průměrná úspěšnost 
žáků 9. ročníků

Dětská dopravní hřiště

280
Proškoleno pedagogů 

a preventistů Policie ČR 
a obecních policií.

Škola

900 tis+
Osloveno osob.

2012 2013 2014

1,7 %
2,1 %

1,4 %

2,2 %
2,7 %

2,0 %

1,4 %

2,9 % 2,9 %

CHODCI CYKLISTÉ VČETNĚ SPOLUJEZDCŮ 
NA JÍZDNÍM KOLE

SPOLUJEZDCI 
(MIMO JÍZDNÍ KOLO)

3 63 675
Usmrceno Těžce 

zraněno
Lehce 

zraněno

12 34 1 203
Usmrceno Těžce 

zraněno
Lehce 

zraněno

1 11 245
Usmrceno Těžce 

zraněno
Lehce 

zraněno

49 % 61 %

DOPRAVNÍ VÝCHOVA 
A DĚTI V DOPRAVĚ

Údaje za rok 2019

POČTY USMRCENÝCH DĚTÍ V LETECH 
2011 – 2019 A JEJICH PODÍL NA CELKOVÉM 

POČTU OBĚTÍ DOPRAVNÍCH NEHOD

Za uvedené období zemřelo na našich silnicích 123 dětí.

NÁSLEDKY NEHOD S ÚČASTÍ DĚTÍ

KDE SE OBJEVUJE DOPRAVNÍ VÝCHOVA?

ÚSPĚŠNOST ŽÁKŮ ZÁKLADNÍCH ŠKOL 
DLE ČESKÉ ŠKOLNÍ INSPEKCE.

CO ZREALIZOVALA MARKÉTINA 
DOPRAVNÍ VÝCHOVA V ROCE 2019?
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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

Letošní svátek módy Czech Fashion Week 
2020 na kolonádě u Domu kultury  
ozvláštní modelka z Latinské Ameriky  
Michelle Tatiana Soto Jimenez. V této 
souvislosti jsme ji trochu vyzpovídali…

Michelle Soto: 

Evropa pro mne byla vždycky snem

Instagram: _michelle_soto_

 Řekněte nám něco o sobě, odkud 
pocházíte a jaké jsou vaše dosavadní 
zkušenosti s modelingem?
Pocházím ze San Jose v Kostarice. Je 
mi třiadvacet let. Svůj první casting 
jsem absolvovala v devatenácti le-
tech. Od té doby pracuji pro různé 
značky v mé zemi, Guatemale a Pa-
namě. Objevuji se na přehlídkových 
molech, v některých reklamách 
na katalogy, časopisy a v poslední 
době jako tvář pro ALDO. Pozvánka 

na Czech Fshion Week do České re-
publiky pro mne bude skvělá příle-
žitost poznat jinou zemi a její kul-
turu.
 Jak se vám líbí v Evropě, pro kte-
ré návrháře již nyní pracujete, a jaké 
jsou vaše první poznatky?
Pro mne byla Evropa vždycky snem, 
mám ráda zdejší kulturu a obdivuji 
také to, jak se zde pracuje s módou. 
Návrhy a charakteristický styl se 
mi zdají až neuvěřitelné. Měla jsem 

příležitost být na módní přehlídce 
v Praze, setkala jsem se  s módní ná-
vrhářkou Olgou Rusakovou a před-
vedla některé z jejích modelů.

 Celou Evropu nyní zaskočila obrov-
ská krize spojená s pandemií nového 
typu koronaviru. Jak zvládáte tuto ná-
ročnou situaci vy osobně jako cizinka?

Je to celosvětová krize, která zasáhla 
mnoho lidí v řadě zemí. Domnívám se, 
že musíme plnit všechny příkazy a zů-
stat v našich domovech. To je prozatím 
to nejbezpečnější pro všechny. Nut-
né je také sledovat všechna preven-
tivní opatření a dodržovat hygienické 
normy. Jen doufám, že to brzy skončí 
a vrátíme se k normálnímu životu.
 Co byste popřála milovníkům mó-
dy, kteří se těší na Czech Fashion 
Week 2020 do Teplic?
V těchto okamžicích jde především 
o zdraví, o to, abychom mohli být všich-
ni v bezpečí. Pak si budeme moci jak-
sepatří užít opravdový svátek módy, 
na který se osobně velmi těším. (od dop.)
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Pod tímto názvem, někdy rozšířeným 
na Maloskalská Drábovna, se skrývá 
pískovcová plošina se skalním městem 
u Frýdštejna nad pravým břehem Jize-
ry nedaleko Malé Skály. 

Vrcholovou plošinu rozdělují na něko-
lik částí rokle. Mezi ty nejzajímavěj-
ší patří rokle Vondrova, Přední a Zadní 
Kostel, Foukané díry a Varta. Výzkumy 
profesora. J. V. Šimáka ukázaly, že ně-
které skalní převisy a jeskyně Drábov-
ny byly osídleny již v mladší době ka-
menné, to jest ve 3. tisíciletí před naším 
letopočtem, kdy do Čech přišlo nejstar-
ší zemědělské obyvatelstvo. „Myslím, že 
v případě Drábovny se jedná o místo, kte-
ré znají místní i lidé z daleka. Má ale své 
kouzlo, a tak malý jarní výlet určitě potěší 
každého,“ uvedla Květa Vinklátová, rad-
ní pro kulturu, památkovou péči a ces-
tovní ruch Libereckého kraje.
Lze tu najít mimo jiné také zbytky stře-
dověkého hradu. Zachovaly se po něm 
otvory ve skále, které dříve sloužily pro 
upevnění trámů. Pověst vypráví, že zde 
žil loupežník Dráb, který z nedaleké vsi 
Záborčí unesl mladou ženu. S pomo-
cí turnovského kata se jí však podařilo 
únosce Drába zabít. K Drábovně se nej-
lépe dostatanete po červené turistické 
trase z Turnova na Frýdštejn, přičemž 
věnujte pozornost rozcestníku Odboč-
ka na Drábovnu. (od dop.)

Vydejte se k maloskalské Drábovně

TIP NA VÝLET

V rámci projektu nazvaného Pro ho-
rolezce neexistují hranice se otevře-
ly dvě nové expozice představují-
cí horolezecký sport a životní styl. 
Jedna v Muzeu Českého ráje v Tur-
nově, druhá v muzeu v Bad Schan-
dau. Výstava představuje pět panelů 
putovní výstavy Muzea Bad Schan-

dau a více než dvacet snímků horo-
lezců – fotografů, jakými jsou Jakub 
Frič, Stanislav Mitáč, Jan Kyncl, Jar-
da Kukla, Falk Zedler, Peter Kohbach, 
Helmut Schulze, Jiří Červa, Pavel 
Henke, Markéta Syllová, Jana Volná, 
Norbert Hnátek a Robert Hahn.
Expozice v Muzeu Českého ráje 
v Turnově je k vidění už od září. 
Představuje horolezecký sport v ce-

lé jeho šíří od počátků až do sou-
časnosti; soustředí se na českoraj-
skou historii a místní lezce, kte-
ří patřili a stále patří ke špičko-
vým představitelům horolezeckého 
sportu u nás i ve světě. Tomu od-
povídá i název expozice Z Českého 
ráje na vrcholy světa. V Bad Schan-
dau pak byla v listopadu otevřena 
menší, ale informačně nabitá expo-
zice Horolezecké světy v Labských 
pískovcích, která se věnuje míst-
ní horolezecké historii a zabývá se 
i obecnějšími otázkami týkající se 
tohoto specifického sportovního 
odvětví. (od dop.)

Horolezecká výstava ze Saska 
v Krajské vědecké  knihovně Liberec
Jedinečný náhled do života horolezců nabízí výstava, která je bě-
hem března k vidění v Krajské vědecké knihovně v Liberci. Nese 
název Z Labských pískovců do Českého ráje a je výsledkem roz-
sáhlého projektu, na němž se podílely Liberecký kraj, saské měs-
to Bad Schandau a Muzeum Českého ráje v Turnově.

VÝSTAVA

„Nabídku pro turisty se snažíme 
stále rozšiřovat a dělat ji poutavěj-
ší. Lákáme je především do oblastí 
v kraji, které sice nejsou turisticky 
přetížené, ale přesto zajímavé. Záro-
veň nabízíme nová témata, jako na-
příklad sklo, bižuterii a výrobu šper-
ků. Pro návštěvníky bývá překva-
pivé, že se tu tato tradice stále dr-
ží a úspěšně funguje. Velmi se o tato 
odvětví zajímají,“ uvedla Květa 
Vinklátová, radní pro kulturu, pa-
mátkovou péči a cestovní ruch Li-
bereckého kraje.

Celkový počet hostů ve srovnání 
s rokem 2018 vzrostl na 1 042 860. 
Přibyli tuzemští i zahraniční ná-
vštěvníci; klientelu v ubytovacích 
zařízeních tvořili především ti do-
mácí. Mezi zahraničními hosty 
opět převažovali Němci, v celko-
vém podílu tvořili 51 procent. Lůž-
ka v ubytovacích zařízeních v Libe-
reckém kraji byla obsazena mezi-
ročně o 5,9 % více, celkově v kraji 
přenocovalo 3 154 869 hostů, což 
je šestá nejvyšší hodnota mezi čes-
kými regiony. (od dop.)

Jaro je tady a znovu začíná se-
zona výletů do přírody. Liberec-
ký kraj nabízí řadu vyhlášených, 
ale i ne tolik proslavených turi-
stických cílů. Jedním z nich jsou 
Mužské kameny.

Mužské kameny jsou skalní vyhlídka. 
Leží v Krkonoších na česko-polské 
hranici asi šest kilometrů severně 
od Špindlerova Mlýna a 7,5 kilome-
tru jihovýchodně od polského měs-
ta Szklarska Poręba. Vrchol tvoří mo-
hutné 10 až 11 metrů vysoké žulo-
vé skalní bloky. Vznikly nestejnoměr-
ným zvětráváním horniny a jejich 
délka je přes 50 metrů. Přes vrchol 
prochází státní hranice mezi Českou 
republikou a Polskem. Na polské stra-
ně je možné navštívit přírodní útvar 

Zobák, což je 4 metry vysoká skalka. 
Získala svůj název údajně podle mla-
dého pastýře, který zde kdysi zahy-

nul. Zhruba jeden kilometr od Muž-
ských kamenů se pak nachází Dívčí 
kameny. (od dop.)

Skalní vyhlídka Mužské kameny Mezi cizinci vedou Němci
Hodnocení cestovního ruchu v jednotlivých krajích zveřejnil 
na svých webových stránkách Český statistický úřad. Liberec-
kému kraji se v tomto srovnání dařilo: meziročně se zvýšil počet 
hostů, více turistů v regionu i přenocovalo. 

I když je Liberecký kraj rozlo-
hou druhý nejmenší v repub-
lice, má turistům rozhodně co 
nabídnout. Kromě populárních 
cílů zde mohou výletníci vyra-
zit i na celou řadu méně zná-
mých, leč přesto pozoruhod-
ných míst a v menších skupin-
kách se nadýchat čerstvého 
vzduchu. Například na Drá-
bovnu v Českém ráji.


