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valový

února), uskute

jejichž cílem je redukova

tujících. P i sou asném po tu více n

250 muž  a 150 žen p ihlášených na 

šampionát je to nezbytné opat ení. 
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y dva 7,5 k

eden pro k

u techniku

le po abso

úseky t

nejlepší eský b

ada závodníkkk  si mohl

ást tra
t  už loni p i sv

tovém poh

ru a letos v polovin  ledna, kdy se tu 

jel ve dvou dnech první závod - Sla-

vic Cup. Mezi ženami dvakrát zvít zi-

la Kamila Rajdlová, mezi muži Ji í Ma-

gál, oba z Dukly Liberec. Závody se jely 

klasickou technikou. Mezi 46 muži by-

li zástupci šesti zemí, mimo jiné Indové 

ilci Všichni si pochvalovali rychlý 

ipravenou tra . Nestar-

i ka, ale i tak 

de-

dvou

ky, které svý

po ádání sv
tového šamp

postaveny už p ed 30 lety, a prot

lo t eba je i jejich zázemí rekonstruo-

vat a modernizovat. Prostor areálu je li-

mitovaný pro po et návšt vníkkk , proto 

zde nebylo možné instalovat vybavení 

v takovém rozsahu jako ve Vesci. P
ev-

ná tribuna pojme asi 4 500 divákkk , mo-

bilní konstrukce postavené na sjezdov-

á h dalších asi osm tisíc 
návšt vníkkk . 

l být vybudováno osv t-

j zdu, tak v mís-

ístech 
1 Místo hned za další lege

mem Malyszem. S

u se zapíš

závodem s

kkk  žen na

ná premié

yní vede da
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a m stku H

vá, Vlad n

ová.
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né umíst n
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Mezi žhavá želízka eského b žeckého ly
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Poprvé v histoririii MiM strovství sv ta 

se p ed nejobsazen šjšímímii závody 

v b hu na lyžích, to znamená v b huhu 

žen na 10 km klasicky s intervalovým 

startem (startuje ve tvrtek 19. úno-

muž  na 15 km klasicky s inter-

m (startuje v pátek 20. 

ka ní závody, 

tar-

né 

ti-

vákkk

tí. Na 

lomet-

asickou 

„Tra  vy-

vování zá-

a Bra

sníh a dob e p p

tovala tu sice sv tová šp

byl Slavic Cup dobrou prov rkou p e

vším pro eské závodníky. Dobrá zprá-

va p išla p ed šampionátem z mistrov-

ství sv ta do 23 let ve francouzském 

Praz de Lys Sommand, kde ve sprintu 

kác

Nov  muselo

lení jak  m
stkkk  v náj

t  dojezd . Diváci v p ilehlých m

budou moci sle
dovat sout ž i na t ech 

velkoplošných obrazovkách.

Stejn  jako k Vesci se budou o

i

i do-

mácích p íznivc  lyžování upírat k na-

d jím na skokanských m stcích
. Dob-

rá zpráva p išla o návratu formy Ja-

kuba Jandy, který dokázal vyhrát ne-

dávný závod Kontinentálního poháru 

v n meckém Titusee Neustadtu, když 

ve druhém kole dosko il na zna ku 

139 metrrr . V me, že je to i symbolic-

ké, protože v roce 2005 na tomto m st-

ku Janda odstartoval sérii výkonnn , kte-

ré ho dovedly k zisku Sv tového pohá-

ru. V sou asné dob  si Janda drží v této 

sout ži 21

dou, polským Adam

kanský areál na Ješt d

historie premiérovým

vého šampionátu sko

Snad to bude úsp š

eský tým, který n

legenda Jaroslav S

hou p ekvapit n

chaela Doležalo

nebo Lucie Mík

Ani eští sd
r

cí získat cen

šampionátu

erec | P i studiu programu FIS 

ststror vství sv ta v klasickém Ly-

oování Libibererecec 2008 tená  narazí 

naa termín kvali k ka níní z ávod. O co 

jjde, vysvv tltlili  šéf sekce Spo trt o orgrga-

ninizaz ního výboruu MiMichc al Lamplot.

Stručná historie vydavatelské skupiny METROPOL
Navazuje na činnost mediální agentury METROPOL MANAGEMENT s.r.o., která působila na 
českém trhu od roku 2003, nyní ji, po transformaci společnosti, nahradila agentura
EUROPEAN PRESS HOLDING a.s. Zabývá se tvorbou komplexních mediálních plánů pro klienty, 
zprostředkováním inzerce do všech sdělovacích prostředků a také nadstandardním servisem 
pro podnikatelské subjekty (pořádání seminářů, vzdělávání, zajištění fi remních oslav).

První číslo regionálních novin Severočeský METROPOL vyšlo v prosinci 2007. Moderní,
dynamickou, nezaměnitelnou grafi ku navrhlo DTP Studio Praha. Vydavatel stanovil strategii 
produktu, která stále platí – noviny mají pozitivní obsahové zaměření, kvalitní časopisecký 
papír, vysoký tištěný náklad a bezplatnou distribuci do domácností a vlastních stojanů.

Pozitivní ohlasy čtenářů i klientů, kteří získali nový, moderní, vysokonákladový bezplatný
regionální titul s redakčními i komerčními informacemi, vedly vydavatele k založení dalších 
mutací v Čechách i na Moravě, a tak zajistit celostátní pokrytí. V současné době se na trhu 
pravidelně objevuje Severočeský METROPOL pro Ústecký a Liberecký kraj, Český METROPOL 
pro ostatní kraje Čech a Moravský METROPOL pro pět krajů Moravy a Slezska. V případě
potřeby klientů je vydavatel připraven zabezpečit přípravu, výrobu a distribuci i pro jednotlivé 
regiony: Pražský METROPOL pro hlavní město Prahu, Středočeský METROPOL pro Středočeský 
kraj, Západočeský METROPOL pro Plzeňský a Karlovarský kraj, Jihočeský METROPOL pro Jiho-
český kraj a Východočeský METROPOL pro Královéhradecký a Pardubický kraj. 

Skupina METROPOL zároveň od roku 2008 provozuje zpravodajský internetový portál
www.tydeniky.cz, určený pro aktuální redakční i komerční sdělení. Portál přináší podrobné 
informace o vydavateli, kontakty pro inzerci a další komunikaci, distribuční plány a archivuje 
všechna dosud vydaná čísla Metropolu. Pro diskusi a názory slouží veřejnosti sociální síť
Facebook Český Metropol.

www.tydeniky.cz
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DANCERS FOR YOU!
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777 033 953, 602 576 339

777 033 953, 602 576 339
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 Malá exkurze do historie: de-

vatenáctou 
vít zkou 

tradi -

ní sout že Miss R jste se stala 

v dubnu 2007. Vaše vzpomínky?

Ur it  jsou to krásné vzpomín-

ky. Náro
ná byla celková p ípra-

va p ed finálovým ve erem. 

A to jak z hlediska psychiky, 

tak fyzické p ipravenos-

ti. 
Nejlepším momen-

tem bylo samoz ej-

m  vít zství.

 N
kde jste ek-

la, že vaším vel-

kým vzorem je 

Miss World Ta á-

Kucha ová. Co 

ní impo-

Kate ina Sokolová je v jednom kole: p ehlídky, fo
cení, m

oderování a stu
dium. Nedávno se vrátila z M

ilána, kde fotila katalog 

pro zna ku Persona. Žít na Apeninském ostro
v  by si d

okázala p edstavit. „
Itálii m

ám moc rá
da. Lidé jsou tam velmi otev ení 

a pozitiv
ní. Ale domov mám jen jeden a to v esku,“ ekla v interview pro Pražský Metropol Miss 

R 2007 Kate ina Sokolová.

mavou nabídku. Neplánuji v
 tom-

to ohledu žádné pokra
ování. 

Myslím
 si, ž

e  v asopise Playboy 

jsem odhalila
 dost a dál už ur i-

t  nezajdu. 

 V únoru jste byla pracovn  

v Itá
lii. 

Prob hlo focení pro pres-

tižní  asopis Vogue? 

Fotila
 jsem tam pro zna ku Per-

sona. Nabídky pro Vogue si ne-

smírn
 cením. Doufám, že pro n j 

budu fotit 
co nejd íve. Zatím

 ješ-

t  není domluvený termín.  F
oto-

graf, s kterým mám fotit, 
je velmi 

zaneprázdn ný.

 V Praze studujete vysokou 

školu obchodní. Ja
k lze skloubit 

studium a modeling? 

Skloubit t
o jde, ale je to dost ná-

o né. M
ám individuální studijní 

Díky tomu si m
ohu organi-

y zkoušek, ja
k pot e-

studuji. N
e na-

klad živo-

ka - spolupracujete s digitální te
-

levizí SPORT 5 zam
enou na mo-

torismus… 

Moderování m  opravdu vel-

mi baví. Se SPORT 5 spolupracu-

ji p es rok a je to pro m  velká 

zkušenost. Snažím se v modero-

vání co nejvíce zdokonalit, 
proto 

i chodím na hodiny mluvení.  

 Jste tvá í Nada ního fondu Ve-

selý Senior. A
si se shodneme, že 

projekt  podobného typu není 

nikdy dost?

P esn  tak. Pokud má lov k mož-

nost pomáhat, tak by pomáhat 

m l. 

 Kde bude Kate ina Sokolová 

za deset le
t?

To opravdu nevím. Jsem lov k, 

co moc dop edu neplánuje. Ži-

ji s
píše p ítomností. A

le za deset 

let budu už mít v
ysokoškolský ti-

tul. To je jediné, co vím jist .

Kate ina Sokolová:

Playboy byl maximum
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Spokojené Vánoce 

od nejkrásn
jší 

ešky  

Nejkrásn jší d
ívce, eské Miss 2

009 Ivet  Lutovské, jse
m fandila, když bojovala 

o titu
l krásy. I 

pro její sy
mpatie, které se potvrdily p i osobním setkání. Bylo to v do-

b , kdy n kte í už za
ínají pomýšlet, ím pod stro

me kem p ekvapí své blízk
é a kdy se 

obchody za
ínají plnit nakupujícím

i. První otázka se tedy p ímo nabízela: 

 Nakupujete ráda?

Jsem ženská, tak samoz ejm
, neznám nikoho, 

kdo by ekl, že nakupuje s o
dporem. Na nakupová-

ní musí m
ít lov k as a náladu. 

 Kdy a za co bezhlav  utrácíte?

V tšin
ou za mali kosti, 

které ani moc nestojí, a
le když se 

to pak se
te dohromady, zjistí

te, že za mali kosti, j
ako t eba 

bižuterii a
 podobn , dáte velké peníze. Nejsou to ale žádné 

veledary, n
ebo žádné velké v ci, k

teré bych kupovala.

 Co kupujete úpln  nejrad ji? 

Jednozna n  boty. M
ám jich

 doma spoustu a ste
jn  po-

ád nosím
 ty samé, co

 jso
u nejpohodln jší. 

To m
 baví, 

ale už jsem se nau ila nekupovat všechno - že se to n kdy 

k n
emu hodí. Kupuji cí

len . P ítel mi už za íná boty vy-

zovat, protože už se nikam nevejdou.

po ítáno, kolik jich máte?

em se do toho nepoušt la, už se m
 na to 

pší to nev d t.

honem bývají sp
ojovány prá-

dostate ném asovém 

dní chvíli?

ku dárk  

jsm
e rádi, že p es noc zmizela. Mamka íkala: mn  se zdá-

lo, že tady byl n
kdo za oknem. íkala, že si Je

žíšek obálky 

odnesl, ž
e musím

e být hodní. Já
 jsem Ježíškovi psala dlou-

ho, do patnácti, 
i když jse

m samoz ejm
 v d la, že nee-

xistu
je, dopis js

em nenápadn  podstr
ila rodi m.

 Pocházíte z jih
o eské T ebon . P

edpokládám, že na 

št drove erním sto
le nechybí t ebo ský kapr?

Nechybí, je
 tam každoro n . Ale kapra a ryby v bec ne-

jím, takže mám ku ecí ízek nebo sm
ažák. Já mám výjim-

ku, ale kapr u nás na sto
le je.

 Jaké bývaly a jsou Vánoce u Lutovských?

Celá rodina jsm
e pohromad , i k

dyž jse
m osm let s p

íte-

lem, on je každý rok trá
ví s n

ámi, v podstat  jsm
e se roz-

rostli 
o jednoho lena. Nedokážu si p

edstavit, ž
e by to 

bylo n kdy jinak, že bych Vánoce m
la trá

vit je
n s p

íte-

lem. Mám pocit, 
že na Vánoce má být ro

dina pohromad , 

p ijede i b
abi ka, když jí t

o vyjde. U sto
lu je nás hodn , 

p idávají se
 židle, ten mumraj kolem mám ráda.

 Vánoce - to
 je období, kdy víc než kdy jindy myslím

e na 

ty druhé a zejména ty, k
te í se bez pomoci neobejdou. Jste

 

patronkou Nadace Adra, která pomáhá nemocným v Keni. 

Jaké je vaše poselstv
í pro tamní obyvatele?

Práv  proto, že jse
m patronkou projektu - z

dravotnického 

ízení v ke ském Itib
u, rozhodla jsem se, že ud lám cha-

kalendá  Itib
o - Black and White, jeho výt žek bude 

avbu l žkové ásti z
dravotnického za ízení 

kým jim
 m

žu aspo  trošku pomoci. 

dobré v le“?

cových
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e zazelená | Nikola Sudová trénuje na Zimní olympijsk
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Vážení zákazníci, vážení přátelé, děkujeme Vám

za projevenou důvěru v roce 2009.

zdraví a úspěchů.

Zároveň se těšíme na další spolupráci

Více se do tete na str
anách 4 a 5

CENTRUM 

VZD LANOSTI 

LIBERECKÉHO KRAJE 

Masarykova 18 

Liberec 1 

www.cvlk.cz 

Souhrnná nabídka vzd lávání

pro nezam stnané na Jablonecku

Z Markéty Divišové

Z Markéty Divišové

bude mladá paní

bude mladá paní

 Konec roku bývá spojen s b
ilancováním a úva-

hami o tom, co nás eká v roce p íštím
. Vy už 

máte o jedné v ci jasno: v ervnu se chystáte 

provdat za svého dlouholetého p ítele, podni-

katele Tomáše Fuxu? 

Ano, p ipravujeme se na svatbu už od srp
na 

tohoto roku, je to veliká starost a je až neu-

v itelné, že všechny zámky mají re
zerva-

ce rok dop edu. Jediný termín, který byl 

pro nás volný, je
 19. ervna 2010.

 Dovedla bych si p edstavit termín 

vaší sv
atby devátého… S devítkou jste

 

se umístil
a mezi nejkrásn jším

i dívka-

mi v sout ži Miss 
R 2003. 

Devítku jse
m si t

enkrát náhodn  vyloso-

vala. Kdybych si m
ohla vybrat, byla by to 

ur it  sedmi ka, možná by to dopadlo ješt  

lépe. Termín svatby jsem si p
ála 30. ervna, 

a to proto, že se tak brali babi ka s d
-

kem. M
li p

ekrásný vztah, plný lás-

ho Dne jso
u relativn  

adcházejícími 

ve vás 

 Prý ob as zah ešíte
 okoládou a zmrzlinou. Co takhle 

váno ním cukrovím? Nebo kv li  gu e odoláváte? 

okoládu miluji a pot ebuji. A
 váno ní cu

kroví? Každý rok 

pe u t ináct d
ruh  podle nejsta

rších
 recept , mám ho samo-

z ejm
 moc rá

da. Figura se pak dohání sp
ortem na horách. 

Diety nedržím.

 Dovedete si p
edstavit, ž

e byste Vánoce prožila nikoli 

v teple rodinného krbu, ale v teple u mo e? Kde by to by-

lo?
Vánoce u mo e jse

m už zažila v Africe
 v Kapském m

st , 

kde jsem byla p l roku pracovn  a vyšlo to práv  na Vánoce 

a Nový rok. Musím
 íct, 

že Vánoce rad ji trá
vím doma v Pra-

ze a s m
ojí ro

dinou. Vánoce u mo e nemají ta
kové kouzlo, 

jako když je sníh a zima. M
la jsem tam našt stí v

elmi dob-

rého kamaráda Terrence, který byl tak hodný a bral m
 na 

r zné váno ní ve írky a novoro ní oslavy. Bylo to moc fa
jn, 

ale doma je prost  doma.

 Jako modelka se zú astníte ady charita
tivních p ehlí-

dek. Charita
 je slovo sklo ované v souvislosti s

 Vánocemi 

ve všech pádech. Jaké je vaše poselstv
í všem pot ebným?

Chci pomáhat všem, kte í pomoc pot ebují! J
ešt  p ed 

rokem jse
m se ú astnila n kolika p ehlídek a charita

tiv-

ních akcí ro
n , ale poté jse

m zjisti
la, že peníze nechodí 

do správných rukou, a tak jse
m si z

a ala hodn  vybírat, 

pro jakou nadaci p
edvád t budu a pro kterou ne. as-

když se s m
ojí m

ámou procházíme po centru Prahy, 

e tašku jídla a dáme ji li
dem, kte í žijí n

a ulici. 

o všech t ch nemocných lidí, d
tí a

 zví-

m zatím
 takové prost edky, abych 

dy V
te, až tyto prost ed-

m pom žu. Zatím
 se 

Do sv
ta modelingu vynesl M

arkétu Divišovou titu
l II. 

vicemiss 
R 2003. Nyní pat í k žádaným model-

kám doma i za hranicemi. 


