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• narodila se 27. 10. 1987 v Havířově
• vyhrála Miss ČR 2009 
•  mezi její záliby patří plavání, in-line, fi t-

ness, kolo, vaření, četba, cestování

•  nemá moc ráda zimu kvůli vrstvení 
oblečení

•  relaxuje u pěkných fi lmů či dobrém 
jídle

Aneta Vignerová

VYBERTE SI

PROJEKT

KARLOVARSKÝM KRAJEM HLASUJTE NA
www.aeroplanem.cz

SOUTĚŽ ROP SZ
VYBERTE Z 30
NOMINOVANÝCH

PROJEKTŮ TEN 
NEJZAJÍMAVĚJŠÍ

A VYHRAJTE
VYHLÍDKOVÝ 

LET!

www.ideafactory.cz

A D V E R T I S I N G  F U L L  S E R V I C E

…za sebou

Už toho  
máme dost…

Aneta míří do Turecka
Aneta Vignerová, Miss ČR 2009, která 27. října oslaví 24 let, prý pomalu balí kufry a odjíždí za svým příte-
lem, fotbalistou Tomášem Ujfalušim do Turecka. Ještě předtím ale stihla pokřtít nové CD svému bývalému 
partnerovi Davidu Krausovi a povyprávět nám o svých plánech.  

 Aneto, vypadáte vyrovnaně a spo-
kojeně. Stihla jste si letos o prázdni-
nách odpočinout?
To je to tak vidět? Po dlouhé době 
jsem měla opravdu volno skoro ce-
lé dva měsíce a nepracovala jsem 
tolik, jak jsem během roku zvyk-
lá. Prázdniny jsem si opravdu uži-
la. Byla jsem s kamarádkou u moře 
na Djerbě, pár týdnů jsem strávila 
na Moravě a také v Praze. Pořáda-
la jsem výlety, kochala se přírodou 
i historií. Prostě jedním slovem 
jsem si prázdniny užila.

 Dáváte na svých cestách před-
nost exotice nebo jste spokojená 
na své rodné hroudě? 
Ta rodná hrouda je mi opravdu 
bližší. V modelingu se už pohy-
buji docela dlouho a něco jsem 
se nacestovala. Moře mám 
moc ráda, ale vzácnější je pro 
mě, když si mohu užívat krás-
né chvíle u nás v České repub-

lice. Třeba letos jsem trávila na 
Moravě, odkud pocházím, nád-

herné chvíle s děckama pod stanem 
a děsně mě to bavilo. Nejsem rozmaz-
lená a bydlet ve stanu, obléct si tepláky, 
sem tam narazit na nějakého mraven-
ce či škvora a chodit nenalíčená, mi ne-
dělá žádný problém. 

 Od té doby co jste dostala korunku 
Miss ČR 2009 uplynuly přesně dva roky. 
Jak vám tohle vítězství změnilo život?
Vítězství v soutěži Miss ČR mi urči-
tě přineslo velkou radost, skvělé pra-
covní možnosti a fi nanční zabezpeče-
ní. Je pravda, že už i u nás se práce mo-
delky přiblížila k slušnému ohodnoce-

ní, i když v zahraničí berou kolegyně 
stále ještě více. Musím přiznat, a je to 
smutné, že jako „běžná“ slečna bych si 
v tom věku tolik peněz nikdy nevydě-
lala. Myslet ale samozřejmě musím na 
zadní vrátka, protože modeling a krása 
je záležitost pomíjivá a tahle práce není 
rozhodně stálá. Navíc v tomhle oboru je 
holka okolo třicítky už skoro „stará“.

 Přineslo vám vítězství Miss ČR 2009 
i nějaké negativní zážitky?
Určitě zájem médií a ztrátu soukromí. 
Popravdě mě moc nebavilo, když se 
o mě rozebíralo, co kde dělám a s kým 
právě chodím. Na to jsem si muse-
la dlouho zvykat! Nikdy jsem totiž ne-
inklinovala k tomu, abych o sobě něco 
vyprávěla a ani nejsem typ, který by se 
mimo práci někde předváděl na večer-
cích. Společenské akce jsem si vybírala 
vždy podle toho, jak mne zaujaly. 

 Co jste si za vydělané peníze 
koupila? 
Živím se sama, takže jsem vlastně po-
kryla běžné denní náklady a koupila 
jsem si byt v Havířově, ve městě, kte-
ré mám moc ráda a kde jsem se i naro-
dila. I když je pravda, že poslední dobou 
se pohybuji spíše v Praze, ale k tomuhle 
kraji mám silnou vazbu, žije tam zby-
tek rodiny a ráda se tam vracím.

 Je pravda, že na Ostravsku a Haví-
řovsku jsou lidé drsnější? 
Podmínky pro život jsou tam rozhod-
ně těžší, panuje tam velká nezaměstna-
nost a být třeba horníkem není rozhod-
ně snadná práce. Dá se tedy říct, že lidé 
jsou tam drsnější, nenosí nosánek nahoru 
a rozhodně se něčeho hned tak nezalek-
nou. Já ale mám takové přímé lidi ráda.

 Čím jste se zabývala v poslední do-
bě? Kde jste pracovala? 
Posledních půl roku jsem toho moc ne-
dělala. Málo jsem se objevovala na ak-
cích a spíš jsem si žila inkognito. Teď 
po létě se chci rozjet sama pro sebe. 
Delší dobu jsem přemýšlela i o práci 
v zahraničí. Nakonec se mi to vydaři-
lo samo od sebe, aniž bych se o to pří-
liš snažila. Hlavně mě ale čeká matu-
rita, kterou skládám přece jen vzhle-
dem k věku o něco později. Jakmile ji 
složím, chtěla bych cestovat a maličko 
ten modeling ještě „podráždit“. 

 S Davidem Krausem, kterému jste 
právě pokřtila zbrusu nové CD Cuk-
rárna, jste zůstali po rozchodu dobří 
kamarádi. Dokonce prohlásil, že jste 
nejkrásnější Miss ČR, kterou zná. Co 
pro vás láska k němu znamenala? 
Všechno jsme si spolu vyříkali, zůsta-
li jsme dobrými přáteli a život jde dál. 
Potěšilo mě, že na přebalu jeho desky 
je i moje fotka. Na Davida mám samé 
příjemné vzpomínky a na nějaké zá-
pory našeho vztahu vůbec nemyslím. 
Mohu ale prozradit, že mne naučil vel-
ké trpělivosti. 

 Momentálně jste prý šťastná a za-
milovaná. . .
Každý se mi na to ptá a mě už to nejde 
„přes pusu“. Je to pravda, potkala jsem 
člověka, který je diametrálně odlišný, 
než můj bývalý partner. Jsem právě ve 
fázi vztahu, kdy jsem velmi spokojená. 
Tomáš hraje v Turecku za Galatasaray 
Istanbul a já se za ním moc těším. Vyjít 
by to mělo i po pracovní stránce.  
 Text: Šárka Jansová
 Foto: Tomáš Zezulka
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Cyklomagistrála 
Ostrava | Mezi Ostravou a Beskyda-
mi vzniká další část cyklistické ma-
gistrály. Sedm a půl kilometru dlouhý 
úsek propojí celkem pět obcí na Frý-
decko-Místecku a bude stát 36,5 mili-
onu korun. Trasa povede z Vratimova 
přes Řepiště a dále po nově zrekon-
struované hrázi, která zároveň chrá-
ní před velkou vodou Paskov, Sviad-
nov a Žabeň.

Proti vodě
Frýdek-Místek | Obce na Frýdecko-
místecku chrání nová protipovodňo-
vá opatření. Paskov, Sviadnov a Ža-
beň se už díky nim nemusejí obávat 
ani stoleté vody z rozlité Ostravice. 
Povodí Odry dokončilo rekonstrukci 
přes 3,5 kilometru dlouhé hráze.

Blíží se k závěru
Příbor | Největší budova městské pa-
mátkové rezervace v Příboře prochází 
závěrečnými opravami. Rekonstruk-
ce Piaristického kláštera trvá už dva-
cet let a stála 80 milionů korun. Na 
třetí a zároveň poslední etapu oprav 
získalo město částku 21 milionů z Re-
gionálního operačního programu EU.

Pro lyžaře postaru
Beskydy | Návštěvníci lyžařských 
středisek v Beskydech se v nadchá-
zející zimní sezoně zřejmě nedočkají 
žádných výrazných novinek, na dru-
hou stranu se ale nemusí obávat, že 
by je čekalo zdražení služeb. Největ-
ší změny očekávají středisko na Ja-
vorovém vrchu, které má nového ná-
jemce. Nyní se čeká už jen na kvalit-
ní sněhovou nadílku.

Investují
do kanalizace

Frýdek – Místek | Dvě malé obce na 
Frýdeckomístecku chystají téměř půl-
miliardovou investici. Fryčovice a sou-
sední Hukvaldy chtějí vybudovat v ro-
ce 2012 chybějící kanalizaci. Uložení 
asi 30 kilometrů potrubí je přijde na 
přibližně 450 milionů korun. Stavební 
fi rmu budou obce vybírat ještě letos. 
Práce by měly být dokončeny v prů-
běhu příštího roku. Obce na investice 
získaly štědré dotace. (ker)

Ostrava | Dali za to 100 milionů 
a skončilo to přesně pod heslem – 
práce kvapná, málo platná. Tako-
vou zkušenost mají v Ostravě, kde 
se pustili do další rekonstrukce 
centrálního Masarykova náměstí. 

Centrální plocha přitom prošla kom-
pletní rekonstrukcí před čtyřmi le-
ty. Dlažba se ale záhy mimo jiné za-
čala drolit. Oprava přijde na zhru-
ba sedm milionů korun a zaplatí ji 
hlavně stavbaři.
Kluzký povrh a rozpadlá dlažba, to 
byly nejčastější výtky Ostravanů 
směrem k Masarykovu náměstí. Cen-
trum Ostravy přitom prošlo stomilio-
novou rekonstrukcí teprve před čtyř-
mi lety. Teď se náměstí v jedné části 
zcela předláždí, povrch se zdrsní. 

„Doufám, že to bude na dlouhou dobu 
poslední oprava a že ta drobná údrž-
ba, jako je vyviklaný kámen, se prove-
de během minuty a nikoho nezdrží,“ 
řekl ostravský primátor Petr Kajnar.  
Vedení města z potíží na náměstí vi-

nilo stavbaře a mluvilo o špatné prá-
ci. Dodavatelé se ale hájili tím, že na 
náměstí například jezdila těžká auta, 
se kterými se v projektu nepočítalo. 
Magistrát se stavební fi rmou nako-
nec dohodl na nápravě stavu. (ker)

Náměstí se opravuje znovu

Ostrava | Metropole Moravsko-
slezského kraje se může pochlubit 
skutečným unikátem. Jako první 
v Česku má první pasivní admi-
nistrativní budovu. Budova je zá-
roveň i školicím střediskem, její 
pracovníci vám tedy ochotně zod-
poví všechny otázky. 

První pasivní administrativní dům 
v Česku, který navrhl architekt Ra-
dim Václavík, slouží jako sídlo sta-
vební fi rmy Intoza, působí v něm ale 
i několik dalších společností. Všech-
ny se zaměřují na technologie z ob-
lasti úspor energie. Na jednom mís-

tě tu lidé podle majitele Intozy Tomá-
še Závady zjistí maximum informa-
cí, jež potřebují k tomu, aby pro svůj 
dům či byt zvolili co nejúspornější 
způsob vytápění. Samotné technolo-
gie si tu i prohlédnou a „osahají“.
„Tady jsou fotovoltaické a fototermic-
ké panely, tady meteostanice, která ří-

dí osvětlení v budově a reguluje pohyb 
žaluzií,“ řekl jeden ze správců domu 
Tomáš Závada. Uvnitř domu pak lidé 
spatří například i rekuperační systém 
sloužící k výměně vzduchu v míst-
nostech nebo srdce budovy, kde je 
mimo jiné zásobník teplé užitkové 
vody či tepelné čerpadlo. „Když člo-
věk vyhlédne z okna pasivního domu, 
v pozadí se rýsují vrcholky Beskyd, na 
opačné straně panorama Ostravy. Jen 
pár metrů od domu je vjezd do areálu 
fi rmy Evraz Vítkovice Steel, ocelářské 
společnosti, která je ale mimo jiné i jed-
ním ze znečišťovatelů ovzduší v Ostra-
vě,“ dodal Závada.  (ker)

Už znají podobu 
stadionu

Ostrava | Budoucí podoba Městské-
ho stadionu Ostrava tak, jak bude 
vypadat po rekonstrukci, už je jas-
ná. Generální projektant Hutní pro-
jekt ve spolupráci s architekty Pro-
jekt Studia předložili vizualizace. 
„Rekonstrukce se nakonec bude týkat 
nejen samotného stadionu, ale celého 
areálu, protože zázemí stadionu by ne-
odpovídalo moderním standardům,“ 
řekl náměstek ostravského primá-
tora Martin Štěpánek s tím, že nej-
větší položkou a také nezbytnos-
tí je modernizace celé elektrické sí-
tě v areálu. Samotný stadion, který 
by měl mít v cílovém roce 2014 ka-
pacitu 15 tisíc diváků, se bude opra-
vovat postupně tak, aby se na něm 
mohl každý rok konat atletický mí-
tink Zlatá tretra, aby se na něm dál 
od druhé poloviny roku 2012 hrát 
prvoligový fotbal. „Zachována zůsta-
ne jedna původní, nedávno opravená 
tribuna, která se ještě bude modernizo-
vat. Ta pochází z roku 1938. Nejprve se 
bude stavět protilehlá, východní tribu-
na na dlouhé stěně a poté dvě tribuny 
v obloucích na kratších stěnách,“ řekl 
náměstek. Kapacita stadionu tak po-
roste postupně, v letech 2012 a 2013 
bude moci sledovat sportovní dění 
šest až osm tisíc diváků. Současné 
betonové ochozy východní tribuny 
se začnou bourat v červnu příštího 
roku ihned po Zlaté Tretře. Výstavba 
nové hlavní tribuny včetně úpravy 
okolí přijde bezmála na čtvrt miliar-
dy korun. Další nutné opravy v areá-
lu stadionu, zejména předělání celé 
energetické sítě včetně pořízení ná-
hradních agregátů pro případ vý-
padku proudu, bude stát dalších 200 
milionů korun.  (ker)

Zlín | Krajská nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně za-
čala zajišťovat poradenství pro cesty do zahrani-
čí. Infekční oddělení kromě toho nabízí i očková-
ní před cestou do zahraničích destinací.

Zájemce lékaři naočkují proti žloutence typu A, B ne-
bo A+B, proti žluté zimnici, břišnímu tyfu, vzteklině, 
meningokokovým onemocněním i klíšťové encefali-
tidě. „Očkujeme zájemce celoročně. Před zahraniční ces-
tou je dobré očkování plánovat několik měsíců dopředu. 
Podle typu země, kam člověk jede, jsme schopni mu vy-
brat vhodné očkování i vhodnou antimalarickou preven-
ci. Předepíšeme mu léky, které si však sám uhradí. Na po-

žádání vystavíme mezinárodní očkovací průkaz, za kte-
rý pacient zaplatí 50 korun,“ uvedl primář infekčního 
oddělení zlínské nemocnice Ivan Macek.
Ten také upozornil na očkování proti klíšťové en-
cefalitidě.  „Vhodná doba k aplikaci očkovací látky 
je v podzimních a zimních měsících," doplnil Ma-
cek. Očkování i poradenství zajišťuje infekční od-
dělení ve své ambulanci po celou dobu ordinač-
ních hodin, tedy v pondělí a středu od 07.00 do 
12.00 a od 12.30 do 15.00. V úterý, čtvrtek a pátek 
je ambulance v provozu od 07.00 do 12.00. Ceník 
očkovacích vakcín najdou lidé na internetových 
stránkách nemocnice www.kntb.cz.  (ker)

Až dosud platili rodiče dětí, které mají 
trvalé bydliště v jiných městech nebo 
obcích, vyšší částky než rodiče dětí ze 
Zlína. Od října už ale platí stejné částky 
jako rodiče dětí z krajského města. „Ro-
diče mimozlínských dětí díky tomu ušet-
ří měsíčně 1500 korun za pobyt dětí v jes-
lích a 500 korun za pobyt v rehabilitačním 
stacionáři,“ řekla náměstkyně primáto-
ra Alena Zubačková. Jesle a rehabilitač-
ní stacionář, které město zřizuje, jsou 
v rámci regionu jedinečné. V celé České 
republice je celkem asi 50 jeslí, z toho 

troje má město Zlín, stejný počet má už 
jen hlavní město Praha. Přestože pro-
voz jeslí a rehabilitačního stacionáře je 
pro město velmi fi nančně náročný, chce 
radnice tato zařízení zpřístupnit všem 
zájemcům za stejných podmínek, prá-
vě pro jejich jedinečnost.
Pro své nejmenší obyvatele město Zlín 
zřizuje troje jesle pro 75 dětí. Celkem 
20 míst má rehabilitační stacionář, což 
je nestátní zdravotnické zařízení, kte-
ré slouží k čtyřhodinovému, odpolední-
mu, celodennímu či týdennímu pobytu 

dětí od jednoho do 10 let věku. Zajišťu-
je všestrannou zdravotní a výchovnou 
vzdělávací péči například o děti men-
tálně a tělesně postižené, děti s mozko-
vou obrnou a dalšími kombinovanými 
vadami, vyžadující zvláštní péči. V pé-
či zařízení jsou děti se zrakovou, slu-
chovou vadou, děti s vadou řeči nebo 
srdeční vadou. Ve stacionáři je zřízená 
speciální třída mateřské i základní ško-
ly, a to Základní školy praktické a Zá-
kladní školy speciální Zlín. (ker)

Šetří papírem
Valašské Meziříčí | Zastupitelé ve 
Valaškém Meziříčí na Zlínsku se roz-
hodli ukončit tisk všech podkladů 
k dalším jednáním. Radnice tímto 
opatřením ušetří asi 70 tisíc korun. 
Iniciátorem návrhu se stal tajemník 
městského úřadu Josef Matocha. 
„V návaznosti na zavedení progra-
mu, do kterého jsou všechny materiá-
ly postupně nahrávány, a nákupu no-
tebooků pro radní a zastupitele jsem 
navrhl změnu přípravy tiskových pod-
kladů pro další jednání rady a zastu-
pitelstva. Předložil jsem tři varianty,“ 
vysvětlil Matocha. Zastupitelé si na-
konec odhlasovali variantu omezu-
jící se pouze na elektronickou ver-
zi. Možnosti, při kterých by se tiskly 
všechny podklady jako dosud, nebo 
by se tiskla pouze takzvaná košilka 
bez příloh, se nesetkaly s dostateč-
nou podporou. Zastupitelé sami ří-
kají, že když už jim město nakou-
pilo notebooky, nevidí důvod, proč 
podklady tisknout. „Ušetříme nejen 
fi nanční prostředky, ale také čas těch, 
kteří nám materiály tisknou, komple-
tují a rozvážejí,“ dodal zastupitel 
Vlastislav Navrátil.  (ker)

V krajské nemocnici poradí s cestou do zahraničí

Zlínští radní zlevnili jesle

První pasivní administrativní budova v ČR

Zlín | Zlínská radnice se rozhodla sjednotit poplatky za pobyt v jeslích a rehabilitačním stacionáři, díky tomu rodiče 
dětí, které nejsou přímo ze Zlína, ušetří měsíčně nemalé peníze. 
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 Jaký důraz klade vedení a zastupi-
telstvo kraje na vzdělání mladé stře-
dočeské generace obecně?
Vedení kraje má zájem na vytvoření 
vhodných podmínek pro vzdělávání. 
Ve složitých ekonomických podmín-
kách se snažíme udržet provoz škol 
a školských zařízení. Probíhají nutné 
opravy, ale byly realizovány i někte-
ré investice z rozpočtu kraje. Snažíme 
se do školství sehnat peníze z Evrop-
ské unie a v jejich čerpání jsme úspěš-
ní. Z Regionálního operačního progra-
mu regionu soudržnosti Střední Če-
chy probíhá realizace projektu „Moder-
nizace dílen odborného výcviku SOŠ 
a SOU Nymburk“ s celkovými náklady 
ve výši 47 mil. korun nebo za podpo-
ry Operačního programu Životní pro-
středí „Redukce energetické náročnos-
ti areálu SOŠ a SOU Dubno“ s celkový-
mi náklady 35,1 mil. korun. Z dotací 
ROP SČ se nám daří stavět a moderni-

zovat nejen školy, ale také školky. Ka-
pacity mateřských škol jsou nedosta-
čující a přestože by je ze zákona mě-
ly zřizovat obce, kraji není tato situace 
lhostejná a sám ji aktivně řeší. Podpo-
rujeme také projekty na vybavení škol, 
vzdělávání učitelů, ředitelů i nepeda-
gogických pracovníků, různé předmě-
tové a sportovní soutěže i některé me-
zinárodní aktivity. Kraj sám vyhlašuje 
a organizuje některé soutěže, teď na-
příklad Náš kraj, což je umělecká sou-
těž pro žáky a studenty středočeských 
škol a školských zařízení. Letos úspěš-
ně proběhl již druhý ročník této soutě-
že, do které se zapojily stovky dětí se 
svými díly v oboru výtvarném, literár-
ním, fotografi ckém, vlastní hudební 
tvorbě a natočení vlastního videoklipu 
na téma život v našem kraji a krásy na-
šeho kraje. Koncem listopadu proběhne 
přehlídka ZUŠ při příležitosti 170. výro-
čí narození Antonína Dvořáka.

 Středočeský kraj je jediným regio-
nem v republice, který, za předem sta-
novených podmínek, žákům, studen-
tům a učňům, přes kritiku opozice, 
proplácí dopravu do školy. Co si od to-
ho slibujete? 
Ano, v takovém rozsahu jsme asi oprav-
du jediní. Pokud vím, tak i v Praze jezdí 
žáci zdarma, ale jen do 15 let. My jsme 
tento slib voličům dali, a proto považu-
ji za správné ho plnit. Cílem bylo pomo-

ci rodinám snížit náklady spojené se 
vzděláním. V ústavě je zakotven rovný 
přístup ke vzdělání, neměl by být zne-
výhodněn ten, kdo musí dojíždět. Ta-
to podpora je pro mnohé středoškoláky 
výhodou, která hraje důležitou roli při 
volbě školy, takže je tímto opatřením 
vlastně pomáháme v našem kraji napl-
ňovat a nedochází tak k jejich rušení. 

 Které profese s výhledem do další-
ho desetiletí pokládáte pro region za 
nejdůležitější a jak studenty a učně 
motivujete?
Studenty všech škol podporujeme 
hlavně tím, že jejich školy neuváže-
ně nerušíme, násilně nespojujeme, ale 
snažíme se je udržet i za cenu úspor-
ných opatření. Již druhým rokem pod-
porujeme učňovské obory, za nejdůle-
žitější pokládáme ty, o které je na tr-
hu práce největší zájem. Ve spoluprá-
ci se školami, úřady práce a profesními 
svazy byly takové obory vytipovány. Je 
jich celkem 34. Patří mezi ně například 
instalatér, klempíř, kominík, lesní me-
chanizátor, malíř a lakýrník, mecha-
nik seřizovač, nástrojař, obráběč kovů, 

opravář zemědělských strojů, ošetřo-
vatel, pekař, pokrývač, strojní mecha-
nik, tesař, zahradník, zedník a další. 
Pro ně jsme stanovili stipendia tak, 
aby byla motivující. V prvním ročníku 
300, v druhém 400, ve třetím a čtvrtém 
500 Kč měsíčně. Za vyznamenání v prv-
ním roce 1000, v druhém 2000 a v tře-
tím 3000 Kč v každém pololetí. Podmín-
kou k vyplacení je, že žák nesmí mít 
sníženou známku z chování a neomlu-
venou absenci. Po prvním roce se uka-
zuje, že to „zabralo“. Rovněž podporu-
jeme všechny aktivity škol, které vedou 
ke spolupráci s profesními partnery.

 Zatímco počet středoškoláků mír-
ně poklesl, mateřské, základní a zá-
kladní umělecké školy hlásí nárůst žá-
ků. Má kraj dostatek peněz na peda-
gogické a ostatní pracovníky?
Ne, proto jsem požádal dopisem ná-
městka ministra školství o navýše-
ní, přesně jsem vyčíslil nárůst žá-
ků a množství peněz, na které by-
chom měli mít nárok, celkem se jedná
o 18,9 mil. korun. Nyní očekávám jeho 
odpověď. Text: Metropol, foto: KÚ

Peníze na vzdělávání hledáme doma i v Evropské unii
Školní i akademický rok 2011/2012 začal. O tom, jakou podporu věnu-
je Středočeský kraj žákům, studentům a učňům, jsme hovořili s radním 
pro oblast školství a tělovýchovy Milanem Němcem.

Cílem projektu „Intenzifi kace a rekon-
strukce Úpravny vody Poděbrady“ 
bylo zvýšení kapacity úpravny vody 
a zlepšení technologie úpravy surové 
vody tak, aby nedocházelo k závadám 
v kvalitě dodávané pitné vody. „Kapa-
cita úpravny vody před rekonstrukcí by-
la 120 l/s,“ uvedl v průběhu slavnostní-
ho předání projektu předseda předsta-
venstva společnosti Vodovody a kana-
lizace Nymburk, a.s. Miloš Petera. Ještě 
před zahájením projektu byly napoje-
ny skupinové vodovody Nymburk – 
Chotuc a Činěves a připravovalo se na-
pojení Kout a Úmyslovic. „Dlouhodobá 
měření ukazovala, že v období březen až 
duben a poté od června do září docháze-
lo k navýšení spotřeby vody, kdy několi-

Modernizace úpravny vody zvýšila její kapacitu

kahodinová průměrná spotřeba dosaho-
vala hodnoty 125 l/s. To mělo za následek 
nedokonalé odstranění železa z uprave-
né vody. Po dokončení projektu se zvýšila 
kapacita úpravny vody na 160 l/s a došlo 
k odstranění tohoto nepříznivého jevu,“ 
doplnil Miloš Petera. Vedle samotné 
výměny technologické linky úpravny 
vody bylo pamatováno také na snížení 
energetické náročnosti  provozu budo-
vy úpravny vody, kdy došlo na zateple-
ní střech a fasády, výměnu oken a re-
konstrukci plynové kotelny na tepelné 
čerpadlo.
Na fi nancování projektu v celkové hod-
notě téměř 145 mil. korun se podílelo 
Ministerstvo zemědělství ČR, které po-
skytlo částku cca 41mil. Kč, a Středo-

ní projektu a inženýrink zajistila spo-
lečnost VIS, spol. s r.o. Hradec Králo-
vé. Realizací pak byla pověřena společ-
nost VCES a.s. (od dop., foto KÚ)

Jde o bezpečnost 
chodců

Beroun | O zvýšení bezpečnosti na 
čtyřech železničních přejezdech na 
trati Beroun – Rudná a Beroun – 
Rakovník jednal 13. října  místosta-
rosta František Ečer se zástupci 
společnosti Správa železniční a do-
pravní cesty (SŽDC).  Současně pří-
tomní projednali problematiku za-
plavovaného propustu a páté kole-
je na nádraží na Závodí.
„Jde nám zejména o bezpečnost chod-
ců. Proto budeme na schůzce projed-
návat rovněž možnost vybudování 
bezpečných přechodů pro chodce,“ 
uvedl místostarosta. Toho pracov-
níci SŽDC informovali, že Stavební 
správa Plzeň v současné době za-
dala vypracování Studie proveditel-
nosti na rekonstrukci trati z Prahy 
Smíchova přes Rudnou do Berou-
na. „Práce by se měly provést již v ro-
ce 2013. Vznikne tak objízdná trasa 
pro trať z Prahy přes Řevnice do Be-
rouna,“ uvedl Ečer. Právě součástí 
této rekonstrukce má být i úprava 
jednotlivých železničních přejezdů 
a jejich uvedení do normového sta-
vu z hlediska bezpečnosti a rozhle-
dových poměrů. „V předstihu by pak 
měly být prováděny opravné práce 
na železničním svršku, které by mě-
ly u některých železničních přejezdů 
řešit výměnu přejezdové konstruk-
ce,“ doplnil František Ečer s tím, že 
město Beroun chce na tomto pro-
jektu spolupracovat. (od dop.)

Město Kladno se do fi nále soutě-
že dostalo na základě propracované 
prezentace, ve které mimo jiné před-
stavilo chystané i dokončené pro-
jekty, čerpání dotací, fungující infra-
strukturu, kulturní i sportovní vyu-
žití volného času pro děti i dospělé 
a v neposlední řadě rozsáhlé revita-
lizace veřejných prostranství. Do le-
tošního ročníku soutěže se v červ-
nu tohoto roku přihlásilo celkem 338 
měst z celého světa. Ve velkém fi ná-
le je jich osmdesát. Kladno mezi ni-
mi.„Myslím, že naděje na dobré umístě-

ní v této prestižní soutěži je velká. Nás 
samozřejmě těší, že se Kladno v celosvě-
tové konkurenci dokáže prosadit, a to 
opakovaně. V nedávné minulosti jsme 

dosáhli výrazných úspěchů,“ řekl kla-
denský primátor Dan Jiránek. Kladno 
v roce 2007 získalo první místo a zla-
té ocenění, o rok později získalo stří-
bro a celkové třetí místo ve své ka-
tegorii (města s počtem obyvatel od 
dvaceti do pětasedmdesáti tisíc). 
LivCom je olympiádou měst a  jedi-
ným kláním mezi městy na světě, 
které se zaměřuje na porovnávání 
environmentálního řízení a celkové-
ho rozvoje měst, jejichž cílem je vy-
tváření kvalitních podmínek pro ži-
vot obyvatel.  (od dop.)

Nymburk | Radnice zakoupila a nainstalovala nové ven-
kovní posilovací stroje. Podle starosty města Nymburk Mi-
loše Petery mají nové sportovní prvky podpořit zdravý ži-
votní styl obyvatel a návštěvníků města.

„Venkovní posilovací stroje jsme nainstalovali na dvě místa 
na cyklostezce č. 24. První čtyři se nacházejí na pravém bře-
hu Labe u dětského hřiště v Drahelicích v ulici Na Tržišti. Dal-
ší čtyři najdete ve volnočasovém areálu Veslák. Nové stroje 
jsou poměrně jednoduchým řešením, jak se udržet ve formě 
bez ohledu na věk. Stroje nepoužívají závaží. Při cvičení slou-
ží jako odpor váha vlastního těla. Další výhody těchto cvičeb-
ních prvků jsou velká bezpečnost a bezúdržbový provoz,“ po-
psal Miloš Petera novinku v městském mobiliáři. U dět-
ského hřiště v Drahelicích najdete twist pro posilování 
dolních končetin a trupu, houpačku pro dolní končetiny, 

válec a surf & step, které jsou ideální pro procvičení dol-
ních končetin a břicha.V areálu Veslák se jsou nainstalo-
vány dvě posilovací lavice a dva stroje pro posílení dol-
ních končetin a břicha.  (od dop.)

METROPOL
krátce

Sportovci se mohou vyřádit

Poděbrady | Ve středu 5. října byla za účasti hejtmana Středočeského 
kraje Davida Ratha předána rekonstruovaná úpravna vody v Poděbra-
dech. Slavnostním přestřižením pásky byl završen devatenáct měsíců tr-
vající projekt intenzifi kace a rekonstrukce zdejší úpravny vody, který 
byl zahájen 10. února 2010. 

český kraj částkou 12 mil. Kč. Zbýva-
jící část nákladů uhradil ze svého roz-
počtu investor, společnost Vodovody 
a kanalizace Nymburk, a.s. Zpracová-

Hejtman Středočeského kraje David Rath a Miloš Petera, předseda představenstva 
společnosti Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s.

Kladno je ve fi nále LivCom
Kladno | Město se probojovalo do užšího výběru prestižní celosvětové soutěže International Awards for Live-
able Communities 2011 (LivCom), která každoročně oceňuje města, vytvářející kvalitní podmínky pro život je-
jich obyvatel. V jihokorejské Songpě, která tento rok soutěž hostí, se o vítězi rozhodne od 27. do 31. října.

Optická síť
Kladno | Magistrát města nechá 
zpracovat projektovou dokumen-
taci na vybudování městské optic-
ké sítě. Ta by měla propojit všech-
ny úřady, školy i městské organiza-
ce. V budoucnu by se mohly napo-
jit i další veřejné subjekty. Cílem je 
efektivnější sdílení dat a ve výsled-
ku lepší služby pro občany.

Rekonstrukce 
nádraží

Nymburk | Podle statistik je nym-
burské nádraží čtvrtým nejvytíže-
nějším ve Středočeském kraji. Je-
ho budova dlouhodobě nevyhovuje 
požadavkům cestujících. Proto Stře-
dočeský kraj jedná o využití aloko-
vaných a nevyčerpaných 330 milio-
nech na revitalizaci vybraných želez-
ničních stanic. První varianta počítá 
s tím, že si kraj budovy nádraží po 
dobu rekonstrukce pronajme. Další 
možností je přiznání dotace přímo 
Českým drahám a.s. Harmonogram 
projektu počítá s dokončením revi-
talizace železniční stanice Nymburk 
zhruba počátkem roku 2013.

Žádost na likvidaci 
Hobexu

Beroun | Žádost o poskytnutí fi -
nanční podpory na odstranění 
ekologické zátěže v areálu Hobex  
ofi ciálně odeslalo město Beroun 
ministrovi životního prostředí To-
máši Chalupovi. Starostka Šárka 
Endrlová v dopise žádá o uděle-
ní výjimky a přidělení fi nančních 
prostředků na realizaci tohoto zá-
měru. Na fi nancování takovéhoto 
projektu totiž není v rámci opat-
ření Státního fondu životního pro-
středí ČR vyhlášena žádná odpo-
vídající výzva.
Dopis obsahuje i stručnou charak-
teristiku problematického areálu, 
který je v současnosti nejen radni-
cí, ale i mnoha obyvateli považo-
ván za noční můru. O udělení vý-
jimky by měli pracovníci SFŽP roz-
hodnout ještě během měsíce října.

Opravy v háji
Rakovník | Novým dodavatelem 
opravy cest ve východní části urno-
vého háje bude místní fi rma Roman 
Topinka. Stát bude celkem 356 454 
korun včetně DPH a termín dokonče-
ní prací je stanoven na 31. 5. 2012.
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Metropol spolupracuje s lékaři Krajské nemocnice Liberec | bezplatná distribuce do domácností a stojanů

 Jak rychle jste zvládla také vzhle-
dem k náročnému projektu sčítání 
lidu, domů a bytů změnu, a jaký byl 
první rok v Praze?
První rok v Praze byl velmi náročný 
a zajímavý zároveň. Byl plný výzev, no-
vých zkušeností, ale také bohatý na řa-
du překvapení, jak v rovině pracovní, 
tak i osobní. Se svým týmem jsem rea-
lizovala řadu změn jak v oblasti odbor-
né, tak i v oblasti organizačně-adminis-
trativní. Poznala jsem mnoho nových 
pozoruhodných lidí, jak mezi kolegy 
na statistickém úřadě, tak i mimo něj. 
Má funkce je spojena i s častými zahra-
ničními cestami, takže se mi otevřely 
zcela nové obzory i za hranicemi. 
Pokud se týká SLDB, máte pravdu, že 
tento projekt byl jedním z těch nároč-
nějších, které jsem s kolegy řešila. Mu-
sím však prozradit, že tak rozsáhlá sta-
tistická akce se plánuje a připravuje ně-
kolik let dopředu. Přípravné práce by-
ly kolegy na úřadu realizovány ve velké 
míře před mým příchodem. V rámci 
mého působení na ČSÚ proběhla na ve-
řejnosti viditelná část projektu. Ráda 
bych zdůraznila, že velmi oceňuji prá-
ci všech lidí, kteří se na přípravě a reali-
zaci projektu podíleli.  

 Prozradíte, jak vypadá váš běžný 
den v ČSÚ?
I běžný den v úřadě je poměrně rušný. 
Začínám kolem půl osmé přípravou na 
jednání a vyřizováním korespondence. 
Dále společně s kolegy probíráme tzv. 
rychlé informace, což je jeden z důleži-
tých výstupů úřadu. Jde např. o infor-
mace z národních účtů, statistiky cen, 

maloobchodu, zaměstnanosti atd. Řa-
du pravidelně zveřejňovaných údajů 
lze v podstatě označit za „trhotvorné“ 
informace. Např. odhady sklizní ovliv-
ňují ceny na komoditní burze, míra in-
fl ace ovlivňuje cenovou politiku, vývoj 
HDP pak rating ČR atd. V každém přípa-
dě, ať si to uvědomujeme nebo ne, ma-
jí tyto údaje dopad na každého z nás. 
Hodně času věnuji také organizačním 
záležitostem, neboť v návaznosti na 
rozpočtové škrty bylo nutné realizovat 
v úřadě řadu změn. Během dne pak ná-
sledují jednání zaměřená na využití ad-
ministrativních zdrojů dat, rozvoje ICT 
či optimalizaci statistických procesů. 
A protože jsme úřadem, i když velmi 
specifi ckým, poměrně dost času věnu-
ji administrativě, ekonomickým záleži-
tostem a komunikaci s ostatními orgá-
ny státní správy. 

 V jedné písni se zpívá: Statistika nu-
da je...  Co na ní přitahuje vás?
Přitahuje mne zejména fakt, který je 
obsahem druhé části věty – „má však 
cenné údaje“. Nudou může nazvat sta-
tistiku pouze ten, kdo nevidí za všemi 
těmi čísly vývojové tendence a tren-
dy, změny lidí, ekonomických subjek-
tů, odvětví, měst, regionů či společnos-
ti jako celku. Statistika je jediná věda, 
která je schopna popsat hromadné je-
vy, snížit úroveň nejistoty, podpořit 
rozhodnutí. Moderní statistika je da-
leko víc než „suchá“ čísla. Není úplně 
jednoduché věrohodně popsat stav ce-
lé společnosti tak, aby i ti nejkritičtější 
jedinci neměli šanci údaje zpochybnit. 
Statistika je především každodenní vý-

zvou přinášet unikátní a pro praxi vel-
mi užitečné informace. 

 Čím může být populární statistika 
pro veřejnost?
Primární úlohou statistiky je nezávislý 
a nestranný popis reality, tzn. je záru-
kou objektivity. V tom spočívá i její zá-
kladní hodnota. Statistika poskytuje 
společnosti řadu informací, na jejichž 
základě je možné hodnotit, kam spo-
lečnost směřuje.  Popularizaci statisti-
ky vidím ve zvyšování statistické gra-
motnosti veřejnosti. Aby si lidé uvě-
domovali, že když se řekne průměrná 
mzda, tak s velkou pravděpodobností 
to nebudou oni, kteří takový plat ma-
jí, ale že to číslo vzniklo z určitých pri-
márních dat, což může ledacos napoví-
dat. Statistika si zaslouží uznání a po-
pularitu za svou nestrannost. Statistici 
jsou jedni z nemnoha v našem multi-
polárním světě, kteří nezaujatě popisu-
jí skutečnost za všech okolností. Často-
krát možná nepotěšujícím a mnohým 
se nehodícím způsobem, ale za to dů-
věryhodně a nezávisle. (met)

Moderní statistika nejsou jen suchá čísla

Doc. Ing. Iva Ritschelová, CSc.
Vzdělání: Ing., Technická univerzita 
v Liberci (Vysoká škola stojní a tex-
tilní), Fakulta textilní, obor Ekono-
mika spotřebního průmyslu, 1986
Doc., docentka pro obor hospo-
dářská politika, Vysoká škola 
ekonomická v Praze, Fakulta ná-
rodohospodářská, 2000
CSc., Vysoká škola ekonomická 
v Praze, Fakulta národohospodář-
ská, 1993
Bydliště: severní Čechy 
Zájmy, koníčky: knihy, cizí jazyky, 
cestování a sport 
Životní krédo, vzor: Člověk mnoho 
vydrží, má-li cíl.  (T. G. Masaryk)

Před půldruhým rokem jmenoval prezident republiky doc. Ing. Ivu 
Ritschelovou, CSc. předsedkyní Českého statistického úřadu. Metro-
pol se zeptal, jak se má bývalá rektorka Univerzity Jana Evangelis-
ty Purkyně v Ústí nad Labem dnes?

Digiforum – svátek fotografi e klepe na dveře
Sedmnáctý ročník pražského Di-
gifora se uskuteční 5. a 6. listo-
padu v kongresovém hotelu Cla-
rion v pražských Vysočanech. 
Poprvé ve své historii nabíd-
ne dvoudenní program, přivítá 
celou plejádu předních evrop-
ských i amerických fotografů 
a v neposlední řadě nabídne nej-
větší výstavu fotografi cké tech-
niky ve střední Evropě.

Digiforum, tradiční fotografi cké ak-
ce pořádaná IDIFem, nabídne v letoš-
ním roce řadu zásadních novinek. Na 
základě obrovského zájmu veřejnos-
ti v loňském roce bylo rozšířeno na 
dvoudenní akci, aby dokázalo obslou-
žit všechny fandy a příznivce fotogra-
fi e a zároveň si zachovalo svou ne-
opakovatelnou atmosféru. Navíc na 
základě ohlasů návštěvníků z před-
chozích ročníků proběhne letos popr-
vé jako víkendová akce. „Loňský roč-
ník pro nás byl velkým úspěchem a zá-
roveň milníkem, na který jsme museli 
reagovat. Více než 1 500 návštěvníků 
během jediného dne znamenalo, že mu-
síme změnit koncept akce, aby neztra-
tila svou pohodovou atmosféru. Proto 
jsme letos přidali druhý den programu 
a přesunuli Digiforum na víkend, aby si 
ho mohl každý opravdu užít“, komen-
tuje změny Jan Březina, odborný ga-
rant a manažer akce.

Hlavní téma bude portrét

V letošním roce Digiforum poprvé na-
bízí hlavní téma akce, kterým se na zá-
kladě ankety z loňského roku stal por-
trét. Fotografi e lidí patří mezi nejpopu-
lárnější a zároveň i nejpestřejší fotogra-
fi cké disciplíny, a proto se právě portrét 

stal ústředním tématem letošního roč-
níku. Návštěvníci se mohou těšit na řa-
du zajímavých fotografi ckých výstav 
autorů z Čech i ze zahraničí, přednášky 
i praktické dílny a workshopy. Zapome-
nuto samozřejmě nebude ani na další 
fotografi cké žánry, takže na své si při-
jdou i milovníci krajinářské a cestova-
telské fotografi e, makra, produktové či 
abstraktní fotografi e.

Setkání s osobnostmi 

Stejně jako předchozí ročníky, i se-
dmnácté Digiforum nabídne fandům 
fotografi e možnost setkat se s řadou 
špičkových fotografů z celého světa. 
Ústředním místem bude i letos Ca-
fé Foto, projekt nabízející osmnáct 
autorských výstav s možností osob-
ních setkání s autory a diskuze o je-

jich práci. S vybranými fotografi cký-
mi hvězdami bude možné se setkat 
i v rámci výukové části programu, dí-
len a workshopů. Ze světové fotogra-
fi cké špičky můžeme jmenovat na-
příklad: Bambi Cantrell, jednu z nej-
uznávanějších amerických svateb-
ních a portrétních fotografek dneš-
ka. Dále svou účast přislíbila americ-
ké fotografka Jacquelynn Buck, která 
patří mezi tváře nové vlny americká 
portrétní a boudoir fotografi e. Z ev-
ropských celebrit se mohou návštěv-
níci těšit například na špičkové do-
kumentaristy Marka Wooda (UK), Ya-
ra M. Kupčo (SK) a Františka Dostá-
la (CZ). Samozřejmě nebudou chybět 
i tři desítky předních českých a slo-
venských fotografů v čele s Janem 
Saudkem, Robertem Vanem a Bohda-
nem Holomíčkem.

Pokud se chystáte Digiforum navštívit, můžete jako čtenáři Metropolu při předregistraci
na internetové adrese www.digiforum.cz využít 10% slevy s promokodem METROPOL!

Unikátní přehlídka 

Již tradičně je součástí Digifo-
ra i veletrh fotografické techniky 
a služeb. Rok 2011 byl ve fotogra-
fii ve znamení nástupu řady no-
vých systémů a inovativních tech-
nických řešení. Digiforum proto 
přinese unikátní možnost přímé-
ho srovnání nových mikro-systé-
mů s výměnnými objektivy s kla-
sickými DSLR. Nabídne jedineč-
nou přehlídku objektivů a dalšího 
příslušenství. Bude jedním z prv-
ních míst, kde si uživatelé budou 
moci vyzkoušet nový Zoner Photo 
Studio 14 a další novinky v oblasti 
zpracování fotografií. Svou účast 
přislíbili všichni přední výrob-
ci fotografické techniky v čele se 
společnostmi Sony, Canon a Ado-
be. Očekává se účast více než 60 
světových značek.



Metropol spolupracuje s lékaři Krajské nemocnice Liberec | bezplatná distribuce do domácností a stojanů 05
inzerce

Pozor! Konec analogového vysílání je za dveřmi! 

Zajistěte si příjem digitálního signálu! 
Zajímá vás, proč se vlastně u nás přechází z analogového televizního vysílání na digitální? Jaké výhody Vám 
digitalizace přinese nebo co je potřeba pro příjem digitálního signálu udělat? V naší poradně o digitalizaci 
se dozvíte vše podstatné.

✆ www.digitalne.tv
informace na INTERNETU
Provoz nepřetržitě

800 90 60 30
infolinka DIGITALIZACE
Provoz v pracovní dny od 8.00 do 19.00 hod.

iiiiiiiiiii 

Proč digitalizace?
Digitální vysílání je modernější způsob přenosu televizního sig-

nálu, který umožní efektivněji nakládat s frekvencemi, na nichž 

televizní stanice vysílají. Co to ale znamená pro běžného diváka? 

Zatímco v analogové éře se do jednoho vysílacího kanálu „vešel“ 

pouze jeden televizní program, u digitálního vysílání to je hned 

několik programů a další služby, jako např. elektronický progra-

mový průvodce (obdoba tištěných přehledů televizních progra-

mů). Tento balík programů, který běží na jednom vysílacím ka-

nálu, se nazývá „multiplex“. Nyní v České republice vysílají čtyři.

Harmonogram vypínání 
analogového vysílání?

Protože však není vysílacích kanálů nazbyt, musí se postupně 

uvolnit vysílací frekvence současných analogových televizí, tedy 

ČT 1, ČT 2, Novy, Primy a regionálních vysílatelů, na kterých se 

pak zahájí digitální vysílání. Vypínání probíhá postupně podle 

harmonogramu, který v květnu 2008 schválila vláda.

Dokument Technický plán přechodu je pro lepší pochopení 

označován jako „jízdní řád digitalizace“. Ten rozděluje Českou re-

publiku do třinácti ucelených územních oblastí. Pro každou z nich 

uvádí datum spuštění digitálního vysílání a zároveň nejzazší ter-

mín vypnutí analogového vysílání.

Výhody a nevýhody 
digitálního vysílání?

Jasnou výhodou digitálního vysílání, kromě kvalitnějšího a sta-

bilnějšího obrazu, je především mnohem větší programová na-

bídka. Zatímco v analogové éře u nás celoplošně vysílaly pouze 

čtyři televizní programy, tedy ČT 1, ČT 2, Nova a Prima, po pře-

chodu na digitální vysílání se jejich počet několikrát znásobí.

Další výhodou je elektronický programový průvodce (EPG), 

jakási obdoba tištěného televizního programu, z něhož se divák 

pomocí dálkového ovladače dozví, jaký pořad právě sleduje, jaký 

pořad bude následovat, a může si prolistovat program zvolené te-

levize na týden dopředu. EPG obsahuje také krátké texty o pořadu 

a může být doplněn i o fotografi e.

Digitalizace má jistě i své nevýhody. Tou největší je pro mnoho 

lidí nutnost počáteční investice do digitálního přijímače. Set-

-top-box ke starší televizi se dá pořídit již od 700,- Kč, moderní 

televize s digitálním tunerem je již samozřejmě dražší.

Další nevýhodou je, že v případě slabého či nekvalitního signálu, 

(který může být způsoben i špatnou přijímací anténou nebo ne-

udržovanými rozvody po domě), může digitální vysílání zamrzat, 

kostičkovat, nebo se nezobrazuje vůbec. Na druhou stranu, v pří-

padě dobrého signálu, divák získá kvalitní čistý obraz bez šumu, 

zrnění či duchů, které známe z analogového vysílání.

Digitální vysílání je v porovnání se stávajícím analogovým daleko 

odolnější vůči různým rušivým vlivům, např. nepřízni počasí.

Jaké jsou možnosti příjmu 
digitálního vysílání?

Diváci nemusí po vypnutí zemského analogového televizního 

vysílání využívat pouze zemský digitální signál. Digitální televize 

vysílá také přes kabelové rozvody, IP protokol a satelit.

Příjem vysílání přes anténu

(zemské vysílání DVB-T)

Zemský digitální příjem je nejlevnějším způsobem, jak se dostat 

k digitální televizi. Je šířen zemskými vysílači a přijímá se vhod-

nou anténou. Představuje také jediný nezpoplatněný příjem tele-

vize, nepočítáme-li sledování nekódovaných satelitních programů. 

V České republice je zemský příjem televize také zdaleka nejoblí-

benější, využívá jej největší počet domácností, které jsou v dosahu 

digitálního signálu.

Příjem vysílání přes kabelovou televizi

(kabelové vysílání DVB-C)

Kabelové digitální televizní vysílání šířené kabelovými televiz-

ními rozvody je možné přijímat buď v analogové podobě, nebo 

digitálně. Vypínání analogových televizních vysílačů se analogové 

kabelové televize netýká. Záleží čistě na poskytovateli kabelové te-

levize, zda a kdy se rozhodne analogové vysílání ukončit a plně se 

soustředit na provozování digitální kabelové televize. Měsíční po-

platky jsou závislé na objednané programové nabídce. Také není 

dostupná ve všech lokalitách.

Příjem vysílání přes satelit

(kabelové vysílání DVB-S)

Satelitní digitální televizní vysílání je šířeno orbitálními družicemi 

(satelity) a přijímá se satelitními parabolickými anténami. Oproti 

dosud rozšířenějšímu zemskému příjmu má mnoho výhod napří-

klad v tom, že poskytuje skoro 100% pokrytí území signálem a ši-

rokou programovou nabídku. Divák tedy nemusí čekat, kdy v jeho 

regionu začne vysílat zemský digitální vysílač.

Jednou z nevýhod je, že mnoho televizních programů má kó-

dovaný satelitní signál a bez přístupové karty se k němu divák 

nedostane. Všechny české televizní programy, které jsou vysílány 

terestricky, jsou zároveň šířeny přes satelit nekódovaně. To platí 

i pro stovky zahraničních programů.

Příjem vysílání přes internetový protokol (IPTV)

IPTV je digitální vysílání přes pevnou linku, ať už jde o metalic-

ký nebo optický kabel. Poskytuje všechny možnosti doplňkových 

služeb, s nimiž si diváci digitální televizi obecně spojují. Je plně 

interaktivní, prostřednictvím zpětného kanálu lze například ob-

jednávat fi  lmy do domácí videotéky. Lze ji přijímat téměř všude, 

kde je zřízena pevná telefonní linka s možností datových přenosů 

ADSL. IPTV je vždy placenou službu. Je také vhodné se informo-

vat u svého operátora, zda je služba ve vašem případě dostupná.

Nezapomeňte, že u všech druhů příjmu musíte platit tzv. koncesi-

onářské poplatky.

Digitální signál je mnohem náročnější na kvalitu celé přijímací 

soustavy a každý nedostatek například v anténních rozvodech 

je znatelný. Je třeba si uvědomit, že kvalitní anténa a anténní 

kabel jsou základem pro dobrý příjem. I staré antény, které by 

typově vyhovovaly, ale jsou povětrnostními vlivy zkorodova-

né nebo jsou použity starší typy kabelů, je lépe vyměnit. Při 

přechodu na zemské digitální vysílání je tedy vhodné anténní 

systém od střechy až po televizor prověřit, nejlépe odbornou 

anténářskou fi rmou.

Jakou anténu vybrat
Neexistuje speciální anténa pro digitální příjem. Každá anténa 

umožňující dosud příjem na analogových kanálech 

je v zásadě použitelná i pro příjem kanálů, na 

kterých jsou vysílány digitální multiplexy 

DVB-T. Jsou to všechny širokopásmové 

antény pro pásmo UHF a také antény, je-

jichž kmitočtový rozsah obsáhne kanály 

jednotlivých multiplexů (22. až 64. ka-

nál). 

Při výběru typu antény je třeba vy-

cházet mj. z geografi cké vzdálenosti 

vysílače, jehož signál chceme přijímat, 

a charakteru terénu kde bude anténa umís-

těna. V blízkosti vysílače, s přímým výhledem na něj, vystačíme 

i s některým typem pokojové antény a kvalita signálu bude vý-

borná.

A co je důležité? Za nevyhovující lze považovat antény, které byly 

doposud používány pro příjem v pásmu VHF. Poznají se podle 

výrazně delších konstrukčních prvků.

Příjem digitálního vysílání na společnou 

televizní anténu (STA)

Nejproblematičtější skupinou anténních systémů jsou tzv. společ-

né televizní antény (STA). Ty je potřeba při přechodu na zem-

ské digitální vysílání speciálně upravit a zkontrolovat celkovou 

kvalitu rozvodů do jednotlivých bytových jednotek. Úpravu by 

měl zajistit vlastník nemovitosti nebo správce objektu u specia-

lizované fi rmy. 

V případě společné televizní antény je nutno upravit systém tak, 

aby přivedl signál obsahující digitální multiplex do účastnické 

zásuvky. Na tu si pak divák připojí set-top-box nebo televizor 

s digitálním tunerem. Před tímto řešením je třeba udělat revizi 

původních rozvodů a v případě starých počítat s nutnou výměnou 

za nové.

Při úvahách o úpravě STA je nutné rozhodnout, zda zdrojem sig-

nálu bude zemské televizní vysílání nebo satelitní vysílání. Mož-

nou alternativou je i příjem z obou zdrojů digitální televize zá-

roveň.

Co dělat, když nemohu použít 

venkovní anténu?

Pokud nemáte možnost instalace vlastní venkovní antény např. 

kvůli památkové ochraně vašeho domu nebo její instalaci nedo-

volí vlastník objektu a bydlíte v lokalitě blízko vysílače dostatečně 

pokryté signálem, je možné uvažovat o pokojové anténě. Každý 

set-top-box zobrazuje ve svém menu úroveň a kvalitu přijímané-

ho signálu. To umožňuje orientačně zjistit, kde je signál v míst-

nosti nejsilnější (je potřeba nalézt kompromis mezi sílou a kvali-

tou). Je však třeba si uvědomit, že toto řešení platí opravdu jen pro 

místa s velmi dobrým signálem. Pokud nemáte možnost instalace 

venkovní antény a bydlíte někde v údolí, v přízemí a podobně, je 

nutné využít alternativní příjem signálu pomocí společné televiz-

ní antény nebo zkusit příjem satelitní, kabelový nebo IPTV.

A co nás ještě čeká?
V letošním a příštím roce roce dojde v souladu s Technickým 

plánem přechodu k vypnutí analogového vysílání ve zbývajících 

územních oblastech České republiky. 

Termín kompletního vypnutí zemského analogového televizního 

vysílání je stanoven na 30. června 2012, kdy by měl být vypnut 

poslední vysílač v územní oblasti Zlín. 

Kdy se vypíná „analog“ 

na Ostravsku a Zlínsku?

Termíny vypínání některých analogových vysílačů v územní ob-

lasti Ostrava je uveden v následující tabulce:

Termín Program Lokalita Vysílač Kanál

30. 4. 2011 ČT 1 Frýdek Lysá hora 37

31. 10. 2011 ČT 1 Ostrava Hošťálkovice 31

31. 10. 2011 ČT 1 Nový Jičín Veselský kopec 34

11. 11. 2011 Nova Ostrava Hošťálkovice 42, resp. 1

11. 11. 2011 Prima Ostrava Hošťálkovice 48

Termíny vypínání některých analogových vysílačů v územní ob-

lasti Zlín je uveden v následující tabulce:

Termín Program Lokalita Vysílač Kanál

31. 10. 2011 ČT 1 Valašské Klobouky Ploštiny 25

11. 11. 2011 Prima Valašské Klobouky Ploštiny 59

11. 11. 2011 Nova Uherský Brod Velká Javorina 21

30. 11. 2011 ČT 1 Zlín Tlustá hora 22

30. 6. 2012 Prima Zlín Tlustá hora 58

30. 6. 2012 Nova Zlín Tlustá hora 41  

Na vypnutí většiny vysílačů upozorňuje Česká televize informací 

(piktogramem) v podobě čtyř čtverečků v pravém spodním rohu 

obrazovky cca 3 měsíce před vypnutím a s blížícím se termínem 

i informační textovou lištou. TV Nova a TV Prima vysílají infor-

mační spoty.

Kdy se zapíná „digitál“  

na Ostravsku a Zlínsku?

V územní oblasti Ostrava je zapnuta většina digitálních vysílačů. 

Zbývá přeladit jen následující vysílač velkého výkonu:

Termín Multiplex Lokalita Vysílač Kanál
11. 11. 2011 3 Ostrava Hošťálkovice 51/48  

Termíny spuštění vybraných digitálních vysílačů v územní oblasti 

Zlín je uveden v následující tabulce:

Termín Multiplex Lokalita Vysílač Kanál

31. 8. 2010 1 Zlín Tlustá hora 33

31. 8. 2010 1 Valašské Klobouky Ploštiny 33

31. 7. 2011 3 Zlín Tlustá hora 25

11. 11. 2011 2 Zlín Tlustá hora 49

11. 11. 2011 2 Valašské Klobouky Ploštiny 49
 

Kde získat více informací

Proto, aby byli televizní diváci in-

formováni o všech změnách, 

které bude přechod na digitální 

televizní vysílání provázet, byla 

zřízena speciální informační linka: 

800 90 60 30, která je v provozu v pracov-

ní dny od 8 do 19 hodin. Navíc jsou všechny 

potřebné informace přehledně umístěny na 

webových stránkách www.digitalne.tv.
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Člověk nemá litovat věcí, které udělal, ale těch, co neudělal bylo správné znění tajenky v minulém čísle. Na fi lm na DVD se může těšit Mgr. Hana Urbancová
z Mělníka - Mlazic. Úspěšný vylosovaný luštitel dnešní křížovky obdrží diář na rok 2012. Těšíme se na vaše odpovědi na adresách: Metropol Centrum, Beethovenova 
215/24, 400 01 Ústí nad Labem, nebo krizovka@tydeniky.cz (napište telefonní spojení, abychom vás mohli kontaktovat) nejpozději 27. října 2011. 

POHÁDKA
PRO CELOU RODINU

22.10. OSTRAVA CEZ ARÉNA

LEGENDA SE VRACÍ

TURNÉ 2011

vstupenky a více info tel.: 222 897 333
WWW.TiCKET-ART.CZ

Poskytuje E.M.A. Europe s.r.o., 1min / 70Kč vč DPH, 
www.platmobilem.cz

JSTE BEZ PRÁCE A BEZ PENĚZ? 
Vydělávejte ve shodě se svým 

talentem! Volejte astroložku Evu 
na tel.: 906 706 506

JAK SI ODŮVODNIT 
PODRÁŽDĚNOST PARTNERA? 

Našel si jinou? Odpovím vám, 
volejte! Kartářka  Denisa! 

 Tel.: 906 706 506

TTeTeTeTeTeTeTeTeTellllll.l.l.l.l.:::::::: : 999999999900000000006666666666  777777777700000000006666666666  555555555500000000006666666666

na období 21. 10. – 3. 11. sestavila 
zkušená astroložka Eva

nyní i na internetu 
www.astrolinka.cz

Nezoufejte, když se vám ne-
vydaří setkání s osobou, na niž 
jste sázeli. Už brzy vás čekají nové 
začátky, které budou vzrušující 
a plně vás uspokojí.

Beran 21. 3.–19. 4.

více na tel.: 906 706 506

Člověk, kterého jste si dosud 
vážili pro jeho skromnost a pro-
fesionalitu, ve vás svým aktuál-
ním jednáním celkem oprávněně 
vzbudí velkou nedůvěru.

Býk 20. 4.–20. 5.

více na tel.: 906 706 506

Nečekaná práce navíc, kte-
rou vám zadá šéf, vás patřičně 
otráví. Nakonec ale zjistíte, že se 
tím velmi rozšíří možnosti vašeho 
pracovního uplatnění.

Blíženci 21. 5.–21. 6.

více na tel.: 906 706 506

Nebudete se bránit tomu, 
abyste předali své zkušenosti 
někomu mladšímu. Dopředu si 
ale musíte zajistit, že nepřijdete 
o místo nebo postoupíte výš.

Rak 22. 6.–22. 7.

více na tel.: 906 706 506

Přestože budete mít dost 
pochmurnou náladu, najdete si 
chvíli na krátké setkání s někým 
z okolí. Nadchne vás to tak, že se 
stanete dobrými přáteli.

Lev 23. 7.–22. 8.

více na tel.: 906 706 506

Neodkladné povinnosti vám 
způsobí nejednu vrásku na čele. 
Naštěstí ale máte chápavé příbuz-
né, kteří vám pomohou překonat 
alespoň počáteční nápor.

Panna 23. 8.–22. 9.

více na tel.: 906 706 506

Poté, co opadne prvotní 
okouzlení, se vám začne nová lás-
ka jevit jako pouhé bláznovství, 
do kterého jste bohužel spadli je-
nom vlastním přičiněním.

Váhy 23. 9.–23. 10.

více na tel.: 906 706 506

Návštěvu kulturního zařízení 
budete zprvu brát jen jako rutinní 
povinnost, ale tentokrát to bude 
jinak. Seznámení s prima člově-
kem vás velice obohatí.

Štír 24. 10.–22. 11.

více na tel.: 906 706 506

Vaše partnerství si projde 
cyklickou krizí, jíž byste se neměli 
obávat. Můžete mít sice pocit, že 
nejste dostatečně milováni, ale 
ten se brzo vypaří.

Střelec 23. 11.–21. 12.

více na tel.: 906 706 506

Nezadaní, kteří budou aspoň 
trošku aktivní, dostanou příleži-
tost seznámit se s člověkem, jenž 
bude přesně odpovídat vysněné-
mu a vymodlenému idolu.

Kozoroh 22. 12.–19. 1.

více na tel.: 906 706 506

Netradiční cestou dostanete 
nabídku ke schůzce. Aniž byste 
jen trochu tušili, s kým strávíte 
příští hodiny, zariskujete a vydáte 
se na rande naslepo.

Vodnář 20. 1.–18. 2.

více na tel.: 906 706 506

Vaše trpělivost projde teď 
v zaměstnání velkou zkouškou. 
Mladí a ambiciózní kolegové si vás 
budou chtít podat, ale nakonec si 
sami pěkně naběhnou.

Ryby 19. 2.–20. 3.

více na tel.: 906 706 506

Poskytovatel: E.M.A. Europe s.r.o., 1 min./70 Kč vč. DPH, P. O. Box 14, 110 15 Praha 015, www.ema.bz

Vyberte si svou osobní ASTROLOŽKU 
nebo KARTÁŘKU!
Volejte hned na tel.: 906 706 506

Astroporadna

Vanda astrologie, karty
specializace krize ve vztazích
OCHLADL VÁŠ VZTAH?  
Může za to nevěra? Ráda vám vše 
objasním, zavolejte mi! Vaše Vanda!

Tel.: 906 706 506

Hanka výklad karet a snů
specializace prognózy do budoucna
LÁKÁ VÁS SPATŘIT SVOU 
BUDOUCNOST? 
Odhalím vám ji za pomoci karet!  
Vaše Hanka! Tel.: 906 706 506

Samuel karty, kyvadlo
specializace finance, povolání
ŽIJETE OD VÝPLATY K VÝPLATĚ? 
Povím vám, kdy se budete mít lépe! 
Kartář Samuel!

Tel.: 906 706 506

Rachel astrologie, karty
specializace partnerské vztahy
TÍŽÍ VÁS SAMOTA? 
Najděte svůj protějšek pomocí hvězd! 
Pomohu vám! Paní Rachel!

Tel.: 906 706 506
Alan astrologie, numerologie
specializace rozhodnutí, rodina
OBRÁTIL SE VÁM ŽIVOT NARUBY? 
Pro koho a co se rozhodnout?  
Poradím vám! Pan Alan!

Tel.: 906 706 506

Opatřit 
údajem

o bydlišti

Shluk
rostlin

Hudební 
těleso

Silniční 
poplatek

Část 
molekuly

Značka 
kosmetiky

Dámský 
klobouček 

bez
krempy

Měsíc
Zkouška 
hmatem

Starší
vztažné 
zájmeno

Bodná
zbraň

Provaz
se 

smyčkou

Adamova 
družka

Značka
mili-

ampéru

Písem-
nost

Obraz
nahé
ženy

Skelná
hmota 

natavená
na kov

Anglicky 
„náklad“

Špičák či 
stolička

Flákač

Náš bývalý 
severní 
soused 
(zkratka)

Kočovníci

Řídítko 
vozíku

Velká
kočka

Varianta 
jména 
Otokar

Hlaholit

Lesní 
šelmička

Výbava 
Smrtky

Název 
sykavky

Přivést na 
svět

Asyrský
bůh

města
Eridu

Zvuk při 
bouřce

Kloub
ruky

Kuličkové 
počítadlo

Slůvko 
upamato-
vání se

Tišící 
citoslovce

Mongolský 
sněm

Brýle Manželky

Značka
zubní
pasty

Planeta 
soustavy 
Slunce

Žemlovka
Vojenská 
jednotka

Město
v USA

(stát Iowa)

Latinsky 
„ke“

Jm. herce 
McQueena

Estonské 
město

Tvor
bez

pigmen-
tace

Rozpou-
štěti se

Svinovací 
závěs

Bez
toho
že

Typ
ruského 
letadla

NAPOVÍME:
Redman, ad,
DDR, Otín, 

Ames, Erna.

Planetka
Lovecký

pes
Biografy

Obec
na

Tachovsku

NAPOVÍME:
Reit, LR, kot,
RTL, Narva,
Ea, pst,load.

Poblíž 
(básnicky)

Výměšek
úst

Sféra 
činnosti

Zázrak
Důrazný 

nesouhlas

Tramvaj 
(knižně)

Satelitní 
kanál

Násadec 
fagotu

Kocour 
(nářečně)

Ruský 
šachový 

mistr světa

Stařec

Prezent

Tamti

Název
hlásky M

Jízdárna
v Morávce

Zn. elek-
tronvoltu

Polední
jídlo

(slovensky)

Nebo

Chemická 
značka 
rubidia

1000 m

Magnát
Největší 

žijící
ještěři

Soupeř 
Franty 

Šťastného

2 3

4

1

Tisková reklama funguje. Zaručeně.

Kontakt
pro podnikatele a fi rmy:

Lucie Belová
tel. 725 715 853

belova@tydeniky.cz
inzerce@tydeniky.cz

CD pokřtila, spolu se Slávkem Bou-
rou a Jarkem Šimkem, maminka 
Agáta Hanychová a po telefonu 
i František Janeček.

Zúčastnili se ho i umělci, kteří v mu-
zikálu hrají a zpívají. Nechyběl Mar-
tin Maxa, Ruda z Ostravy, Sisa Sklov-
ská, Braňo Polák, Tereza Aster Vágnero-
vá, Zbyněk Drda, David Gránský a dal-
ší. Podpořit interaktivní multimediální 
muzikál Naháči, který je svým rozmě-
rem jediný na světě, přišla i Eva Hruš-
ková s Janem Přeučilem. Na křtu došlo 
i k odhalení totožnosti americké tex-

tařky a skladatelky Sáry Bigelow, kte-
rá muzikál napsala. Nebyl to nikdo ji-

ný, než Jarek Šimek a Slávek Boura. Ten 
prohlásil: „Muzikál můžete sledovat ne-

jen v Goja Muzik Hall, kde měl premié-
ru 4. října, ale i doma ve svých obývácích 
prostřednictvím internetu“. 
Muzikál na první pohled vypadá jako 
počítačová hra. Divák si může odložit 
kabát ve virtuální šatně či posedět ve 
virtuální kavárně. Diváci se mohou do-
konce také aktivně zapojit do dění na 
jevišti prostřednictvím improvizované 
střižny, jejíž pomocí si mohou vybrat 
z dvou desítek webkamer, které budou 
scénu snímat. Samotný děj muzikálu 
se odehrává v prostředí sociální sítě, 
kde je přítomna většina z nás.
 Text a foto: Šárka Jansová

Muzikál, který přijde do vašich domovů 

Křest 2CD Muzikálu Naháči si užili všichni jeho protagonisté. 

Let se uskutečnil 8. října v rámci slav-
nostního vyvrcholení celosvětového 
studentského projektu „Youth Inspi-
ration Program 2011“ v Las Vegas ve 
Spojených státech amerických. 
Součástí akcí byl také téměř dvouho-
dinový let Zero-G v upraveném do-
pravním letadle Boeing 727-200, kte-
ré letělo po speciálně vypočítané pa-
rabolické dráze a pasažérům na pa-
lubě navodilo podobný stav beztíže, 
jaký zažívají kosmonauti ve volném 
vesmíru. Studenty do plánované po-
sádky mohl navrhnout každý z více 
než sedmdesáti států, které pořádají 
akce ke Světovému kosmickému týd-
nu. Nakonec organizátoři vybrali je-
diného kandidáta – osmnáctiletého 
českého gymnazistu Stanislava Foř-
ta z Dražic na Táborsku, kterého na-
vrhla Česká kosmická kancelář. Ten 
tak při parabolickém letu Zero-G sym-

bolicky zastupoval všechny mladé zá-
jemce o kosmonautiku z celého svě-
ta. „Myslím, že o tomto mladíkovi ještě 
v budoucnu uslyšíme. Letos se stal abso-
lutním vítězem celosvětového fi nále Me-
zinárodní olympiády v astronomii a as-
trofyzice v Polsku a získal i stříbrnou 
medaili na Mezinárodní fyzikální olym-
piádě v Thajsku“, říká Milan Halousek 
z České kosmické kanceláře. (od dop.)

Český student si vyzkoušel stav beztíže
Praha| Co prožívají kosmonauti ve stavu beztíže, to si mohl během parabolického le-
tu Zero-G ve speciálně upraveném Boeingu vyzkoušet i český student Stanislav Fořt.
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Muzikál uvádí Slovácké divadlo 
šest a půl roku a je stále vyproda-
ný. „Úvahy o tom, že Donaha! skon-
čí, pramenily z toho, že nám v pro-
sinci vyprší autorská práva a jejich 
obnovení není levnou záležitostí. 
Zvažovali jsme, jestli je prodloužit, 
nebo se s titulem rozloučit. Rozho-
dujícím faktem se nakonec stala ná-
vštěvnost. Muzikál je stále vypro-
daný a bylo by od nás nefér, kdyby-
chom jen kvůli vlastním úsporám 
diváky o jejich oblíbenou hru připra-
vili,“ podotkl mluvčí divadla a he-
rec Josef Kubáník.
Když se diváci dověděli, že má mu-
zikál končit, doslova divadlo zava-
lili prosbami o další reprízy. Muzi-
kál Donaha! je nejúspěšnějším hu-
debním titulem v celé historii Slo-
váckého divadla. Má za sebou přes 

90 vyprodaných repríz, vidělo ho 
skoro 35 tisíc diváků a posbíralo 
několik cen. Muzikál už viděla i řa-
da známých osobností – Jan Pře-
učil, Květa Fialová, která s Kubá-
níkem v divadle hraje další velmi 
navštěvovanou hru Harold a Mau-
de, Veronika Žilková, Jan Svěrák 
či Martin Stropnický. Nejbližší re-
príza Donaha! je naplánovaná na
18. listopadu. (ker)

Zamýšlené zrušení vojenského újezdu 
v Brdech se jeví jako zdánlivě nelogic-
ký krok a další z nepostižitelných omy-
lů strategických analytiků ministerstva 
obrany.

Aktuální rozpočtová insolvence armády, 
způsobená nákladnými zahraničními 
misemi "po boku spojenců", ale i mno-
hamiliardovými, nevýhodně zadávaný-
mi zakázkami, by měla být sanována 

prostřednictvím sni-
žováním ostatních, 
zejména však pro-
vozních nákladů. 
Co naplat, že takto 
pojatá forma šetře-

ní má povětšinou 
negativní do-
pad na kvalitu 
života obyva-

tel ČR i kvalitu 
jejich životního 
prostředí?

V případě opuštění Brd vojáky dojde 
ke zvýšení nejen územní nezaměstna-
nosti, ale přilehlé obce a města přijdou 
o nezbytné fi nance po léta plynoucí do 
jejich, již tak často poloprázdných po-
kladen. A nejen to! Významná krajin-
ná oblast, tvořená souvislým, u nás již 
prakticky nevídaným komplexem lesů, 
dlouhodobě zatížená minimálním hos-
podářským využitím, je snad dokonce 
účelově připravována k postupné de-
vastaci. Po delší dobu sílí podezření, že 
brzy dojde v podmínkách relativně ne-
dotčené přírody, s izolovanými prvky 
rostlin, stálými vřesovišti, hustou hyd-
rologickou sítí, ale i přísně chráněnými 
živočichy jako je orel mořský, rys ostro-
vid či čáp černý aj. k potenciálně nekon-
trolovanému rozvoji. A není od věci se 
domnívat, že tento „kvalitativní posun“ 
bude spočívat v postupné parcelizaci 
území mezi vybrané právnické a fyzic-
ké osoby. Nabízí se však ale i neopome-
nutelné podezření na možnost zneužití 

újezdu v procesu církevních restitucí.
V těchto souvislostech se plně připojuji 
k názoru, že lokalitu brdského újezdu je 
nutno uchovat zcela ve vlastnictví státu 
a v případě jeho eventuálního nezájmu, 
zajistit její bezproblémový přechod do 
efektivního vlastnického portfolia Stře-
dočeského a Plzeňského kraje. Po kom-
pletní likvidaci vojenské posádky a je-
jího zázemí bychom měli v Brdech za-
čít intenzivně usilovat o zřízení chráně-
né krajinné oblasti, do které by mohlo 
být nadále zasahováno, kromě lesnic-
ko - stabilizačních aktivit, pouze v sou-
vislosti s protipovodňovými opatření-
mi či ochranou režimu pitné vody apod.
 PhDr. Ing. Jiří Valenta
 Komise pro regionální rozvoj
 a zaměstnanost RPK

V Brdech jde nejen o přírodu,
ale i o kvalitu života nás všech
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Příští rok zase Donaha!
Uherské Hradiště | Slovácké divadlo v Uherském Hradišti se rozhod-
lo obnovit autorská práva k muzikálu Donaha!, díky čemuž se bude 
muzikál hrát i celý příští rok. Původně přitom měl končit, protože di-
vadlu vyprší v prosinci autorská práva.

Talentovaný herec Filip Tomsa (27) 
pochází z Bezna u Mladé Bolesla-
vi. Vystudoval hudebně dramatický 
obor na konzervatoři a již během stu-
dia hrál na scéně Národního divadla. 
Od roku 2001 se pravidelně objevuje 
před televizní i fi lmovou kamerou. 

 V nejsledovanějším TV seriálu 
Ordinace v růžové zahradě hrajete 
Filipa Vajnera, bratra MUDr. Proko-
pa, se kterým máte společný pro-
blém, alkoholickou matku. Jaký je 
jeho příběh? 

Filip nastoupil v nemocnici jako sanitář, 
aby sebe a matku alkoholičku uživil. Ve 
volném čase balí holky, sportuje, věnu-
je se nové zábavě městské mládeže „ci-
typarcouru“. Dokáže být lehkomyslný 
i obětavý, ale svoji mámu nikdy nene-
chá napospas osudu. Osudové setkání 
s Annou Fryntovou pro něj znamena-
lo velikou lásku i zklamání, ale největší 
starost mu dělala právě maminka kvůli 
holdování alkoholu. Naštěstí láska dělá 
zázraky, a to v každém věku. 

 Ve fi lmu Kvaska jste ztvárnil 
mladého talentovaného muže, kte-

rý uteče z vězení. Jak vzpomínáte 
na natáčení? 
Roli „Denise Nováka“ alias vězně Mic-
kyho, který se za mřížemi zamiluje do 
muzikálové hvězdy z časopisu a ute-
če z vězení, aby si splnil svoji touhu, 
jsem hrál strašně rád. I natáčení by-
lo fantastické. Dělali jsme práci, která 
nás opravdu bavila, nebyl to jen byz-
nys, ale pro všechny zúčastněné i sr-
deční záležitost. A to se často nestává! 
Přesah natáčení se odrazil i do lidských 
vztahů a zůstalo po něm pár dobrých 
přátelství.    

 Jak jste snášel vězeňské prostředí. 
Podíval jste se tam?
Původně jsme dokonce s produkcí fi l-
mu usilovali, abych mohl být pár dní 
doopravdy „zavřený“. Určitě by to by-
la zajímavá zkušenost. Vedení věznice 
nám ale nakonec takový experiment 
z bezpečnostních důvodů nepovolilo. 
Přesto jsem opravdové vězení navštívil 
a musím přiznat, že jsem měl velmi de-
presivní pocit. Rozhodně bych tam ne-
chtěl trávit ani minutu. Takže jsem si 
slíbil: „Filipe, budeš hodnej!“
 Text a foto: Šárka Jansová

Ve vězení bych nechtěl strávit ani minutu

Ani v této době neodložila práci fotomodelky defi nitiv-
ně. Již čtyři měsíce po porodu účinkovala Sandra spolu 
s malou Naomi v televizní reklamě kosmetického kon-

cernu, v listopadu odlétá na tři týdny do New Yorku, 
kde se připravuje focení pro prestižní časopis 
a další reklamní kampaň pro výrobce světové 
vlasové kosmetiky. „Svou práci jsem měla vždyc-

ky moc ráda a těším se na každou další. Ráda 
spolupracuji s předními vizážisty a fotogra-
fy. Druhou mojí životní vášní je balet a mo-
derní výrazový tanec, kterému se věnuji již od 

sedmi let. Za pomoci vynikajících choreografů 
se snažím o neustálý rozvoj svých pohybových 
dovedností“, svěřuje se playmate.

V loňském roce natočila Sandra Hříbalová 
tři videoklipy a další reklamní spoty. Nyní se 
chystá na spolupráci se skupinou Lunetic. 
„Více času práci věnovat prozatím nehodlám, 

mojí jednoznačnou prioritou je můj miláček, dcera Naomi“, 
vyjadřuje svůj momentální životní postoj žádaná foto-
modelka, které mateřství přidalo na kráse.

Text: Metropol, foto: Natalya Laykina

Playmate Sandra Hříbalová
v roli maminky

Úspěšné fotomodelce a playmate časopisu Playboy se letos v březnu narodila dcera Naomi. „ Je to nejkrásnější 
událost v mém životě a naplno si mateřství užívám“, říká šťastná maminka.
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Sandra Hříbalová a Martin Kocián ze skupiny Lunetic.
Sandra Hříbalová a Martin Kocián ze skupiny Lunetic.
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Vážení a milí čtenáři
a příznivci Metropolu,

dnešní zamyšlení věnuji kouzelné-
mu slůvku děkuji, kterého není ni-
kdy dost. Přihodilo se mi strávit ně-
kolik dní v nemocnici. Tam jsem měla 
dost času na přemýšlení. Uvědomila 
jsem si, jak je důležité a užitečné dě-
kovat a za co být vděčná.
Především děkuji za to, že jsem za-
se fi t. Děkuji za profesionalitu a cit-
livý přístup lékařů, sestřiček i ostat-
ního personálu. Děkuji za informa-

ce, která vyšetření budu muset pod-
stoupit a proč. Děkuji za odpovědi 
na otázky, co bude následovat, kte-
ré se v nemoci neodbytně vtírají. Dě-
kuji za čistou postel, za léky, za dob-
ré jídlo, za sociální zázemí. Děkuji 
za úklid pokoje, když jsem nešikov-
ná a rozliji, co se dá. 
Děkuji za víru a pozitivní myšlen-
ky, snažím se, aby mne neopouštěly. 
Děkuji, že se mi to daří. Děkuji mým 
blízkým, přátelům a kolegům za to, 
že mi fandí a podporují mne. Děku-
ji za jejich návštěvy i slova povzbu-

zení. To všechno se promítá do vý-
sledků, které jsou den ode dne lep-
ší. Děkuji za to, že přichází chvíle, 
kdy mohu odejít domů. Děkuji za ra-
dy na cestu. Když se jimi budu řídit, 
mohu děkovat a prožívat radost kaž-
dý den. Děkuji za tohle zjištění, kte-
ré má širší platnost. A to nejen v ne-
moci a starostech. Držím se ho a dě-
kuji za všechny dary, kterých se mi 
tak štědře dostává.
Byla bych moc ráda, vážení a milí 
čtenáři, kdybyste i vy mohli děko-
vat za všechno, co už máte. Co ze se-

be vysíláme, to se nám se stejnou, 
nebo větší intenzitou vrací zpátky.  
Zkuste nahlas nebo v duchu děko-
vat, stejně jako já, za zdánlivě doce-
la obyčejné věci. Věřte, že se budete 
cítit mnohem líp, i když jste úplně 
zdrávi a relativně v pohodě.

To vám za celý tým tvůrců dnešního 
vydání přeje 

Ladislava Richterová
šéfredaktorka,
richterova@tydeniky.cz

Křesťanské začátky
Historie Pražského hradu se začí-
ná psát koncem 9. století, kdy kní-
že Bořivoj ovládnul hrad a mezi léty
882 – 884 zde postavil první křesťan-
ský kostel, zasvěcený Panně Marii. 
O necelých 40 let později založil je-
ho syn Vratislav kostel sv. Jiří. O dal-
ších deset let později Vratislavův syn 
sv. Václav postavil na akropoli rotun-
du sv. Víta, která byla v roce 973 po-
výšena na katedrálu. Rotunda slouži-
la 130 let, v roce 1060 byla nahrazena 
velkolepou románskou bazilikou a po 
dalším čtvrt tisíciletí, v roce 1344, by-
la na jejím místě zahájena stavba ješ-
tě nádhernější gotické katedrály, kte-
rou můžeme obdivovat dodnes.

Jak šly dějiny
Od 10. století byl Pražský hrad sídlem 
hlavy státu, knížete a později krále, 
ale také nejvyššího  představitele círk-
ve, pražského biskupa. Byl tu založen 
i první klášter v Čechách pro řeholi be-
nediktýnek. Dobou rozkvětu bylo ob-
dobí vlády krále a později císaře z ro-
du Lucemburků Karla IV. v polovině 14. 
století. Pražský hrad se stal tehdy popr-
vé císařskou rezidencí, sídlem panovní-
ka Svaté říše římské. Další příznivá do-
ba nastala po roce 1483, kdy byly za 
vlády Jagellonců spolu s novým opev-

něním vystavěny obranné věže na se-
verní straně – Prašná věž, Nová bílá 
věž a Daliborka. Architekt Benedikt Ri-
ed přestavěl a rozšířil i královský palác 
o velkolepý Vladislavský sál.  Přestavba 
hradu vyvrcholila za vlády Rudolfa II. 
Císař se na hradě  natrvalo usídlil a za-
čal jej přestavovat v důstojné a velko-
lepé středisko říše, přitažlivé pro diplo-
maty, umělce i vzdělance. K umístění 
svých bohatých uměleckých a vědec-
kých sbírek založil severní křídlo palá-
ce s dnešním Španělským sálem.  Po-
slední velká přestavba hradu, která jej 
proměnila v reprezentační sídlo zámec-
kého typu, se uskutečnila ve druhé po-
lovině 18. století. V té době byla hlav-
ním městem říše Vídeň. Hrad postupně 
chátral a jeho umělecké poklady byly 
ochuzeny rozprodejem zbytků rudol-
fínských sbírek. Po vzniku samostatné 
Československé republiky v roce 1918 
se Pražský hrad stal opět sídlem hlavy 
státu. Nutné úpravy byly svěřeny slo-
vinskému architektu Josipu Plečniko-
vi. Pražský hrad je dnes také význam-
nou kulturní a historickou památkou. 
Jsou zde uchovávány korunovační kle-
noty, pozůstatky českých králů, vzácné 
křesťanské relikvie, umělecké poklady 
a historické dokumenty. V jeho zdech 
se odehrály události významné pro ce-
lou naši zem.

Impozantní Pražský hrad se nikdy neokouká
Pražský hrad je z hlediska historie i současnosti významným klenotem Čes-
ké republiky. Nikdy se neokouká,  člověk stojí již po staletí v němém úžasu 
nad jeho krásnou a impozantností s jakou byl vystavěn a umístěn.

Vstupní brána prvního hradního nádvoří. Vstupní brána prvního hradního nádvoří. 

Katedrála sv. Víta.Katedrála sv. Víta.Zlatá ulička.Zlatá ulička.

Nová sezóna PKF
Praha | Novou sezónu zahájila Pražská 
komorní fi lharmonie. Hlavní novinkou 
a zcela netradičním přístupem k mla-
dým posluchačům je vstup pro studen-
ty na všechny koncerty Pražské komor-
ní fi lharmonie zdarma. Celkem čtyři mi-
mořádné koncerty uspořádá Pražská ko-
morní fi lharmonie jako bonus pro své 
předplatitele. Ke komornímu cyklu je 
vázán žesťový koncert s průřezem žán-
ry „Od Bacha po Beatles“ a k Cyklu sou-
dobé a moderní hudby jazzový koncert 
ve známém prostředí Jazz Docku. S Or-
chestrálním cyklem jsou naopak spoje-
ny dva koncerty po novém roce, první 
(22.2.2012) představí v Rudolfi nu projekt 
Orbis Pictus Zuzany Lapčíkové a druhý 
(25.4.2012) ve Španělském sále na Praž-
ském hradě Dvořákovou kantátu Sva-
tební košile pod vedením Tomáše Neto-
pila, která o dva dny později zazní ve ví-
deňském Theatre an der Wien. Patronem 
cyklu koncertů pro děti se pro letošní se-
zonu stal houslista Pavel Šporcl.  (od dop.)

Expozice pro podzimní dny
Ke stálým expozicím patří nově 
zrekonstruovaná Zlatá ulička, kde 
můžete vidět například  středově-
kou krčmu,  pracovnu známé praž-
ské věštkyně Madame de Thébes, či 
alchymistickou dílnu. V Rožmber-
ském paláci byla 5. října zahájena 
výstava Klenoty bulharských ikon. 
Gotické podlaží Starého královské-
ho paláce vás prostřednictvím ex-
pozice Příběh pražského hradu 
provede jeho víc než tisíciletou his-

torií. V obrazárně jsou po celý rok 
vystavena díla z proslulých sbírek 
Rudolfa II. Mezi víc než stovkou děl 
nechybí obrazy Tiziana a Rubense. 
Prašná věž nabízí stálou expozici 
Hradní stráže, jednotce, která stře-
ží Pražský hrad. Vybrat si může-
te Pražský hrad, velký okruh, kte-
rý zahrnuje Starý Královský palác, 
Příběh pražského hradu, Baziliku 
sv. Jiří, Jiřský klášter, Zlatou uličku, 
Obrazárnu, Prašnou věž, Katedrálu 
sv. Víta a Rožmberský palác. Plné 

vstupné stojí 350 korun, rodinné 
700 Kč. Pražský hrad malý okruh 
vás provede Starým Královským 
palácem, Bazilikou sv. Jiří, Zlatou 
uličkou a Katedrálou sv. Víta. Za pl-
né vstupné zaplatíte 250 korun, ro-
dinné činí 500 Kč. Slevy jsou urče-
ny pro mládež od 6 do 16 let, stu-
denty středních a vysokých škol do
26 let a seniory nad 65let. Volný 
vstup mají držitelé průkazu ZTP 
nebo ZTP-P včetně doprovodu.
 Text a foto: Metropol

Starý královský palác — Vladislavský sál.Starý královský palác — Vladislavský sál.


