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A život běží dál
Milan Drobný oslavil 8. prosince 70. narozeniny. Při příležitosti jubilea uspořádá 13. ledna 2015 galakoncert
v Lucerně pod názvem A život běží dál. Popřát a zazpívat mu přijde řada umělců. Metropol je mediálním partnerem akce.

 Milane, prozradíte nám, kdo

všechno bude mezi gratulanty?
V Lucerně jsem měl vlastní koncert
naposledy před čtyřiceti lety a o to
víc mě těší, že přijdou samí exkluzivní hosté jako Miro Žbirka, Jiří Suchý, Václav Neckář, Petra Janů, Dalibor Janda, Petr Spálený, Petr Kolář,
Yvetta Simonová, Leona Machálková, Martin France, Heidi Janků,
Yvonne Přenosilová, Kamelie,
Dasha, Ondřej Ruml, Felix Slováček, Jiří Štědroň nebo Gabriela Goldová. Všechny umělce včetně mě doprovodí skupina Charlie band muzikanta
Charlieho Blažka. Navíc se mi
doneslo, že Martin France, jehož Agentura Martin Production koncert připravuje, pro
mě chystá i jedno velké překvapení. Jsem zvědavý, kdo se
ještě na pódiu v Lucerně objeví, ale svůj tip už mám.
 Je pravda, že váš koncert v Lucerně je zároveň
benefiční?
I když jsem prožil relativně
ve zdraví těch sedmdesát let
a stále se uživím tím, co mě baví, vím dobře, že každý člověk
tohle štěstí nemá. Čím jsem
starší, tím víc si uvědomuji,
že v naší republice žije hodně
seniorů, kteří celý život dřeli
a nyní sotva vyjdou se svým důchodem. Musí doslova žebrat o každou
korunu, přičemž se stále zdražuje
bydlení, jídlo a léky, které právě staří a nemocní lidé potřebují nejvíce.
Jsem z toho opravdu hodně rozladěný a moc bych si přál, aby se společnost o staré lidi lépe starala. Stejně tak o nemocné a handicapované.
Já osobně se připojím tím, že 70 ko-

run z každé prodané vstupenky bude v den mého koncertu předán Nadačnímu fondu Ivany Zemanové pro
děti v ohrožení, seniory a lidi v nouzi. Paní prezidentová si šek osobně
převezme na koncertu.
 Vy sám jste si okusil již od dětství, že život není peříčko. Jak na
dětství vzpomínáte?
Můj tatínek bojoval za války v Anglii jako letec a v 50. letech byl bohužel režimem těžce perzekuován.
Skončil jako pomocný dělník v Armabetonu a komunisti ho v podstatě utrápili. Táta zemřel na rakovinu
a maminka jen půl roku po něm. Velmi mlád jsem zůstal bez rodičů a vychovávali mě dědeček s babičkou.
Jako kluk jsem neměl nic zadarmo
a třeba na první kolo jsem si šel vydělat na brigádu. Rodiče a prarodiče
se ale snažili, abych měl krásné dětství. Děda se mnou chodil sáňkovat
a hrát hokej na rybník a učil mě vyřezávat lodičky z kůry. Když ještě žili rodiče, jezdili jsme z Prahy na letní byt ke známým kousek od Zbiroha a tam jsem si užíval koupání pod
splavem, procházky po lese, sbírání
hub a malin. Moc bych si přál, aby
rodiče a prarodiče obživli a viděli,
kam jsem to v životě dotáhl, že se
ze mě stal pracovitý a čestný člověk.
Ale kdo ví, třeba to vidí …
 Jak vzpomínáte na studia?
Učil jsem se dobře a nejdříve jsem
studoval gymnázium, jezdil jsem
z Vinohrad až do Vysočan denně do školy. Pak se to nějak seběhlo a z gymplu mě vyloučili, a jelikož jsem byl třídní šašek, poradili
mi, abych zkusil státní konzervatoř.
Přihlásil jsem se tam, aniž bych znal
notu a ty zkoušky jsem na obor hudební komedie opravdu udělal. Šé-

fem oddělení byl tehdy Oldřich Nový. Časem jsem přestoupil na obor
opera a zároveň jsem začal potají účinkovat v kavárně Vltava spolu
s Karlem Gottem. Jenže ve škole to
odhalili a musel jsem odejít. To už
jsem ale vystupoval v Semaforu právě s Karlem a poté přišla vojna. Po ní
jsem se v roce 1965 zase do Semaforu vrátil a tím se rozběhla moje hudební kariéra.
 Co vy a ženy?
Ženatý jsem byl dvakrát, jednou dvacet let a jednou deset let a pokaždé to
byl tak trochu průšvih. Choval jsem
se totiž jako neřízená střela a musím
přiznat, že jsem si ani nelámal hlavu
s věrností. Dneska už jsem klidnější, mám partnerku, ale žijeme každý
zvlášť a jen se navštěvujeme či spolu
jezdíme na dovolené. Takový způsob
vztahu mi sedí daleko více.
 Kolik máte dětí a vnoučat?
Radost mi dělají tři dospělé děti.
Z prvního manželství je to Honza,
který je velký dobrodruh a sám žil
tři čtvrtě roku mezi indiány v Peru
a dcera Míša, novinářka. Nejmladší
Milan se narodil v druhém manželství a studuje vysokou školu s fotografickým zaměřením. Vnoučata zatím nemám.
 Prozradíte nám své koníčky?
Nedokážu lelkovat, jezdím na kole a na běžkách, hraju tenis a naučil jsem se asi před pěti lety jezdit
na sjezdovkách. Začal jsem i malovat obrazy a už jsem uspořádal asi
šest výstav.
 A vaše vánoční přání?
Všem lidem dobré vůle přeji radostné a veselé Vánoce a ať život běží dál
ve zdraví a štěstí.
Připravila: Šárka Jansová
Foto: archiv

Milan Drobný
Narodil se 8. prosince 1944 v Praze. Začínal v soutěži Hledáme nové talenty s písničkou V ten den, kdy se vrátil déšť. Účinkoval v kavárně Vltava a v Semaforu. Spolupracoval s Country Beatem Jiřího Brabce, s orchestry Karla Vlacha a Václava
Hybše. Vlastní bronzovou Bratislavskou lyru a dvakrát vyhrál festival Děčínská kotva. Vystupoval na jednom pódiu s Tenou Turner, Tom Jonesem a Eltonem Johnem. V roce 1994 zpíval pro krajany v Kanadě, Americe a Austrálii. Má svoji vlastní agenturu. Vydal album Písničky jako kytičky, Novopražské písničky a Nedávno CD A život běží dál.

Milé dámy, vážení pánové.
Čas adventní je pro každého z nás příležitostí, abychom se alespoň
na chvilku zastavili, zapřemýšleli nad právě končícím rokem i nad svými skutky.
Přeji Vám krásné a spokojené vánoční svátky
prožité ve zdraví a s lidmi, které máte rádi.
Do nového roku 2015 mnoho úspěchů v pracovním i osobním životě
s kapkou toho pověstného štěstí.

Váš Miloš Petera,
hejtman Středočeského kraje
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Liberec povede v dalším
období Tibor Batthyány
Liberec | Noví liberečtí zastupitelé si po složení zastupitelského slibu
nejprve odsouhlasili, že město bude v dalším období řídit primátor se
čtyřmi náměstky, a že rada města bude mít devět členů.

Na místo primátora zastupitelé
navrhli tři kandidáty, Tibora Batthyányho (ANO 2011), Michala Hrona (Starostové pro Liberecký kraj)
a Zuzanu Kocumovou (Změna pro
Liberec). Zuzana Kocumová svou
kandidaturu, která vzešla od Jaroslava Zámečníka (SLK), s díky odmítla. V tajné volbě si pak 22 z přítomných 38 zastupitelů zvolilo jako primátora Tibora Batthyányho.

Statutárním náměstkem primátora pro ekonomiku, strategický
rozvoj a dotace se stal Jan Korytář
(Změna pro Liberec), kterému dalo
svůj hlas 21 zastupitelů. Jeho protikandidáta Jiřího Šolce (SLK) volilo 16 z přítomných zastupitelů. Za
náměstka pro technickou správu
majetku města Liberce byl zvolen
Tomáš Kysela (ANO 2011), který
získal v tajné volbě 27 hlasů. (zm)

Romana Žatecká: Na radnici
jsem ve službě pro občany
Do křesla starostky města Česká Lípa usedla po komunálních volbách Romana Žatecká (ČSSD). Metropol se jí zeptal na plány, s kterými na radnici přišla.
 Jaké jsou vaše priority v novém
volebním období?
To je jednoduchá odpověď a těžká realizace: Bude pro mne úspěch,
až město bude fungovat pro občany a ne pro osobní profit některých. Chci dosáhnout toho, že s veřejnými prostředky bude město nakládat jako dobrý hospodář, který
když vloží korunu na podporu sadby, očekává úrodu. Že bude financovat potřeby svých občanů plánovitě, předvídatelně, ne jak se zrovna hodí nebo někdo potřebuje. Lidi
ve městě musí vědět, co z jejich potřeb bude hotové letos, co příští rok,
za dva, za tři… Že neutrácíme miliony jen za studie do šuplete, ale chceme dotáhnout věci do konce. Divadlo, knihovnu, koupaliště. A ti, kdo
hospodaří s majetkem města, s ním
musí nakládat jako se svým – starat
se o něj, nenechávat ho ladem nebo napospas řádění. Takové obyčejné cíle, že? Ale bohužel tato racionalita v České Lípě chybí. Když dostanou prioritu osobní zájmy, potřeby občanů a veřejný zájem mizí
v dáli. Tak to nesmí být. Peněz v rozpočtu není nazbyt, ale přála bych si,
abychom měli čisté město, kde nad-

Pozici primátora Jablonce
nad Nisou obhájil Petr Beitl

měrná doprava nebude lidem kazit
život, bezpečné město, kde se senioři nebudou bát projít parkem, a že
se díky evropským financím podaří
vytvořit příležitosti a inspiraci pro
mladé lidi.
 Jak vnímáte tým nejbližších spolupracovníků?
Ve vedení města Česká Lípa jsou aktuálně 3 ženy a 4 muži. Dívám se na
toto genderově vcelku vyvážené společenství a vidím, že na sebe slyšíme. A nepotřebujeme k tomu kvóty.

SÚS
KRAJSKÁ SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC
Středočeského kraje

Jablonec n. N. | Noví zastupitelé statutárního města Jablonec
nad Nisou složili slib a tajnou
volbou zvolili členy rady a primátora města.

inzerce

Pozici primátora obhájil Petr Beitl (ODS), posty náměstků obsadili
Mgr. Pavel Svoboda (ČSSD) pro oblast humanitní, který bude zároveň
statutárním zástupcem primátora,
dále JUDr. Ing. Lukáš Pleticha (ČSSD)
pro rozvoj města a Ing. Miloš Vele (ODS) obhájil post náměstka pro
ekonomiku a majetek. Zvolení vedení města proběhlo v souladu s podepsanou koaliční smlouvou.
Primátor Petr Beitl ve svém projevu
vyzval své kolegy v zastupitelstvu ke
spolupráci, zdůraznil nutnost hledání společných a pro město a jeho občany nejvhodnějších řešení. „Pojďme
do toho s pokorou, protože každý z nás
bude muset respektovat názor druhých,

bude o něm muset přemýšlet a diskutovat,“ řekl Beitl. „Věřím, že my všichni
jak tu sedíme a složili jsme zastupitelský slib, jsme připraveni tuto odpovědnost unést,“ dodal v závěru své řeči.
Rada města Jablonec nad Nisou je
složena z devíti členů, kterými byli

zvoleni: Petr Beitl (ODS), Pavel Svoboda (ČSSD), Lukáš Pleticha (ČSSD), Miloš Vele (ODS), Petr Vobořil (Domov
nad Nisou), Petr Roubíček (TOP 09),
Božena Caklová (ODS), Marek Řehoř
(Domov nad Nisou) a Pavel Žur (Nová
budoucnost pro Jablonec).
(mh)

Stačí se slyšet a respektovat. A proto
nejsem ani podporovatel kvót, které
mají umožnit ženám vstup do politického světa. Nerozděluji lidstvo na
muže a na ženy. Protože obě pohlaví
se doplňují, stejně jako jejich priority, pohledy. To je na tom soužití nebo spolupráci vzrušující. Tedy jak se
mění kvalita. Ale kvóta řeší jen počet, nikoli kvalitu. A není pro mne
nic horšího, než když je někde někdo jen do počtu. Bez názoru, bez cíle, bez ideálu. To raději ať si dalších
deset kopeme cestu vpřed, do mužského světa, ale vejdeme do něj přijímané a akceptované. Než abychom
kamkoli vstoupily jako čísla z nutnosti a staly se loutkami.
 Jakou formou budete komunikovat s občany?
Všemi dostupnými cestami. Samozřejmě nejčastěji osobními setkáními.
 Co vzkážete prostřednictvím Metropolu Českolipským?
Že mi mohou věřit – nekradu, nelžu
a vím, že na radnici jsem ve službě
pro občany, nikoli vlastní prebendy.
A v aktuálním čase pak hlavně to, že
přeju Českolipanům klidné Vánoce
a šťastný nový rok.

Středočeští silničáři přejí všem motoristům
veselé Vánoce a do roku 2015
šťastné cesty a návraty k blízkým.
Zdeněk Dvořák,
ředitel Krajské správy
a údržby silnic Středočeského kraje

www.nemlib.cz
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umíme pomáhat

Krajská nemocnice Liberec se těší
dobrému ekonomickému zdraví
Průběžný hospodářský výsledek Krajské nemocnice Liberec představoval za prvních deset měsíců letošního roku 59 milionů korun.

Liberecká nemocnice hospodařila se
ziskem 51 milionu korun a turnovská s 8 miliony korun. Předpoklad za
rok 2014 je dosažení kladného výsledku hospodaření ve výši 90 milionů korun. „Finanční situace KNL je
dobrá. Krajská nemocnice Liberec má
dostatek finančních prostředků na
úhradu svých závazků, které platí řádně a včas. Díky tomu jsme mohli některým kategoriím zaměstnanců zvýšit mzdy. Jedná se především o zdravotní sestry a dělnické profese,“ řekl
úvodem listopadové tiskové konfe-

rence generální ředitel a předseda
představenstva KNL, a.s. MUDr. Luděk Nečesaný, MBA.
Díky dobré ekonomické kondici neomezuje Krajská nemocnice Liberec
jako celek poskytovanou péči, což
se standardně s koncem roku děje v mnoha zdravotnických zařízeních v České republice a je připravena rovněž přispívat na modernizaci KNL, která se uskuteční v průběhu dalších zhruba 15 let a vyžádá si
vícezdrojové financování v řádu miliard korun.

kterým je Liberecký kraj. Jak uvedl náměstek hejtmana po ekonomiku Marek Pieter, kraj má, kromě investic do
přístrojového vybavení nemocnic v Liberci, Turnově a České Lípě, připravenou i formu spoluúčasti financování
modernizace KNL včetně využití prostředků z evropských fondů. Ocenil
práci nového managementu KNL, která po hubených letech nyní hospodaří se ziskem a může se do tak významného projektu pustit. Příslib v řádu
200 milionů korun na kofinancová-

ní modernizace dal i druhý akcionář,
kterým je statutární město Liberec.
A jak vnímá start projektu lékařský
ředitel Krajské nemocnice Liberec
MUDr. Richard Lukáš, Ph.D.: „Plní se mi
sen, konečně došlo ke změně myšlení, je
přesně zformulováno, co nemocnice po
150 letech provozu do budoucna potřebuje. Konečně se postupuje racionálně,
odvážně, smysluplně. Pro mne i tým kolegia primářů je to superpozitivní zpráva a věřím, že ji nezhatí ani případné politické změny v orgánech vlastníků“.

II. Etapa se bude týkat integrovaného centra biochemie a také operačního programu vzdělávání personálu,
které je pro další rozvoj kvalitní zdravotnické péče nezbytné.
III. Etapa je podpora energocentra.
Cílem modernizace je vytvořit ve stávajícím prostoru optimálně fungující integrovaný komplex specializova-

Bonusová karta pro klienty
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Další novinkou, která zvýhodní její majitele v rámci služeb Krajské zdravotní, a. s.,
je bonusová karta. Sledujte proto pozorně www.nemlib.cz, co všechno nabídne.

Domů bez zbytečného čekání
Management KNL plní i další sliby,
které pro zvýšení komfortu pacientů
i zaměstnanců dal. Nové sanitky, které
koupil od společnosti Česká sanita, dostaly „nový kabát“ a stejnokroje mají i jejich řidiči. Dispečink má kontrolu
nad všemi 17 vozidly a pro pacienty to
znamená po ošetření výrazné zkrácení čekací doby na odvoz domů.

Příjemné a pohodové prožití vánočních svátků
a šťastný vstup do roku 2015
klientům, zaměstnancům a občanům Liberecka přeje
vedení Krajské nemocnice Liberec

Krajská nemocnice Liberec, a.s
nemocnice Liberec

nemocnice Turnov

inzerce

Stránku připravil: Metropol

nemocnice Turnov

Základem je návrh generelu, na kterém již pracují architekti a urbanisté.
Hotov by měl být na konci jara příštího roku. A potom se postupně rozeběhnou tři etapy.
I. Etapa se zaměří na centrum urgentní lékařské péče a synergii operačních programů. Fiancovat by se
měla z evropských fondů.

ných a super-specializovaných pracovišť, který bude v nových podmínkách maximálně efektivní a vykáže
významné finanční úspory vůči současnému stavu.
„Krajská nemocnice Liberec je v České republice raritou“, řekl Petr Moss
a pokračoval: „Díky výborným ekonomickým výsledkům vytváří vzorový
transparentní projekt pro ostatní zdravotnická zařízení v ČR“.
Na financování modernizace KNL se
bude podílet také majoritní akcionář,

nemocnice Liberec

To potvrdil prof. Ing. Petr Moss, CSc., který je v čele řídící skupiny přípravy projektu modernizace KNL. Modernizace se uskuteční za plného provozu v několika etapách.

Krajská nemocnice Liberec, a.s

Příprava projektu modernizace KNL je zahájena
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Milé Jihočešky, milí Jihočeši,
jménem svým a svých spolupracovníků ve vedení Jihočeského
kraje vám přeji šťastné a klidné Vánoce. Ať je prožijete podle
svých představ a především s těmi, na kterých vám záleží.

Severočeská vodárenská společnost, a. s.

Do nového roku vám pak přeji hodně štěstí, zdraví, spokojenosti
a dobrých zpráv. Zkrátka aby byl rok 2015 takový, abyste si jej přáli
zopakovat. A zároveň pevně věřím, že nám všem bude každý den
v novém roce chutnat hezky, jihočesky.

Váš Jiří Zimola, hejtman Jihočeského kraje

o

Krém N .1 Lift
Unikátní krém No.1 Lift startuje naprosto novou vlnu v kosmetice. Na efekt krému nebudete čekat měsíce ani týdny. Krém No.1 Lift
vyhladí vaše vrásky na počkání.
Přesněji do 3 minut. Okamžité vyhlazení vrásek, kruhů a pytlů pod očima, máte na dosah
ruky. Mladistvý vzhled do 3 minut je zážitek,
kterého nebudete litovat...

www.diangelocosmetics.com www.facebook.com/No1Lash

OC Central Most
inzerce

www.svs.cz

DENNY ROSE Most

Metropol spolupracuje se zdravotníky krajské nemocnice | bezplatná distribuce do domácností a stojanů
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Chlouba Liberečanů, restaurace Radniční sklípek znovu otevřena

www.idif.cz
Při slavnostním znovuotevření Radničního sklípku si první hosté připili „čtyřistapadesátkou“ , kterou k jubileu Pivovaru Svijany připravil sládek Petr Menšík.
Pivovar Svijany Cateringu KNL, který
již osm let úspěšně a ke spokojenosti klientů provozuje 27 svých restaurací a bufetů napříč Libereckým krajem. „Radniční sklípek na naše osmadvacátá restaurace, která se od všech
ostatních bude lišit. Pro ni jsme si najali speciální proškolený tým 26 specialistů v oboru gastronomie. K přípra-

vě pokrmů budeme využívat z 80 procent čerstvé suroviny od regionálních
výrobců. Hosté mohou navštívit Parlamentní sál, který nabídne pochoutky servírované především k pivu, v Primátorském sále mohou okusit tradiční i netradiční české speciality a v centrální části si budou moci objednat ze
všech tří jídelních lístků“, uvedl ve-

doucí Cateringu KNL Karel Kubelka.
„Radniční sklípek v Liberci je první vlaštovkou v plánované síti svijanských značkových hospod. Tu bychom
rádi rozšířili po celé republice, ale nejprve si chceme na naší domovské půdě ověřit, že je to krok správným směrem“, dodal ředitel Pivovaru Svijany
Roman Havlík.

Jménem občanů krajského města
poděkoval Pivovaru Svijany i KNL
bývalý náměstek primátorky Liberce
Jiří Šolc: „Všem, kteří se na rekonstrukci podíleli, patří veliký dík za znovuobnovení podzemních částí radnice, nádvoří i vstupu. Sklípek bude znovu, věřím na dalších nejméně sto let, libereckou pýchou“.
Text a foto: Metropol

Vaše škola fotograﬁe

Samotnou restauraci provozuje Catering Krajské nemocnice Liberec,
který si pro Radniční sklípek najal specialisty v oboru gastronomie
a připravil různé druhy menu tradiční české kuchyně, které se hodí
ke kompletnímu sortimentu svijanských piv. Do Vánoc zde probíhá testovací provoz na akcích pro uzavřené společnosti, potom bude otevřeno pro všechny.
Pivovar Svijany vysoutěžil prostor
na deset let v květnu letošního roku
a ihned začal s rekonstrukcí. Ta probíhala v úzké spolupráci s libereckou radnicí a památkáři. A výsledek
opravdu stojí za to. Nový interiér navrhlo studio Raketoplán, stejnokroje
pro obsluhující personál jsou z dílny
módní manufaktury Rodná Hrouda,
dominantou celého prostoru je výčep, jehož součástí jsou i pivní tanky. „Čepování piva bude pod naší přímou kontrolou, takže se hosté moou
spolehnout na to, že právě zde budou
Svijany vždy v perfektní kondici“, říká
sládek pivovaru Petr Menšík.
Kuchyni své první restaurace svěřil

zveme vás

Po celých deseti letech, kdy zel
nádherný historický prostor pod
libereckou radnicí prázdnotou, se
v něm ve středu 10. prosince znovu objevili hosté. Provoz své první značkové restaurace tu zahájil
Pivovar Svijany.

inzerce

město Jablonec nad Nisou
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Primátorský svařák v Jablonci zahřeje i potěší
K pravidelným a příjemným událostem v předvánočním období
v Jablonci nad Nisou patří Primátorský, dříve Starostův, svařák.
Jedná se o oblíbené dostaveníčko, které si dává s lidmi dříve starosta dnes primátor nejmladšího statutárního města v zemi.

Váš dodavatel plynu a elektrické energie

Už osm let se o posledním čtvrtku rok motiv některé z jablonecpřed Vánocemi mezi stánky na vá- kých věží. Jedinečná možnost,
nočních trzích před jabloneckou jak je získat, je právě při Priradnicí objeví jeden, který je doslo- mátorském svařáku,“ říká Jana
va obalený lidmi. Nenabízí nic podi- Matěchová, která má každoročně
vuhodného ani zázračného, ale dá- celou akci na starosti. Letos, stejně
vá lidem možnost přispět na dobro- jako v předcházejících osmi letech,
činné účely a jen tak si podat ruku si lidé od stánku s Primátorským svaa poklábosit s primátorem města.
řákem mohou odnést nový hrneček s
Primátor města a jeho kolegové ná- věží a navíc hřejivý pocit, že přispíměstci celé adventní odpoledne vají na dobrou věc. Prodej hrnků vyochotně a zdarma rozlévají voňavé náší rok od roku více peněz. V uplysvařené víno do originálních hrneč- nulých sedmi letech lidé z Jablonce
ků, jejichž nákupem lidé přispějí na i okolí přispěli touto formou na dobcharitu. „Hrnečky se prodávají v růz- ročinné účely více než úctyhodných
ných barvách
nesouana
každýnávštěvu
150 tisíc.
Hrnečky
se prodávají za 50
Máme
pro Vásadárek
tipsobě
pro příští
hlavního
města.

korun, zaplatit můžete
ale i mnohem víc. Utržené peníze radnice každý
rok daruje jiné organizaci, která se věnuje potřebným – seniorům, tělesně či duševně postiženým
i slabozrakým. „Každý rok
máme delší frontu a stoupá
počet prodaných hrnků. Už dva
roky naléváme kromě svařáku i horký vánoční čaj,“ libuje si primátor Petr Beitl a dodává přesná čísla: „Loni
jsme prodali 680 hrnečků a vypilo se
150 litrů vína a věřím, že letos to bude
ještě lepší,“ usmívá se sympatický jablonecký primátor. Svařák do hrnečku s další jabloneckou věží vám nalije i letos. Začíná se před jabloneckou
radnicí ve čtvrtek 18. prosince ve tři
odpoledne.

Příští MISS CZECH PRESS má partnera

Severští sněhuláci v Plaze

Přijďte se vyfotit s našimi novými sněhuláky, kteří k nám
přijeli z dalekého severního pólu. Pro nejmenší s sebou
přivezli i prolézací iglu!

Jsme rádi, že po letošním úspěšném ročníku MISS CZECH PRESS 2014 jsme našli pro
soutěž v roce 2015 partnera v novém pražském kadeřnictví HAIR STUDIO U DUBU 92.
Nové pražské kadeřnictví HAIR STUDIO U DUBU
92 v londýnském stylu konečně rozčeřilo stojaté
vody kadeřnických služeb a vstoupilo na náš trh
s cenou, kvalitou a přístupem, který je pro naše
zeměpisné šířky neobvyklý.
Kombinace stejné internetové i fyzické adresy
www.udubu92.cz a U Dubu 92, Praha 4 dává
tušit, že ve věcech mají systém. Už při první
návštěvě, v klidné vilové čtvrti, zaparkujete bez
problémů, nebo dojedete na místo metrem a
autobusem.
V novém moderním prostředí, v londýnském
stylu, se hned cítíte příjemně. Na svědomí to má
nejen interiérový design, ale i osvětlení. Osvětlovací tělesa, která svítí jako denní světlo, jsou nejen

příjemná, ale v praxi to i znamená, že barvy
vidíte takové, jaké skutečně jsou.
Jen dvě kadeřnické obsluhy znamenají dostatečné
soukromí, bohužel ale i nutnost telefonických
objednávek. Není zde možnost přijít jen tak.
Objednací termíny nejsou dlouhé a tak máme
pro Vás zajímavý tip na příští návštěvu hlavního
města. Zkuste si vyzkoušet, co znamená skutečně
individuální přístup a ještě ušetřit za letenky do
Londýna.
Překvapením pro Vás jsou i zaváděcí ceny. Ty
Vám umožní, bez obav si zajít do kadeřnictví a při
tom nezruinovat Váš rodinný rozpočet.

27.12.2014 - Sváťův Silvestr od 10.00

Velká zábavná show pro nejmenší s oblíbeným Sváťou,
jeho divadlem a Kašpárkem Popletou. Nebude chybět
mini-diskotéka a sladké odměny pro děti.

Jsme rádi, že Vám jako
redakce METROPOLU
můžeme zprostředkovat
i 100 Kč slevu pro Vaši
první návštěvu.
Stačí si vystřihnout
slevovou poukázku
a objednat se do 28. 2.
2015 a budete mít stejné
služby jako budoucí MISS
CZECH PRESS 2015.

WWW.UDUBU92.CZ

NOVÉ DÁMSKÉ, PÁNSKÉ
A DETSKÉ KADERNICTVÍ
V ANGLICKÉM STYLU
ZA CESKÉ CENY.

STO

100

100

KORUN SLEVY
V HAIR STUDIU U DUBU 92, 147 00 PRAHA
777-783-327

Na závěr ještě kontakt:

HAIR STUDIO U DUBU 92
Tel.: 777-783-327
Internet: www.udubu92.cz
E-mail: hairstudio@udubu92.cz
Adresa: U Dubu 92, 147 00 Praha 4

Do Prahy dorazí desetitisíce mladých lidí

www.centropol.cz

Další evropské setkání, které organizuje komunita Taizé, se bude konat od 29. prosince 2014 do 2. ledna 2015 v Praze. Po roce
poznamenaném památkou stoletého výročí počátku 1. světové války, konfliktem mezi Ukrajinou a Ruskem nebo evropskými volbami bude toto setkání znamením pokoje
a smíření. Zúčastní se ho desetitisíce mladých účastníků z celého kontinentu. Už nyní můžeme zmínit něco z toho, co bude pro
setkání nejdůležitější: Mladí. Účastníci ve
věku 17–30 let stráví konec roku trochu jinak: v modlitbě, setkávání, sdílení a solida-

ritě. Evropa. Ve světle současných událostí bude mít zvláštní důležitost přítomnost
2600 mladých lidí z Ukrajiny, více než 1000
z Běloruska a několika set mladých z Ruska.
Taizé je mezinárodní ekumenická komunita ve Francii. Tvoří ji sto bratří, kteří každoročně přijímají desetitisíce mladých křesťanů. V roce 2005, když zemřel bratr Roger, zakladatel komunity, napsal Václav Havel tato
slova: „Ne náhodou se z vesničky Taizé stalo poutní místo i pro mnoho především mladých lidí z naší země.“
Více podrobností najdete na www.taizepraha.cz.

www.liberecplaza.cz

Vaše škola digitální fotografie
NOVINKY ZA SVĚTA FOTOGRAFOVÁNÍ
Výstava fotografií
v Poslanecké sněmovně
parlamentu ČR

inzerce

IDIF opětovně pořádal výstavu fotografií v prostorách Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
pod záštitou pana poslance PSP ČR Jiřího Miholy. Vystavované fotografie jsou pracemi účastníků rekvalifikačních kurzů IDIFu. IDIF tak podporuje své absolventy i poté, kdy ukončí rekvalifikační kurz a jejich fotografie jsou prezentovány
na velmi prestižním místě, kde je může shlédnout mnoho významných osobností z oblasti
kultury, politiky a obchodu.
více na

www.idif.cz

Nejbližší kurzy pořádané idifem

Společnost Sony uvádí na trh fotoaparát α7 II

Základy kompozice: jak na působivé snímky
7.1.2015 – Martin Hájek
Každý začínající fotograf po náročném „souboji“ s technikou hned
logicky obrátí svou pozornost před objektiv (do hledáčku). Začne řešit kompozici, výraz a vyváženost fotografie. Jenže ouha! Vytvářet
intuitivně, kompozičně správné snímky, zároveň si ohlídat práci s fotoaparátem a vyhnout se běžným přehmatům, není vůbec snadné. Stačí chybné zaostření nebo špatná expozice, popř. nevyhovující hloubka ostrosti či špatně zvolené ohnisko. Kurz Kompozice vám
ukáže cestu, jak adekvátně reagovat v odlišných situacích, jak využívat možnosti techniky, optiky i konkrétní scény. Ale především si
ukážeme, jak pořizovat obsahově jasnější fotografie, které již nebudou jen náhodně povedeným snímkem ale naopak - cílenou, kompozičně zvládnutou fotografií.

Další model fotoaparátu s výměnným objektivem řady α7 a první na světě s optickou pětiosou stabilizací obrazu v kombinaci s plnoformátovým
obrazovým snímačem.
Fotoaparát nabízí špičkovou kvalitu obrazu, kompaktní rozměry, nízkou
hmotnost - zcela v duchu tradice modelové řady α7, do níž patří i nejmenší a nejlehčí plnoformátový fotoaparát s výměnným objektivem na světě (α7R). Plnoformátový 35mm obrazový snímač Exmor® CMOS s rozlišením 24,3 efektivních megapixelů disponuje pohyblivostí po pěti osách
- kompenzuje tak pohyby fotoaparátu a opticky stabilizuje obraz v ekvivalentu korekce 4,5 clonového čísla v režimu fotografování. Tak ostré fotografie a nerozmazané video, pro které dříve bylo třeba použít stativ, dnes
můžete snímat z ruky. Plnoformátový snímač s praktickou stabilizací obrazu se stará o krásně vykreslený detail. Stabilizace obrazu zabudovaná přímo ve fotoaparátu zajišťuje ostrost obrazu i při použití výměnného objektivu s bajonetem A nebo volitelného adaptéru.

více na

www.idif.cz

více na

www.grafika.cz

BMW řady 5
Sedan

www.autogral.cz

Radost z jízdy

DOKONALÉ POJETÍ
KRÁSY.
ZÍSKEJTE BMW ŘADY 5 SEDAN
S PAKETEM JOY A VÝHODNOU NABÍDKOU
OD BMW FINANCIAL SERVICES.

ZA 16 161 Kč BEZ DPH/MĚSÍC*
Pořiďte si BMW 520d Sedan s paketem JOY obsahujícím bohatou volitelnou výbavu s atraktivním cenovým
zvýhodněním prostřednictvím Operativního leasingu s 0% akontací, kompletním pojištěním a balíčkem
servisních služeb BMW Service Inclusive, který je součástí měsíční splátky 16 161 Kč bez DPH.*
Auto Grál s.r.o.,
Přístavní 837/85
400 07 Ústí nad Labem
tel. 475 201 527
www.autogral.cz

Auto Grál s.r.o., Přístavní ul. 837/85, 400 07 Ústí nad Labem, tel. 475 201 527, www.autogral.cz
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Kombinovaná spotřeba paliva a emise CO2 BMW řady 5 Sedan: 4,3–9,9 l/100 km, 114–231 g/km.

www.autogral.cz

BMW řady 5
Sedan

inzerce

Radost z jízdy

*Nabídka Operativního leasingu pro BMW 520d Sedan s paketem JOY s pořizovací cenou 970 083 Kč bez DPH, za podmínek 0% akontace, 36 měsíců,
15 000 km/rok obsahuje povinné ručení, havarijní pojištění, GAP, skla a balíček servisních služeb BMW Service Inclusive obsahující servisní prohlídky po dobu 5 let
nebo do najetí 100 000 km, přihlášení/odhlášení vozu, silniční daň a koncesionářský poplatek. Služby BMW Financial Services v České republice jsou nabízeny
prostřednictvím UniCredit Leasing CZ, a.s., a UniCredit Fleet Management CZ, a.s. Ceny jsou kalkulovány bez DPH, při kurzu 26 Kč/EUR. Příkladová kalkulace je
určena pro plátce DPH, kalkulaci pro neplátce připravíme na požádání. Nabídka platí do 31. 12. 2014.
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Vážení a milí čtenáři,i,
partneři a příznivci
Metropolu,

potřebným i těm, kteří teprve svoji
životní pouť zahajují. Zároveň jsme
vám představili spoluobčany, kteří si
ocenění osobnost zaslouží. Jedná se
o lidi, kteří často s nasazením vlastního života zachránili jiné osoby, či
se zasloužili o rozvoj regionu, který
je jejich domovem.
Můžeme vás ujistit o tom, že v nastoupené cestě budeme pokračovat
i příští rok. Nápady nám ještě zdaleka nedošly, a tak se do nich s elánem
pustíme. Víc dnes neprozradím.

Do Vánoc zbývá už jen pár dní. Ať
jsou pro vás a vaše blízké pokojné a radostné, plné pohody, poezie i očekávání. A co si přát do nového roku? Abychom v něm byli všichni zdraví a šťastní, dosáhli
na vysněné profesní i osobní úspěchy a vždy byli připraveni podat
pomocnou ruku těm, kteří na tom
z různých důvodů nejsou tak dobře jako většina z nás. Nezapomínejme na to a mějme otevřené oči
i srdce.

Vážení a milí čtenáři,
partneři i příznivci,

posíláme PF 2015, přejeme hodně pozitivních zpráv a moc se těšíme na setkávání s vámi. Protože se do tak malého prostoru, který nám v dnešním
vydání zbyl, na fotografii všichni nevejdeme, posíláme vám alespoň kouzelný zvoneček splněných přání a těšíme se na vás zase v roce 2015.
Vaše redakce, grafické, obchodní a ekonomické oddělení, distribuce, servis i vedení vydavatelství Metropol

Zimní střediska v Krušných horách a turistika na běžkách
tip na výlet

ČESKÝ METROPOL

dnes vás všechny zdravím
vím
jménem svých kolegů a spolupracovníků našeho vydavatelství. Po
celý rok jsme pro vás rádi a s láskou připravovali noviny, aktuálně
plnili zpravodajské portály i sociální sítě, čile komunikovali, připravovali a realizovali projekty Metropol pomáhá, Osobnost roku či Miss
Czech Press 2014.

Děkujeme vám za pochopení a důvěru,
s nimiž jste k našim
my
myšlenkám a návrhům
přistupovali a pomáhali nám je
uvádět do života. Odvedli jsme společně hodně práce, ale troufám si říci, že odměnou nám byla spousta
zážitků, radosti a příjemných chvil.
Ukázalo se, že pro vás, stejně jako
pro nás bylo důležité, že jsme při
všem konání podporovali dobré věci
a těšili se z výsledků, které pomohly

staň se fanouškem na www.facebook.com

Skiareál na Klínovci je na pomezí Ústeckého a Karlovarského kraje, a je prezentován jako celek. Pro
nadcházející lyžařskou sezonu přišel Klínovec s novinkou na sjezdovce Jáchymovská. Takřka 3 km dlouhá červená sjezdovka obsluhovaná novou čtyřsedačkovou lanovkou
s oranžovou krycí bublinou výrazně
zvýší přepravní kapacitu celého areálu a hlavně rozšíří celkovou délku
sjezdovek na 18 km a v rámci InterSkiregionu Fichtelberg-Klínovec celkem na 33 km na jeden skipas. Původní sjezdovka Jáchymovská bude
ponechána na freeride. K nové sjezdovce a lanovce patří i nové služby,
tj. nové parkoviště na spodní stanici Jáchymovské, které bude zdarma,
nová půjčovna, lyžařská škola, servis a skidepot na spodní stanici Jáchymovské, nový kompletně uměle
zasněžovaný dětský park se dvěma
posuvnými pásy o délce 110 m na
spodní stanici Jáchymovské.
V rámci přeshraniční spolupráce jsou k dispozici různé víceden-

Luž - ráj běžkařů, foto M. Štefáček

Klínovec
ní skipasy a platí v celém InterSkiregionu Fichtelberg-Klínovec. Tato spolupráce již funguje od roku
2011 a stále se rozšiřuje. Návštěvník Krušných hor tak může lyžovat na dvou vrcholech, mezi kterými pravidelně jezdí skibus, a to
zdarma. Součástí celého areálu je
i 125 km udržovaných běžkařských
tratí.
Dalším poměrně velkým lyžařským
střediskem je Sport areál Klíny.
Jde o rodinné středisko umístěné
ve východní části Krušných hor,
vzdálené pouhých 5 km od hranic
s Německem, 6 km od Litvínova,
65 km od Drážďan a 95 km od Prahy. Na čtyřech sjezdovkách, které
jsou kompletně v případě nepříznivých sněhových podmínek zasněžovány technickým sněhem,
lze jezdit na širokou nabídku skipasů. Jezdí se i večer, protože sjez-

dovka pod čtyřsedačkovou sjezdovkou a snowpark s platformou
pro BigAir jsou osvětlené. V areálu
je lyžařská a snowboardová škola,
dětský park a pojízdný koberec. Na
bezpečnost dohlíží horská služba
a pokud zrovna není dobré počasí,
lze využít sportovní halu s lezeckou stěnou. V okolí areálu je udržováno 55 km běžeckých tras.
Ústecký kraj finančně podporuje
i běžecké disciplíny, nebo chceteli turistiku na běžkách. Prostřednictvím dotace na provoz Krušnohorské bílé stopy o. s. se podílí na
údržbě šesti základních úseků, které mají napojení na běžecké trasy
v SRN (např. Holzhau, Alternberg,
Seiffen). Právě tímto je projekt
Krušnohorské bílé stopy jedinečný a unikátní v celé Evropě. Propojené, strojově udržované, běžecké
stopy dosahují délky 250 km.

Rozhledna Jedlová
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