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Pavel Callta
Narodil se 12. února 1989 v České Lípě.Vystudoval mediální komunikaci a žur-
nalistiku. Hrál v kapelách Unity (ska-reggea) a Sweeper. Hudbu i texty si pí-
še sám. Jeho videoklipy čítají na Youtube přes 11 milionů zhlédnutí. Získal 
1. místo hitparády T-Music Chart Evropy 2. 5. června vydal své autorské debu-
tové album Momenty. Rád běhá a cestuje.

Pavel Callta zaujal porotu i diváky v soutěži ČS Má Talent 2011, kde se dostal až do semifi nále. Dneska má pár 
hodně dobrých písniček a nedávno vydal autorské debutové album „Momenty“.

Momenty 
Pavla CalltyPavla Callty

 Bavila vás hudba už v dětství?
U nás je hudební celá rodina. Mamin-
ka byla skvělá zpěvačka, k tomu pra-
covala na různých hudebních projek-
tech a snad každý člen rodiny hraje 
na nějaký hudební nástroj. V deseti le-
tech jsem začal hrát na piáno a pak na 
trumpetu. Na kytaru jsem se naučil na 
letním táboře, no a od té doby vlastně 
hraju. 

 Věnoval jste se hudbě i dál?
Rozhodoval jsem se mezi ní a sportem, 
do kterého jsem byl úplný blázen a 10 
let jsem závodně plaval. Nejdříve jsem 
zpíval se swingovým bigbandem v Čes-
ké Lípě. V Praze jsem poprvé hrál v roce 
2008 s pražskou kapelou Unity (ska-reg-
gea) a pak s kapelou Sweeper. Když jsem 
se dozvěděl, že se chystá další ročník ČS 
Má Talent 2011, zkusil jsem to a šel jsem 
na casting. Pak jsem postoupil a nako-
nec z toho bylo semifi nále. Hrál jsem 
na piano a zpíval „Hero“ a „Apologie“. 
A tím to vlastně všechno začalo. 

 Takže kariéra zpěváka zvítězila 
nad sportem?
Ano. Jen jsem si musel pořádně rozmys-
let, jakým směrem půjdu dál. Baví mě 
totiž pop, swing, hiphop i RnB. No a na 
podzim roku 2012 jsem vydal svůj debu-
tový vánoční singl 'Ve Hvězdách', který 
mi de facto odstartoval autorskou tvor-
bu. Když jsem jel jednou emhádečkem, 
napadlo mě napsat nový song, který se 
původně jmenoval „Na církev se dám“, 

ale pak dostal název „Zrzka“. Stal se 
z něj nečekaně hit, protože má nyní 
na Youtube skoro tři miliony zhlédnutí. 
Radost mi udělalo i 1. místo v hitparádě 
T-Music Chart Evropy 2. Málem bych 
zapomněl na letní singl „Naštěstí“. Lo-
ni na podzim jsem uveřejnil vzpomín-
kovou skladbu „Mami“, která popisuje 
živě událost, která nás potkala a teď ne-
dávno singl „Terapeut“ součastně s de-
butovým albem „Momenty“. 

 Kde jste prožil dětství?   
Narodil jsem se v České Lípě a prožil 
jsem tam první prvních deset let živo-
ta. Pak jsme se přestěhovali do Sosnové,  
vesničky, která je hned vedle Zahrádek, 
a tam jsem strávil čas do maturity.

 A tam budete v létě vystupovat, že?
Ano, právě na zámku Zahrádky budu 
1. srpna zpívat na benefi čním koncer-
tu „Kdo má rád“, která se po šestnácti 
letech  přesunula z hradu Houska prá-
vě na zámek Zahrádky. Pořádá ho Mar-
tin France a bude tam zpívat třeba i Pe-
tra Černocká, Roman Vojtek nebo Lešek 
Semelka a výtěžek ze vstupného půjde 
na opravu zámku. Před několika lety 
totiž vyhořel. Moc se tam těším, navrá-
tím se tak do kraje mého dětství. 

 Kde jste trávil léto jako kluk? 
Už od čtyřech let jsem jezdil na tábory 
s mými rodiči, kteří tam fungovali ve 
vedení. Mělo to své výhody i nevýhody, 
ale prázdniny jsem si vždycky užil s ka-
marády na táborech.  

 A jak prožíváte „prázdniny“ v sou-
časnosti?
Já strašně rád cestuju, je to taková mo-
je droga. Například jsem byl v New 
Yorku, kde jsem i studoval školu, tak-
též v Belgických Antverpách. Praco-
val jsem jako delegát v Egyptě a Turec-
ku, což byla úžasná práce. S kamará-
dy jsme projezdili Los Angeles a Arizo-
nu a teď přes Vánoce Singapur, Malajsii 
a Thajsko. Mám rád moře a potápění. 
Inspiruje mě to a čistí mysl, která po-
třebuje často očistu.

 Ne všechno je ale ve vašem životě 
zalité sluncem. Velmi brzo jste při-
šel o oba rodiče. Jak se s tím srov-
náváte? 
Těžko. Ale to nejhorší už snad máme za 
sebou. Mamku jsem ztratil před necelými 
třemi roky, zemřela na rakovinu a táta ode-
šel v sedmapadesáti loni na podzim. Ne-
zbývá mi, než to přijmout, i když je to ně-
kdy dost náročné. Rodiče chybí v každém 
věku a já zase tak starý nejsem. Hodně mi 
pomáhá muzika, kamarádi a cestování. 

 O čem je písnička „Terapeut“?
Hraju v ní dvojroli, singl nese takovou 
skrytou zprávu: „Buďme sami sobě te-
rapeutem“. Byť je obtížné se to naučit, 
myslím si, že když na sobě člověk pra-
cuje, výsledek se dříve nebo později do-
staví. Uvidíme, jak se mně i Terapeuto-
vi bude dařit do budoucna. 

Text: Šárka Jansová
Foto: Archiv Pavla Callty

www.rufert.cz

Originální šperky na zakázku

www.misspress.czwww.misspress.cz
sledujte
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„Největší část prací bude realizová-
na v letních měsících, a proto žádáme 
všechny účastníky silničního provo-
zu o trpělivost,“ uvedl Václav Pavlík, 
provozní náměstek ředitele Krajské 
správy a údržby silnic Středočeské-
ho kraje. Podle jeho slov sice silničá-
ři budou některá omezení v dopra-
vě řešit kyvadlově, například pomo-
cí semaforů. Kolonám se však mo-
toristé zcela nevyhnou. Výsledkem 
oprav však bude podstatně vyšší 
komfort a zejména bezpečnost sil-
ničního provozu.

„Celkem prostavíme z prostředků SFDI 
780 milionů korun, z toho je 487 mili-
onů určeno na více než 100 kilometrů 
silnic. Zbývající část jsme vyčlenili na 
opravy mostů, opěrných zdí a dalších 
staveb,“ upřesnil Zdeněk Dvořák, ře-
ditel KSÚS Středočeského kraje. Dal-
ší prostředky ze svého rozpočtu vě-
nuje na údržbu silnice Středočeský 
kraj. Podle hejtmana Miloše Petery si 

vedení hejtmanství plně uvědomuje 
stav silniční sítě, a proto její opravy 
jsou dlouhodobou prioritou. „Mimo 
jiné jde o zajištění dopravní obsluž-
nosti celého kraje nejen po stránce ve-
řejné a individuální dopravy, ale také 
o zajištění fungování institucí,  podni-
ků a IZS,“ podotkl závěrem Miloš Pe-
tera. Z jeho slov vyplývá, že středo-
čeští radní nechtějí čekat na situaci, 
kdy například hasičské auto nedoje-
de k požáru kvůli uzavřenému mos-
tu v havarijním stavu a neuspokoji-
vou situaci řeší v předstihu.

Letní opravy středočeských silnic za stovky milionů korun
První desítky milionů korun ze Státního fondu dopravní infastruktury přidělených pro letošní rok prostavěli 
středočeští silničáři. Peníze určené na silnice II. a III. třídy jsou přitom určené nejen na opravy vozovek, ale ta-
ké mostů, z nichž značná část je na hranici životnosti. 

lk í ř dků

SÚS
KRAJSKÁ SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC

Středočeského kraje

Stav silnic před opravou...Stav silnic před opravou...

... a po opravě.... a po opravě.

„Je to jediný centrální interní příjem 
v Libereckém kraji a jeden z mála v celé 
České republice. Sloužit na něm budou 
lékaři z interního oddělení, kardiocent-
ra a neurocentra, takže pacienta vyšet-
říme na jednom místě a vše tak výrazně 
urychlíme,“ vysvětlil přednosta inter-
ního centra Krajské nemocnice Libe-
rec MUDr. Tomáš Klimovič. Podobný 
má například pražská Fakultní ne-
mocnice Motol, Všeobecná fakultní 
nemocnice v Praze, Ústřední vojen-
ská nemocnice v Praze nebo Fakultní 
nemocnice v Hradci Králové.
Příjem pacientů s interními diagnó-
zami usnadní práci i záchranné služ-

bě, která předá nemocného vždy na 
jednom místě specializovanému tý-
mu. „Hlavní rozdíl oproti současnému 
stavu spatřuji v tom, že u řady závaž-
ných stavů se bude stanovovat pravdě-
podobná diagnóza až v nemocnici. To-
to již nebude muset dělat záchranná 
služba, s cílem přivést nemocného na 
správnou specializovanou ambulanci.  
Například u pacienta s dušností nebu-
de muset rozlišovat, zda jde o srdeční 
slabost nebo zápal plic, ale nemocného 
přiveze na jedno příjmové místo v ne-
mocnici,“ upřesnil přednosta kradi-
ocentra Krajské nemocnice Liberec 
MUDr. Rostislav Polášek. 

Slavnostnímu aktu byli přítomni minis-
tr těžby Mongolska J. E. R. Jigjid/-a, se-
nátor Parlamentu ČR J. Doubrava, vel-
vyslanec Mongolska v ČR J. E. D. Zum-
berellkham, rada ZÚ ČR v Mongolsku 
V. Dobeš, vedení fi rem Mon-Atom a Ura-
nium Industry, zástupci Úřadu nerost-
ných zdrojů (MRAM) a Výboru pro státní 
majetek. Smlouva vytváří právní rámec 
pro budoucí předávání českého know-
how v oblasti těžby a zpracování urano-
vých rud i následné ekologické revitali-
zace vytěžených území, jakož i brzké za-
hájení těžby v oblasti udělené licence.

Mongolská strana si je vědoma vel-
kého přínosu českých geologů k od-
halení významných nalezišť nerost-
ných surovin, jakož i bohatých zku-
šeností ČR s těžbou a zpracováním 
uranových rud na vlastním území, 
odstraňování ekologických zátěží, 
jakož i využitím uranu v jaderných 
elektrárnách na území ČR. Obě 
strany vnímají založení společné-
ho podniku jako významný příspě-
vek k probíhajícímu 65. výročí na-
vázání diplomatických vztahů me-
zi oběma státy. (od dop.)

„Od nového velitele městských strážní-
ků očekávám především obnovení dů-
věry a důvěryhodnosti naší městské po-
licie. Musí být znovu nastavena komu-
nikace mezi městskou policií, městem 
a občany. Strážníci musí být vidět v uli-
cích a starat se o bezpečnost všech ob-
čanů. Nový velitel by se také měl sna-
žit rozšířit portfolio činností strážníků, 
hledat a realizovat nové příležitosti,“ 
uvedla českolipská starostka Romana 
Žatecká, která strážníkům Vladimíra 
Jeníka představila.
Budoucí velitel městské policie má 
smlouvu na jeden rok s možností 

prodloužení. Vzešel z výběrového ří-
zení, ústních pohovorů se zúčastni-
lo šest kandidátů. Vladimír Jeník byl 
na pozici velitele doporučen absolut-
ní většinou výběrové komise. Je mu 
40 let, je z Děčína, je absolventem vo-
jenského gymnázia a vysoké důstoj-
nické školy, má zkušenosti z armády 
a zahraničních misí. V minulosti ve-
lel kolektivu 160 lidí. 
„O výběru pana Jeníka rozhodly jeho 
profesní předpoklady, zodpovědný pří-
stup k plnění pracovních úkolů i jasný 
a nový pohled na práci městské policie,“ 
doplnila Romana Žatecká. (od dop.)

Budoucí velitel městské 
policie se seznámil se strážníky 

Krajská nemocnice Liberec má nový centrální interní příjem
Liberecký kraj | Nový centrální interní příjem (CIP), který slouží pro pří-
jem pacientů se všemi interními diagnózami, otevřela slavnostně Kraj-
ská nemocnice Liberec v pavilonu B.

„V každé službě bude sloužit internis-
ta nebo kardiolog a mladší lékař. Neu-
rologové budou docházet na příjem 
na konzilia,“ upřesnil vedoucí lékař 
CIP MUDr. Zdeněk Krejzar. Lékaře 
doplní čtyřčlenný tým zdravotnic-
kých záchranářů a zdravotních ses-
ter. Pacienti, kteří zamíří na interní 
příjem, přiveze nejenom záchranná 
služba, ale také je sem budou po-

sílat obvodní lékaři nebo přijdou 
s obtížemi sami.  „K třídění pacien-
tů budeme používat tzv. triážový sys-
tém. Inspirovali jsme se v pražské mo-
tolské nemocnici. U pacienta stanoví-
me diagnózu a dle naléhavosti stavu 
ho ošetříme. Vše se díky koncentraci 
péče na jedno místo zrychlí v řádech 
desítek minut,“ doplnil přednosta 
MUDr. Tomáš Klimovič. 

Hejtman Martin Půta, který při slav-
nostním otevření centrálního inter-
ního příjmu reprezentoval hlavního 
akcionáře – Liberecký kraj – poděko-
val managementu i zdravotníkům 
a opakoval slib, že kraj bude na mo-
dernizaci nemocnice v příštích dva-
ceti letech přispívat částkou 50 mili-
onů korun ročně.
 Text a foto: Metropol

Česká Lípa | Mgr. Vladimír Jeník, který vyhrál výběrové řízení na post nového velitele Městské policie Česká Lí-
pa, se ve středu 1. července poprvé ofi ciálně seznámil se strážníky a prohlédl si také sídlo českolipské městské 
policie. Vladimír Jeník je od 1. července zaměstnancem města, post velitele zaujme po složení odborných zkou-
šek a po pověření zastupitelstvem města. 

Založení společného česko-
mongolského podniku

Praha/Ulánbátar | Výkonný ředitel mongolské státní fi rmy Mon-Atom 
E. Galbadral podepsal 12. června v Ulánbátaru s předsedou představen-
stva české soukromé fi rmy Uranium Industry a.s. M. Klečkou akcionář-
skou smlouvu k založení společného podniku MonCzech Uranium. 
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Hyundai Úl, s.r.o., Dobětická 3573/4, 400 01 Ústí nad Labem

„Zasedací místnosti se naposledy 
upravovaly někdy v 70. letech a na je-
jich vybavení je to znát,“ komentu-
je primátor města Petr Beitl všudy-
přítomný umakart i nábytek, který 
má období své slávy již nenávratně 
za sebou. „Je naším záměrem vrátit 
radnici postupně původní lesk a krá-
su,“ říká rozhodně primátor.
V posledních pěti letech došlo po-
stupně k renovaci kanceláří i rad-
ničních chodeb, vloni byl slavnost-
ně otevřen zrekonstruovaný par-
ter radnice, který slouží jako pro-
stor prvního kontaktu občana 
s radnicí, v suterénu budovy vzni-
kl moderní archiv stavebního úřa-
du, a v neposlední řadě již několik 
let probíhá postupná repase rad-
ničních oken; připravena je i obno-
va omítek radniční věže.

Zasedací místnost č. 203 
neboli „Kulatá“

Letos přišla na řadu zasedací míst-
nost ve druhém patře radnice, kte-
ré dominuje kulatý stůl a kde pro-
bíhají tiskové konference, výběro-
vá řízení nebo setkání jabloneckých 
spolků (na snímku). „Byli jsme pří-
jemně překvapeni, když jsme zjistili, 
že pod umakartem téměř všechno pů-
vodní dřevo zůstalo,“ prozrazuje ta-

jemník magistrátu Marek Řeháček, 
který má obnovu zasedací místnos-
ti na starosti. Pod umakartovým 
obložením se skrýval nejen původ-
ní dubový dýhovaný stůl, ale i ob-
klady oken se ozdobnými větracími 
mřížkami. „Okenní parapety kryl rov-
něž umakart. Po jeho odstranění jsme 
zjistili, že byly původně mramoro-
vé. Bohužel se dochoval jenom jeden 
mramorový parapet a ten je prasklý,“ 
říká tajemník Řeháček a dodává, že 
se počítá i s obnovou tohoto detai-
lu místnosti.  
Na obnovu „Kulaté“ zasedací míst-
nosti má nyní jablonecká radnice 
zastupitelstvem schváleno 300 ti-
síc korun. V místnosti se bude mě-
nit elektroinstalace, dojde na re-
pasi dveří a budou se restaurovat 
původní dřevěné prvky. „Necháme 
dodělat chybějící parapety i dřevě-
né kryty topení, původní stůl nechá-
me pouze opravit. Je krásný, historic-
ký a vyrobený na míru místnosti, by-
lo by škoda na něm cokoliv měnit, 
i drobné šrámy na něm jsou svěd-
ky minulosti“ konstatuje tajemník. 
Pod starým prošlapaným kober-
cem jsou parkety, které se nechají 
pouze opravit.
 Text a foto: Jana Matěchová

Soutěže krásy vždycky přilákají spoustu diváků a fanoušků. Letošní Českou Miss se v březnu stala 22 letá Nikol 
Švantnerová z Českých Budějovic. Metropol jí položil následující otázky.

Plním si Plním si své snysvé sny
 Jak změnilo fi nále České Miss 2015 

váš život?
Můj život se změnil radikálně, mám pl-
no práce, povinností, méně osobního 
života, ale užívám si to, je to vše pří-
jemné.

 Co děláte o prázdninách?
Spíše pracuji, nějaký čas se také najde, 
ale je ho méně, takže mé prázdniny 
jsou spíše pracovní.

 Vypravíte se s přítelem někam na 
letní dovolenou? 
Bohužel na dovolenou není letos čas, 
snad v zimě, uvidíme.

 Jaká byla Nikol jako dítě?
Vždy jsem chtěla být středem pozor-
nosti, bavilo mě zkoušet nové věci, by-
la jsem tvrdohlavá a už od malička jsem 
měla své sny a šla jsem si za nimi.

 Co vás vedlo k tomu, přihlásit se do 
soutěže?
Jak jsem řekla, byl to odmalička můj 
sen a já jsem si šla za tím si ho splnit.

 Krása se většinou snoubí s pomo-
cí potřebným. Jak je to ve vašem pří-
padě?
Samozřejmě když to jde, ráda pomohu 
a pomáhám. Myslím si, že když má člo-
věk možnost tohoto všeho využít, měl 
by to dělat naplno.

 Nedávno jste si pádem z kola způ-
sobila úraz. Už bolesti ustoupily?
Stále mě pobolívají záda a zápěstí, ale 
jinak už jsem naprosto v pořádku.

 Metropol je mediálním partnerem 
celostátní soutěže krásy Miss Czech 
Press 2015, která právě probíhá na 
www.misspress.cz.  Co byste poradi-
la soutěžícím? 
Aby hlavně byly své, nesnažily se za 
každou cenu zapůsobit, ono to z nich 
vyzařuje samo, když jsou přirozené. 
A hlavně, aby si to celé užily, ať to vyjde 
nebo ne, vše přináší nové příležitosti 
a přátele, a to je nejdůležitější.
 Text: METROPOL, foto: Matúš Tóth

Nikol Švantnerová 
Narozena ve znamení Vah v Šumperku, žije v Českých Budějovicích.  Me-
zi její koníčky paří čtení, fittness, snowboarding.  Má ráda upřímnost a li-
di, kteří si umějí stát za svým názorem. Její vášní je cestování, v plánu má  
Maledivy nebo nějakou zemi v Africe. Aby se na cestách domluvila, učí se 
cizí jazyky, po angličtině se pustila do francouzštiny a španělštiny. Když 
zbyde čas, připravuje různé pokrmy v kuchyni. Umí uvařit třeba svíčko-
vou a pravé slovenské halušky. Její oblíbenou osobností je Jan Hus, život-
ním krédem „Nikdy to nevzdávej!“.

Historie jablonecké radnice
zůstala pod umakartem

V průběhu léta byla zahájena postupná obnova jedna z původních zase-
dacích místností jablonecké radnice.  Pod umakartovým obložením za-
sedací místnosti, které se díky dominantnímu stolu říká „Kulatá“, čeka-
lo překvapení v podobě originálních dřevěných prvků s ozdobami. Úpra-
va radničních zasedaček je dalším z kroků k navrácení interiérů radni-
ce do původní podoby navržené architektem Karlem Winterem.

Stále svěží informace

Dokončená třetí etapa rekonstrukce 
zámku otevřela návštěvníkům dal-
ších sedm místností, v nichž je stá-
lá expozice seznámí s historií městy-
se Rataje a okolí. Součástí projektu za 
20,4 milionu korun s více než šest-
náctimilionovou dotací z Regionální-
ho operačního programu (ROP) Střed-
ní Čechy je i nová expozice v půd-

ních prostorách, věnovaná tesařství 
a stavbě barokního krovu. 
Zámek postavil v roce 1675 stavi-
tel de Guarde pro Františka Maxmi-
liána z Talmberka na místě původní-
ho hradu ze 14. století, a prolíná se 
tak zde renesanční a barokní sloh. 
Zámek tvoří trojkřídlá patrová budo-
va ve tvaru U s arkádovým nádvořím 

Zámek Rataje rozšířil prohlídkový okruh
Středočeský kraj | Blíží se víkend a turisté, kteří zamíří na zámek Rataje 
nad Sázavou, si budou moci projít podstatně delší prohlídkovou trasu. 

a slunečními hodinami z roku 1950. 
Zámek se díky dotacím z ROP postup-
ně opravuje ve prospěch rozvoje tu-
ristiky od roku 2005. Už první eta-
pa, dokončená v roce 2009, umožnila 
působení Muzea středního Posázaví 
v prostorách zámku a také pořádání 
kulturně-společenských akcí. Rozší-
ření výstavních prostor a prohlídko-
vý okruh pak na konci roku 2011 při-
neslo dokončení druhé etapy rekon-
strukce. (od dop.)
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Finále 2. ročníku proběhne 
10. října v klubu Lávka v Praze.

do 17. srpna 2015 
se můžete zaregistrovat 
na www.misspress.cz
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V polovině března loňského roku, 15. března 
2014, byla zahájena výluka tramvajové tratě 
mezi Libercem a Jabloncem nad Nisou. Mo-
dernizace tramvajové tratě do Jablonce nad 
Nisou v délce 12, 5 km byla prováděna na 
dvou úsecích, a to v úseku Nová Ruda – Vra-
tislavice výhybna (3 km) a Měnírna – Bran-
dl (1 km). Od 15. dubna letošního roku by-
la sice obnovena tramvajová doprava v dél-
ce prvního rekonstruovaného úseku z Liberce 
do Vratislavic nad Nisou, tam se však i nadá-
le přestupovalo do autobusů náhradní dopra-
vy s označením X11.
Zprovoznění celé tramvajové trati náhle zabrá-
nily komplikace při stavbě, přičemž nejzávažněj-
ším problémem byl nestabilní svah pod objek-
tem železniční stanice Jablonec nad Nisou, dol-
ní nádraží. Stavba musela být pozastavena, byla 
přepracována projektová dokumentace a zajiš-
tění svahu bylo provedeno formou záporového 
pažení a dvou gabionových stěn. Zároveň s po-
kládkou kolejí a instalací trakčního vedení by-
lo odstraněno poškození zabezpečovacího zaří-
zení tramvajové trati. Trať z Vratislavic do Jab-
lonce nad Nisou je pouze jednokolejná, vybave-
ná signalizačním zařízením s vyšším stupněm 
zabezpečení, které má za úkol zabránit neho-
dám tramvají. Na nerekonstruovaných úsecích 
bylo však toto zařízení podstatným způsobem 
opakovaně poškozeno vandaly a dopravní pod-
nik byl nucen na jeho zprovoznění vynaložit té-
měř tři miliony korun. Spolehlivá funkce zaříze-
ní je v těchto dnech testována. Provoz s cestují-
cími na celé délce trati Liberec – Jablonec nad Ni-
sou byl zahájen v pátek 17. července 2015.

Kromě prací, které jsou přímo součástí ak-
ce „Modernizace tramvajové trati v úseku 
Měnírna – Brandl“, byla v oblasti křižovat-
ky ulic Liberecká a U Nisy provedena úpra-
va plynovodu v rámci projektu Revitaliza-
ce soustavy centrálního zásobování tep-
lem a následně je v těchto místech rekon-
struováno kolejiště mezi touto křižovatkou 
a novou výhybnou Brandl. Součástí úpravy 
je i nový chodník v minimální šířce 1,5 m 
a osvětlení tramvajové tratě. Pokládka nové 
kabelové trasy pak umožní budoucí instala-
ci soustavy světelných signalizačních zaří-
zení v trase tramvajové tratě směrem až na 
konečnou v Tyršových sadech. Po odkrytí 
chodníku byl zjištěn špatný stav římsy po-
dél objektu LUCID, která bude v rámci stav-
by také opravena. Již dříve byly dokonče-
ny práce na novém objektu čekárny se so-
ciálním zařízením pro cestující na konečné 
tramvaje v Jablonci nad Nisou v Tyršových 
sadech, kde bude i prodejna. 
Opravy během výluky se dotkly i dalších úse-
ků. V prostoru zastávky Kyselka byla vybudo-
vána nová výhybna, která nahrazuje původ-
ní výhybnu Proseč – ŠKOLA. Tato byla snese-
na a zastávky byly posunuty blíže k mostu 
přes Nisu.
Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad 
Nisou, a.s. tak dokončí s modernizací tram-
vajové trati v úseku Měnírna – Brandl, kte-
rou provádí sdružení „COLAS-CR SA-IDS TT 
Liberec – Jablonec“, několik dalších projektů 
v celkové hodnotě 99 milionů korun. Finan-
cování modernizace tramvajové trati je z čás-
ti pokryto dotací EU z regionálního operač-
ního programu NUTS II Severovýchod, měs-
to Jablonec se na akcích podílí částkou 13 mi-
lionů korun.

Tramvajová linka č. 11 z Liberce 
do Jablonce se vrací do provozu

Cestující, kteří denně jezdí mezi Libercem a Jabloncem nad Nisou, si mohou oddechnout od ná-
hradní autobusové dopravy a přestupování ve Vratislavicích nad Nisou. Po dubnovém zpro-
voznění úseku mezi Libercem a Vratislavicemi už stavbaři dokončili i komplikovaný úsek Mě-
nírna – Brandl. Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou tak v pátek 17. července 
obnovil pravidelný provoz na meziměstské tramvajové lince č. 11.

Významná vydavatelská skupina s tradicí posiluje své pozice na regionálním mediálním trhu.
Rozši uje ak  vity v rámci R i do zahrani í, a proto p ijme 

DVA MUŽE A ŽENU 
do obchodního týmu
Šance pro všechny zájemce s ukon eným VŠ nebo SŠ vzd láním.

  Od uchaze  o ekává: vysoké pracovní nasazení, chu  u it se nové v ci, 
krea  vitu a loajálnost.
Za to poskytne: zajímavé  nan ní ohodnocení odpovídající výkonu, zázemí 
a podporu zavedených spole nos  , osobnostní r st a prostor pro seberealizaci.

Pracovní CV v etn  kontakt  posílejte do 15. srpna 2015 na adresu: personalistika@tydeniky.cz.
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Úspěšný vylosovaný luštitel dnešní křížovky obdrží knihu. 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 do 31. července 2015. 
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Tisková reklama funguje. Tisková reklama funguje. 
Zaručeně.Zaručeně.
 inzerce@tydeniky.cz  tel. 472 700 122

Soutěžící ve věku 18 – 32 let se mo-
hou přihlásit do 15. srpna na e-mail: 
diamondsvoice@centrum.cz, napsat 
své jméno, věk, město odkud pochá-
zí a poslat přes  uschovna.cz svou na-
hrávku. Buďto ve formátu mp3 a ne-
bo videonahrávku. 
„Malá porota ve dnech pak během týd-
ne od uzavření přihlášek vybere maxi-
málně 40 semifi nalistů. O tom, kdo po-

stoupí do fi nále, rozhodne veřejnost 
svým hlasováním. Vybraní semifi na-
listé budou pozváni do Prahy k nato-
čení malých medailonků spojených 
s jejich písní pro hlasování,“ říká ře-
ditel soutěže Diamonds Voice Josef 
Čermák. 
Hlasování proběhne na webu sou-
těže, formou sms zpráv, facebooku 
a youtube kanálu. První tři ze semifi -

nále postoupí do fi nále soutěže Dia-
monds Voice. Otevře se jim tak cesta 
k další spolupráci v hudebním svě-
tě a možnost reprezentovat i Česko 
v dalších mezinárodních soutěžích 
v zahraničí.
„Tento formát hudební zábavy zde 
od revoluce neexistuje a faktem je, že 
zpěváci, stejně jako sportovci, se rádi 
utkávají se svými konkurenty ve své 
disciplíně. Tuto představu mohu pode-
přít jinými mezinárodními festivaly, 
které jednak obohacují danou hudební 
scénu a jednak pomáhají k navázání 
jak pracovních, tak osobních kontak-
tů. Kultura vždy má spojovat a pomá-
hat, tam kde je to zapotřebí a meziná-

rodní festivaly obzvláště,“ podotýká 
ředitel Josef Čermák. 
V uplynulých ročnících se Diamonds 
Voice účastnily za českou část napří-
klad i některé známé zpěvačky, jako 
třeba Magdalena Joao, Klára Kolo-
mazníková, či Natálie Grossová.

Text: René Kekely, foto: Petr Mráček

Více informací, včetně instrukcí, 
přihlášek a programu najdou zá-
jemci buď na webu: 
http://diamonds-voice.cz/ ne-
bo na Facebooku: https://www.
facebook.com/diamondsvoice?-
fref=ts

Výzva pro všechny, kteří se chtějí zúčastnit soutěže Diamonds Voice

Již XVII. ročník benefi čního koncertu - tentokrát na zámku Zahrádky se uskuteční pod záštitou premiéra ČR Bohuslava Sobotky, pod záštitou náměstkyně hejtmana 
Libereckého kraje Hany Maierové, pod záštitou rektora Univerzity Karlovy Prof. MUDr. Tomáše Zimy CSc, pod záštitou starosty obce Zahrádky Ladislava Chvojky. Me-
tropol je tradičním mediálním partnerem této benefi ční akce. 

V Praze se již potřetí uskuteční prestižní mezinárodní pěvecká soutěž Di-
amonds Voice. Soutěž se bude konat ve dnech 26. 11 – 2. 12.  a je určena 
všem, kteří se chtějí dostat na nebe populární hudby. A navíc mají šanci 
změřit své síly v mezinárodní soutěži. Finálové představení těch nejlep-
ších z nejlepších se pak uskuteční v pražské Betlémské kapli.

Beran 21. 3. - 20. 4.
Jedině díky vašemu řečnic-

kému nadání a síle sugesce se v brzké 
době dostanete k větším penězům, což 
vám umožní zrealizovat další projek-
ty. Vaše fi nanční situace se bude zlep-
šovat, citově nic moc. 

Býk 21. 4. - 21. 5.
Představa, že když dopřejete 

sobě i partnerovi dostatek volnosti, 
dosáhnete tak ideálního vztahu, je dě-
tinská pošetilost. Nikdy to mezi vámi 
nebude klapat, protože příliš volnosti 
lásce vůbec nesvědčí.

Blíženci 22. 5. - 21. 6.
Pokud si najednou neumíte 

poradit se životem a nevíte kudy kam, 
přečtěte si Zenové příběhy Henriho Bru-
nela. Najdete v nich humor, absurditu, 
provokaci, ale i soucit, poezii a něhu. 
Inspirujte se.

Rak 22. 6. - 22. 7.
Neignorujte - byť jen nená-

padné - příznaky zdravotních potíží. 
Jste stále příliš zaneprázdněni prací 
a péčí o své blízké, ale sebe máte sklon 
zanedbávat. Nepodceňujte zdánlivé 
maličkosti a jděte k lékaři.

Lev 23. 7. - 23. 8.
Rádi žertujete na úkor jiných, 

ale pokud začnou žerty směřovat na 
vaši adresu, hned se cítíte dotčení. 
Chce to víc nadhledu a velkorysosti, 
umět přijmout žert je projevem našich 
schopností.

Panna 24. 8. - 23. 9.
Pokud jste se právě dostali do 

situace, že vám všechno přerůstá přes 
hlavu a ztrácíte řád, pořiďte si kočku. 
Jedině od kočky se naučíte, jak se má 
správně žít. Neberte ale všechny její 
zvyky do důsledku.

Váhy 24. 9. - 23. 10.
Nesvěřujte každému na potká-

ní, kdykoliv se nepohodnete se svými 
milými a neházejte na ně hned špínu. 
Víte dobře, že se udobříte, ale to, co jste 
na ně ve vzteku řekli, už se bohužel 
zpátky vzít nedá.

Štír 24. 10. - 22. 11.
Začněte cvičit pranájámu. 

Jste stále velmi zaťatí a příliš se na 
každou věc soustřeďujete, až občas 
zapomenete dýchat. Jóga vás uvolní 
a zlepší vám náladu. Pomůže krotit 
i vaši neovladatelnou žárlivost.

Střelec 23. 11. - 21. 12.
Máte mnoho zájmů a nejste 

schopni věnovat se něčemu trvaleji. 
Už je na čase, abyste si uvědomili, co 
je pro vás důležité a začali přemýšlet 
realističtěji. Mohlo by se vám stát, že 
svůj talent promarníte.  

Kozoroh 22. 12. - 20. 1.
Čeká vás výjimečný zážitek, 

který vás obohatí na celý život. Bude 
patřit do sféry duchovních hodnot, 
o to víc bude intenzivnější a působi-
vější. Nechejte se jím unášet a otevře-
te své smysly jeho účinku.

Vodnář 21. 1. - 19. 2.
V poslední době máte pocit, že 

vás všechno příliš svazuje a dusí. Není to 
jenom omezování svobody v zaměstnání 
a rodině, ale i vy sami jste si občas svými 
vězniteli. Zkuste na čas změnit prostředí.

Ryby 20. 2. - 20. 3.
Často berete věci i sebe příliš 

vážně, a to vám neprospívá. Je potře-
ba odlehčit pohled na svět a starosti si 
tolik nepřipouštět. Stejně se všechno 
děje tak, jak je určeno, a nemá cenu 
se tím trápit.     

METROPOL 
horoskop
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inzerce

Tarif je vlastně komplexním cení-
kem, na který lze nahlížet jako na 
dvou či vícerozměrnou matici na-
bízených služeb a jim přiřazených 
cen. Přepravní služby, podobně jako 
některá jiná odvětví (telekomunika-
ce, energetika apod.), mají cenu tvo-
řenu více či méně komplexně (zále-
ží na konkrétním dopravci či „cenot-
vůrci“ – viz níže). Cena někdy může 
mít více složek, ale prakticky vždy 
jsou nastaveny různé parametry ce-
ny, (které se pak vzájemně kombinu-
jí) spočívající v rozlišení zejména:
•  úrovně poskytovaných služeb - ja-

ko základ jsou to třídy (1., 2., busi-
ness, ekonomy …), případně rych-
lost spojení,

•  době jejich poskytování (různé ce-
ny podle různých denních dob, dní 
v týdnu či období v roce) nebo  

•  různého statusu cestujícího (dítě, 
student, apod.).

Bez ohledu na to, jakým způsobem 
je cena jízdného stanovena, má do-
pravce povinnost zveřejnit tarify 
jízdného tak, aby cestující znal cenu 
služby předem.

Cenotvorba
Dopravce je obecně podnikatelským 
subjektem, a tak je stanovení ceny 
na něm. Samozřejmě při tom musí 
brát v úvahu na jedné straně koupě-
schopnou poptávku po svých služ-
bách a na druhé straně své nákla-
dy – tak, aby dosáhl zisku, případně 
podílu na přepravním trhu. V tom se 

obor veřejné dopravy neliší od dal-
ších odvětví nabízejících služby. Ja-
ko v jiných odvětvích je tak cena 
jedním z hlavních kritérií, podle kte-
rých se zákazník (cestující) rozhodu-
je o využití služeb konkrétního do-
pravce (nebo zda vůbec cestovat ve-
řejnou dopravou).

Výše uvedené však neplatí 
univerzálně, doprava má totiž 

některá specifi ka:
Dopravce nestanovuje ceny svých 
služeb vždy. Pokud je například 
součástí integrovaného dopravní-
ho systému, musí jednoduše akcep-
tovat jízdné nastavené v rámci to-
hoto IDS. Nemá tak žádnou mož-
nost tvorbou cen ovlivnit poptávku 
po svých službách (nižšími cenami 
„přetáhnout“ cestující od jiných do-
pravců či z individuální automobi-
lové dopravy). A nejedná se pouze 
o IDS – obecně v oblasti objednáva-
ných výkonů (ze strany krajů či ob-
cí) může objednavatel stanovit výši 
jízdného a nebo alespoň předepsat 
poskytování slev některým skupi-
nám cestujících. Standardně se tak 
děje v městské hromadné dopravě, 
která však je obvykle (alespoň ve 
větších městech) zajišťována měs-
tem vlastněnými subjekty – doprav-
ními podniky.
Ceny tak fakticky zcela nebo z části 
stanovuje obec, kraj nebo organizá-
tor integrovaného dopravního sys-
tému.

Co je však důležité si uvědomit, 
je skutečnost, že i když doprav-
ce nevykonává služby objednáva-
né veřejnými subjekty, zmíněnými 
v předchozím odstavci, tzn. jezdí 
„zcela komerčně“, ani tak není sta-
novení ceny jen a pouze v jeho ru-
kách. V ČR totiž existuje cenová re-
gulace v oblasti jízdného, která se 
dotýká bez výjimky všech doprav-
ců na všech výkonech ve vnitrostát-
ní přepravě (netýká se mezinárod-
ní dopravy).

Regulace
Veřejná osobní doprava spadá do 
služeb, jejichž ceny jsou státem re-
gulovány. Konkrétně se tak děje na 
základě zákona č. 526/1990 Sb., o ce-
nách. Ten v § 10 stanovuje, že Minis-
terstvo fi nancí vydává seznam zbo-
ží s regulovanými cenami platnými 
pro všechny prodávající a kupující. 

Děje se tak prostřednictvím „Výmě-
ru Ministerstva fi nancí, kterým se 
vydává seznam zboží s regulovaný-
mi cenami“ (vychází každoročně a je 
průběžně doplňován či upravován, 
např. pro rok 2015 vyšel pod číslem 
01/2015, novely se číslují vzestup-
ně) – dále jen Výměr MF. Vydáván je 
v Cenovém věstníku MF.
Regulace je prováděna z toho důvo-
du, že veřejná doprava má mnohdy 
monopolní charakter – v dané rela-
ci (v daném čase) často není možné 
volit mezi různými dopravci, neboť 
zde své služby nabízí pouze jediný 
(více by se jich „neuživilo“). Tato in-
terpretace (monopolního postavení) 
je do určité míry diskutabilní, proto-
že konkurencí je též např. individu-
ální automobilová doprava. Ale fak-
tem je, že ne každý může individu-
ální dopravu využít.

Výměr MF upravuje dva zásadní 
okruhy:

• samotné základní jízdné,
•  slevy, které jsou dopravci povin-

ni poskytovat vymezeným skupi-
nám cestujících.

Jízdné je regulováno u železniční 
dopravy a u silniční linkové (auto-
busové) dopravy. Filozofi e je taková, 
že dopravce nesmí dosáhnout „ne-
přiměřeného zisku“ – tedy je nasta-
ven výpočet, který zohledňuje ná-
klady dopravce a jím dosahovaný 
zisk, a podle toho dovoluje určitou 
výši tržeb, (ze kterých je odvozeno 
jízdné). V autobusové dopravě je re-
gulace přísnější, dopravce dle svých 
ekonomických ukazatelů pomocí vy-
hlášené tabulky přímo vyčíslí maxi-
mální cenu v jednotlivých tarifních 
pásmech.
Regulace slev z jízdného je ve Výmě-
ru MF nastavena podle vymezených 

„druhů veřejné osobní dopravy“:
• železniční osobní doprava,
•  silniční linková (autobusová) doprava,
•  MHD a příměstská doprava provo-

zovaná v rámci MHD,
• IDS.
Jednotlivé výše uvedené okruhy jsou 
bohužel z historických důvodů re-
gulovány různým způsobem, proto 
jsou zde některé „nekompatibility“, 
což působí problémy zejména v in-
tegrovaných dopravních systémech, 
kde je používán jeden jízdní doklad 
ve více dopravních prostředcích.
Je potřeba upozornit, že dodržování 
regulace je kontrolováno (dopravce 
navštěvuje cenová kontrola) a pří-
padné prohřešky jsou pokutovány. 

Ing. Michal Němec, Ph.D.
michal.nemec@mdcr.cz

Ceny a tarify ve veřejné dopravě
Dopravci nabízející služby ve veřejné osobní dopravě zveřejňují ceny 
svých služeb ve formě „tarifu“. Proč se však nehovoří jednoduše o cení-
ku, jako v jiných oblastech služeb? Vždyť přeprava je přeci triviální zále-
žitost – je to jednoduše přemístění z místa A do místa B. Rozhodující tak 
je vlastně jen vzdálenost mezi těmito dvěma body.

* Nabídka operativního leasingu je kalkulovaná na vůz BMW 218i Gran Tourer za podmínek 0% akontace, 48 měsíců, 15 000 km/rok, obsahuje povinné ručení, havarijní pojištění,
GAP, pojištění skel, 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. Splátka s DPH činí 9 142 Kč. Nabídka je určena pro plátce DPH. Kalkulace pro neplátce bude připravena na požádání. Nabídka platí do 30. 9. 2015.

VÍTEJTE DO RODINY.

Auto Grál s.r.o., Přístavní 837/85, 400 07 Ústí nad Labem, tel. 475 201 527, www.autogral.cz

OD 7 555 Kč BEZ DPH/MĚSÍC*
Pořiďte si BMW řady 2 Gran Tourer s měsíční splátkou operativního leasingu od 7 555 Kč
bez DPH při 0% akontaci a s BMW Service Inclusive. Více informací Vám podají naši prodejci.

Kombinovaná spotřeba paliva a emise CO2 nového BMW řady 2 Gran Tourer: 3,9–6,2 l/100 km, 104–144 g/km.

Radost z jízdy

BMW řady 2
Gran Tourer

www.autogral.cz

ZÍSKEJTE NOVÉ BMW ŘADY 2 GRAN TOURER
S VÝHODNOU NABÍDKOU BMW FINANCIAL SERVICES.
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08 Vážení a milí čtenáři 
a příznivci Metropolu,
zdravím vás všechny uprostřed léta. 
A o něm bych také tentokrát ráda 
napsala své krátké zamyšlení. Je do-
ba prázdnin a dovolených a národ je 
v pohybu. Někteří zamířili či zamí-
ří do ciziny, další z nás dali přednost 
rekreaci doma. Patřím mezi ně a ne-
lituji toho. 
Tropická vedra počátkem července 
mne „vyhnala“ na pár dní do Novo-
hradských hor na jih Čech, kde se da-

lo přeci jen lépe dýchat než v rozpá-
leném betonu a asfaltu měst. Viděla 
jsem krásná místa – typicky jihočes-
ké rybníky, horské potoky, šťavna-
tě zelené lesy a louky, Terčino údolí, 
Dobrou Vodu, Hojnou Vodu, Pohor-
skou ves, Pohoří na Šumavě, Černé 
údolí na samotném začátku pralesa 
Žofín… V těchto oblastech je kraji-
na i příroda jen málo poznamenaná 
lidskou činností, před rokem 1989 
tady bylo vojenské pásmo a bez po-
volení sem, s výjimkou starousedlí-

ků a příslušníků Pohraniční stráže, 
nikdo nesměl. Utéci přes hranici se 
podařilo jen málokomu.
Proč tohle všechno píšu? Abychom 
se v chvatu pracovních povinností 
občas porozhlédli kolem sebe a dob-
ře poznali svoje okolí. Abychom, tře-
ba jen o víkendu, s dětmi netrávili 
volný čas v obchodních centrech, ale 
vzali je na celý den do přírody, jejíž 
je člověk nedílnou součástí. Prospě-
je to jim i nám. A dost možná, že bu-
dete překvapeni, jak je u nás pěkně.  

Pokud máte dovolenou už za sebou, 
věřím, že byla plná zážitků a vlila 
vám do žil novou energii. Vám, kte-
ří se na odpočinek teprve chystá-
te, mohu doporučit – krásu hledej-
te doma. 

To vám za celý tým tvůrců tohoto 
vydání přeje 

Ladislava Richterová
šéfredaktorka
richterova@tydeniky.cz

Letos 30. května byl na území Jeze-
ra Milada zrušen dobývací prostor 
a vodní plocha a její okolí jsou pří-
stupné veřejnosti. Přístup pro mo-
torizované návštěvníky je v součas-
né době celkem z pěti odstavných 
parkovišť  –  dvakrát od Chabařo-
vic, dále Roudníků, Trmic a Ústí nad 
Labem. Na jezeře je povoleno kou-
pání na vlastní nebezpečí a vodní 
bezmotorové sporty. Na první vý-
zvy, které vypsaly PKÚ a Dobrovol-
ný svazek obcí Jezero Milada pro 
podnikatele k zajištění občerstvení 
a volnočasových aktivit, se již při-
hlásili první zájemci a testují mož-
nosti v gastronomii, ve vodních 
sportech a dalších zájmových čin-
nostech.  V blízkosti jezera, po ob-
vodě cca 10 kilometrů, jsou uprave-
né cesty pro cyklisty.   
Připraveny jsou i další výzvy a pro-
jekty. Na Jezeře Milada jsou špičko-
vé podmínky pro bezmotorové vod-
ní sporty – jachting, windsurfi ng, 
paddleboarding, šlapadla, veslování 
a podobně. Pro ně je vytvořen zvlášt-
ní koridor tak, aby nebyli ohroženi 
plavci a zároveň, aby nedošlo k po-

škození lodí o vlnolamy. Ty jsou nut-
né, aby zabránily poškození dna 
a břehů jezera vzhledem k povětr-
nostním podmínkám. PKÚ vstoupil 
do jednání s jachtařským klubem, 
který by tu rád měl přístaviště, zá-
jem o školu projevil potápěčský klub 
(jezero dosahuje hloubky 15 až 25 
metrů). Pro snadný vstup do vody se 
uvažuje na deseti místech s plovou-
cími moly, která poslouží pro další 
vstup přímo do vody  a zároveň jako 
prostor pro slunění, zachováno zů-
stane hnízdiště pro ptáky.  Na bře-
hu se nabízí k provozování discgolf, 
pétanque, plážový volejbal, trampo-
líny, nafukovací atrakce či tobogány. 
Zkrátka pro každého něco. 

•  Sledujte www.jezeromilada.cz, 
kde je návštěvní řád a aktuality.

•  Další informace najdete také 
na www.pku.cz.

 
V příštím vydání Metropolu při-
neseme informace o stavu další-
ho severozápadního rekultivač-
ního jezera Most.

Rekultivované Jezero Milada přivítalo první návštěvníky
Jeho vodní plocha o rozloze 254 hektary je jen o málo menší, než Mácho-
vo jezero v Doksech. Rozkládá se v místě bývalých obcí Hrbovice, Tucho-
myšl a Vyklice na Ústecku. Vzniklo jako rekultivace po těžební jámě Lo-
mu Chabařovice pro rekreační účely. 

Jezero Milada se stává oblíbenou destinací.  Zejména v tropických vedrech nabízí návštěvníkům potřebné osvěžení.

V blízkosti Jezera Milada se již uskutečnilo několik ročníků běžeckých a cyklistických závodů. Pohled od východu na sever.

Vydává: European Press Holding, a. s., Táboritská 880/14, 130 00 Praha 3, IČO: 28409329, tel. 472 700 122, ředitel vydavatelství: Ing. Jiří Morštadt, morstadt@tydeniky.cz, šéfredaktorka: Ladislava Richterová, e-mail: 
richterova@tydeniky.cz, redakce@tydeniky.cz, obchodní odd.: inzerce@tydeniky.cz, ředitel výroby: Jiří Vondráček, e-mail: grafika@tydeniky.cz, internet: Jakub Richter, richter@tydeniky.cz, www.tydeniky.cz. Vychá-
zí každý měsíc. Distribuce: vlastní distribuce  METROPOL. Povoleno MK R pod číslem E 18330.  

„Latinskoamerické rytmy mají své kouzlo 
a kubánské obzvlášť. Asi se nikdo nenaučí 
hrát za den jako Kubánec, ale určitě se tu da-
jí naučit základy techniky a rytmy. Kouzelné 
jsou i výstupy, kdy náhodní příchozí zkouší 
bubnovat a hrát ve společném rytmu jako jed-
no hudební těleso,“ podělil se o zážitek rad-
ní Štefek. Výuku hry na kubánské a brazil-
ské perkuse (bubny, zvonce, chrastítka, be-
dýnky) předváděl Jan Bísek se svým týmem 
(na snímku). Základům techniky hry a jed-
noduchým rytmům, možnosti vyzkoušet si 
všechny bubny, podlehli děti i jejich rodi-
če. Radní Štefek si v muzeu prohlédl také 
výstavu výtvarníka Jaroslava Tušera, kte-
rou zaštítil spolu s radním pro oblast ma-

jetku Pavlem Hubeným. Výstava je ukáz-
kou různorodé umělecké činnosti beroun-
ského rodáka, který tvoří posledních 25 let 
v Řecku.

Muzeum Mladoboleslavska v Bělé pod Bezdě-
zem se naopak na výstavě Pověstné báchorky 
z Podbezdězí vrací k prapůvodním kulturním 
kořenům regionu. Expozice je pro místní oby-

batele vítaným příspěvkem k poznání vlast-
ních kořenů a pro vzdálenější návštěvníky za-
se důkazem o pestrosti a zajímavosti tohoto 
koutu středních Čech.
Během několika příštích dnů si lidé návštěvu 
této výstavy a dalších expozic v Bělé pod Bez-
dězem mohou okořenit dalším zajímavým pro-
gramem, například tradičním letním koncer-
tem Radka Tomáška a Radka (Rae) Tomáška „…
Každý nový song tam krásně zněl“ a 5. srpna tu 
bude zahájena výstava „Zaniklé Ralsko“ o zmi-
zelých obcích a osadách v bývalém vojenském 
újezdu. Novou výstavu uvedlo ve čtvrtek 16. 
července také Středočeské muzeum v Rozto-
kách u Prahy. Představuje nejrůznější výtvarné 
styly v plakátu od přelomu 19. a 20. století do 
80. let 20. století. Dokladuje, že české plakáty 
a jejich autoři mají u nás i ve světě  dobré jmé-
no. Většina přítomných děl se zabývá fi lmovou 
propagací, obchodní reklamou, ale i propagan-
dou. Návštěvníci zde naleznou plakáty na fi lmy 
ze zlatého fondu české kinematografi e, pohád-
ky, detektivky, ale i na zahraniční snímky jako 
třeba Vetřelec nebo Psycho. (od dop.)

Středočeské galerie a muzea nabízí i přes léto bohatý kulturní program
Rytmické bubnování a krásné letní poča-
sí přenesly návštěvníky Geoparku Barran-
dien Muzea Českého krasu v Berouně do 
vzdálených krajin. V úterý 14. července se 
tu konalo již druhé letošní „bubnování“, 
které si nenechal ujít radní pro oblast kul-
tury a památkové péče Zdeněk Štefek.


