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Úřadující Miss Czech Press:

Není se čeho bát!
 Rok utekl jako voda. Proč jste se do
soutěže přihlásila a co jste od ní očekávala?
Jako malá jsem obdivovala svojí krásnou sestřenici, která měla doma korunky a stala se z ní úspěšná modelka.
Moc jsem to chtěla vyzkoušet a ono se
to povedlo, vyhrála jsem, získala jsem
řadu nových zkušeností, přátel, kontaktů a úžasný pocit, který mi nikdy nikdo nevezme.
 Porota vás na castingu poslala mezi deset finalistek. Jaký to byl pocit?
Postup do finále pro mě znamenal
opravdu moc. Z tolika nádherných slečen jsem se vyšplhala až do finále. Ani
jsem nevěřila, že bych na to měla, v semifinále byly velmi hezké holky, ale říkala jsem si, že za zkoušku nic nedám
a ono to vyšlo!
 Jak probíhaly přípravy na finálový
večer?
Den před finálovým večerem jsme trénovaly choreografii a moc jsme ti to
užívaly. Po náročném dni jsme se šly
vyspat a ráno jsme nastoupily do péče kadeřnic a vizážistek, které byly moc
šikovné a krásně nás upravily. Po veškerých úpravách se konala generální
zkouška a finálový večer mohl začít.
 Fandily jste jedna druhé, nebo panovala určitá rivalita?
Holky byly moc milé, nevybavím si jediný okamžik, kdy by jedna druhé záviděla. Samozřejmě, že jedna měla hezčí vlasy, druhá oči atd., ale myslím, že všechny dohromady jsme tvořily skvělou partu a pomáhaly jsme si navzájem.

 Která z finálových disciplín vám byla nejbližší a naopak, měla jste z některé obavu?
Všechny jsme se těšily na předtančení, ale kdybyste viděli, když jsme se
to učily, to jsme si užily legrace. Nakonec nám to vyšlo skvěle a zvládly jsme
to. A jestli jsem měla já osobně z něčeho strach? Vylosovala jsem si soutěžní
číslo 1, takže jsem vždy vycházela první, ale nakonec to nebylo tak těžké, jak
jsem se obávala, moc jsem si celý večer užívala.
 Zatímco publiku zpíval Martin Maxa, porotci sčítali hlasy. Vzpomenete
si ještě, na co jste v té chvíli myslela?
Jakoby to bylo včera… Martin zpíval
a my seděly netrpělivě na chodbě a čekaly a čekaly. Já jsem přitom mimochodem dostala dveřmi do hlavy od slečny
servírky, která nosila chodbou jídlo do
restaurace. Těšila jsem se na vyhlášení
a hlavně, až půjdu obejmout mamku,
která mi celou dobu držela palce.
 Sečteno a podtrženo. Moderátor Karel Voříšek oznamuje, že Miss Czech
Press 2014 se stává Veronika Dejová
z Plzně. Jaký to byl pocit?
Po vyhlášení mého jména jsem zůstala
stát a koukat, a až po pár vteřinách mi došlo, že jsem to já! Opravdu nepopsatelný
pocit. Šla jsem si pro nejkrásnější korunku, kterou mi předávala Verunka Kašáková, byla jsem šťastná, chtělo se mi brečet
a zároveň nešlo přestat se usmívat.
 Vnímala jste atmosféru slavnostního večera? Pomáhalo vám obecenstvo?

Těšila jsem se na celý večer, byl to jeden z nejhezčích večerů v mém životě. Porotci, obecenstvo a pořadatelé byli všichni moc milí a podporovali mě jejich úsměvem!
 Korunovace, gratulace, slzičky
dojetí, dárky… Který z nich jste si
opravdu užila?
Užívala jsem si každý okamžik! Při korunovaci jsem se pobavila, korunka mi spadla na krk a měla jsem ji jako obojek. Plné
ruce květin, nevěděla jsem, co dřív dělat.
Dostala jsem tolik dárků, které si užívám
až doposud a ještě jednou sponzorům velice děkuji. Nejkrásnější bylo, když mi šla
gratulovat moje rodina, všichni plakali radostí a objímali mě, když si na to vzpomenu, hned mám slzy v očích.
 Otevřela vám soutěž krásy dveře
na přehlídková mola?
Ano, díky tomuto titulu jsem obdržela mnoho nabídek na přehlídky a různé společenské akce.
 Letos 10. října budete v opačném
gardu. Z vašich rukou převezme korunku vítězka Miss Czech Press 2015.
Co byste jí i ostatním finalistkám
vzkázala?
Není se čeho bát! Je to zábava a dívky
získají mnoho zkušeností a doufám, že
i přátel. Pokud s modelingem začínají,
určitě jim to otevře cesty a bude jen na
nich, zda šanci využijí. Na každé dívce
je něco zajímavého a já už se moc těším, až budu moct předat korunku a titul Miss Czech Press 2015.
Text: Metropol, foto: Daniel Šeiner,
šaty: Salon Delta Most
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Do 2. ročníku celostátní soutěže krásy Miss Czech Press 2015 se, stejně jako vloni, přihlásily samé krásné dívky z celé
České republiky. Jak vzpomíná na svůj debut, o tom jsme hovořili s úřadující královnou Veronikou Dejovou z Plzně.
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Metropol: noviny, které s vámi mluví | bezplatná distribuce do domácností a stojanů

Ministryně Šlechtová ocenila záměr
kraje vybudovat Evropský dům
Liberecký kraj | Také do Libereckého kraje v rámci svých pracovních
cest zavítala ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová. Kraj pod
Ještědem jako šestý v pořadí navštívila v úterý 11. srpna. Po celou dobu ji doprovázel hejtman Libereckého kraje Martin Půta a vedoucí
odboru regionálního rozvoje a evropských projektů Michael Otta.
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„Domnívám se, že je potřebné vyjíždět
do krajů a jednotlivých obcí a měst právě kvůli tomu, abych se na vlastní oči
přesvědčila o zacílení evropských dotací.
Kromě toho chci, aby se Ministerstvo pro
místní rozvoj (MMR) dostalo ještě více
do povědomí veřejnosti. Má v gesci nejrůznější oblasti od stavebních úřadů, veřejných zakázek, po dražby, a je připraveno krajům pomáhat,“ řekla v úvodu
své návštěvy v sídle kraje ministryně
Šlechtová. Poté informovala o chystaném vypisování výzev a představila
programy na územní plánování nebo
opravy komunikací pro obce do 3 tis.
obyvatel, který chce ministerstvo vyhlásit v roce 2016.
Rozsáhlá byla debata o novém programovacím období evropských fondů. Podle ministryně vznikne ve všech
krajích včetně Libereckého zastoupení MMR, tedy Centrum regionálního
rozvoje. To bude správce IROPu, což
je nástupce Regionálního operačního
programu. „Vzhledem k tomu, že Liberecký kraj může čerpat ze dvou přeshra-
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ničních programů, česko-saského programu a česko-polského programu, považuji za pozitivní předběžnou dohodu,
že pobočka Centra regionálního rozvoje
v Hradci Králové pro území Libereckého,
Královéhradeckého a Pardubického kraje bude mít své úřední hodiny i v Liberci.
Žadatelé budou moci v Liberci nejenom
konzultovat své žádosti, ale také vyřizovat všechnu nutnou administrativu,“
uvedl hejtman.
Na programu byla prohlídka bývalé
administrativní budovy Výzkumného ústavu textilních strojů, která se
nachází v těsném sousedství krajského úřadu. Liberecký kraj zde mimo jiné chce zřídit Evropský dům, kde ža-

datelé na jednom místě najdou poskytovatele dotací. Budovu Liberecký kraj koupil v loňském roce a nyní
připravuje její rekonstrukci. Od září příštího roku by měla poskytnout
prostory Centru regionálního rozvoje. „Rozumím tomu, že Centrum regionálního rozvoje se musí vypořádat
s takzvanou dislokací, což znamená, že
je potřeba využít volné prostory v budovách, které stát vlastní v Liberci. Pevně ale věřím, že naše nabídka bude při
rozhodování dislokační komise úspěšná, protože ten hlavní důvod, proč jsme
objekt odkupovali, je soustředit poradenství evropských fondů na jednom
místě a tím podpořit rozvoj kraje,“ do-

dal hejtman Martin Půta. Ministryně
Karla Šlechtová aktivní přístup Libereckého kraje toto zařízení vybudovat ocenila. Podle ní chce Evropský
dům vlastní aktivitou zřídit v České
republice pouze pět krajů.
Do programu návštěvy bylo zařazeno i setkání s primátorem Liberce Tiborem Battyánym. Hlavním tématem
bylo čerpání evropských dotací na realizaci projektů v rámci připravovaného Integrovaného plánu rozvoje území. Ministryně nabídla městu pomoc
s přípravou strategie, která zatím
podle jejích slov vázne, což může přinést problémy při jeho schvalování na
jaře příštího roku.
Na pracovním obědě se členy rady
kraje a starosty obcí s rozšířenou působností se hovořilo o novém zákonu
o veřejných zakázkách, novele stavebního zákona, možnostech poskytování národních i evropských dotací, ale
i situaci v cestovním ruchu. Přítomní
starostové uvítali podporu Ministerstva pro místní rozvoj, který poskytuje podporu na bytovou výstavbu,
vstupní pečovatelské byty a budování
komunitních domů pro seniory.
Závěrem se návštěva přesunula do
Heřmanic na Frýdlantsku, tedy do
obnoveného území po ničivé povodni v roce 2010. Na místě se hovořilo
o dočerpání státní dotace ve výši 400
mil. Kč na povodňové akce, které jsou
ještě rozpracované a skončí nejpozději letos v říjnu.
(od dop.)

Orangutan Pagy
už je zase doma

Praha | V pátek 24. července se
do pavilonu Indonéská džungle
v pražské zoo vrátil samec orangutana sumaterského Pagy. Pagy
je syn legendárního Kamy, historicky prvního odchovaného orangutana v českých zoo a samice
Upity.

Od jara roku 2010 žil Pagy se
svým starším bratrem Filipem
v Zoo Bratislava. „Nepočítali jsme,
že by se k nám Pagy ještě vrátil, ale
jsme za to rádi. Dospěl a doufejme,
že časem bude mít mláďata se samičkou Mawar. Věřím, že se pro naši zoo stane stejnou ikonou, jakou
byl jeho otec Káma,“ prohlásil ředitel Zoo Praha Miroslav Bobek.
Pagy se narodil 23. července 2001
v Zoo Hodonín, kde byli samice
Upita se samcem Kamou v době
rekonstrukce pavilonu v pražské
zoo umístěni.
(šj)

Zdravotníci varují: Tropická vedra jsou zrádná
Liberec | Liberecké traumacentrum v letošním teplém létě zahltili motocyklisté. Denně ošetří lékaři na traumatologii dva až tři motocyklisty se zraněními, která ohrožují jejich život.
„V našem traumacentru jsme od června přijali 117
pacientů po motonehodě, a za posledních 40 dní letošních prázdnin je to už 81 lidí,“ upřesnil lékařský
ředitel Krajské nemocnice Liberec a přednosta
traumatologicko-otropedického centra MUDr. Richard Lukáš, Ph.D. a doplnil, že se většinou jedná o naprosto zbytečná zranění, jimž se dalo předejít. Pacienti směřující na urgentní traumatologický příjem jsou podle záchranářů tzv. triáž pozitivní, což je mezinárodní systém vyhodnocující
možná rizika na základě mechanismů úrazu. „To
znamená, že i v případě, kdy neměli viditelná poranění, museli jsme je kompletně vyšetřit na spirálním
CT a uložit na lůžko, protože mohli mít zranění, která

jim ohrožovala život. Velkou část z nich jsme přijali
s mnohočetnými poraněními dolních končetin, břišních orgánů, hrudníku a pánve,“ vysvětlil přednosta traumacentra MUDr. Richard Lukáš, Ph.D.
Léčení každého takového pacienta vyžaduje několik po sobě jdoucích operací a akutní péči na ARO
nebo jednotkách intenzivní péče, která trvá v průměru 4 až 14 dní. Dalších zhruba šest týdnů zůstávají v péči zdravotníků na standardních lůžkách,
než mohou odejít do domácího léčení. „Boj o život
takových pacientů trvá dlouhé hodiny, a i přes veškerou péči může skončit smrtí. Jeden takový život se
nám ani přes maximální úsilí a 13hodinový boj nepodařilo vyhrát,“ varoval lékařský ředitel.

Podle ekonomické ředitelky Krajské nemocnice Liberec Ing. Hany Jelínkové stála od května do července péče o 24 pacientů s polytraumaty zhruba
šest miliónů korun. „Jen v červenci jsme měli deset
pacientů s polytraumatem. Léčba jedno z nich stála
více než jeden milión korun a ve dvou dalších přípa-

dech přesáhla částku 500 tisíc korun,“ doplnila ekonomická ředitelka Ing. Hana Jelínková.
Dalším problémem, se kterým se zdravotníci letos
potýkají, jsou těžká poranění páteře po skocích do
vody. „O letošních prázdninách už máme tři případy
těžkých poranění páteře s doživotními následky, kdy
lidé skákali do vody, aniž by si uvědomili, že tam není
dostatečná hloubka. To se v těchto dnech týká i míst,
kde je obvykle hloubka dostatečná. Vody ale v mnoha
nádržích ubylo a někteří si to neuvědomují,“ shrnul
lékařský ředitel MUDr. Richard Lukáš, Ph.D.
Krajská nemocnice Liberec vedla na téma poškození páteře a míchy v důsledku skoků do vody
před několika lety kampaň, díky níž tato závažná poranění takřka vymizela. I v tom je letošní léto výjimkou, která se zapisuje do statistik libereckého traumacentra.
(od dop.)

Středočeský kraj staví a opravuje poničené mosty

SÚS
KRAJSKÁ SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC
Středočeského kraje

inzerce

www.zpravodajstvionline.cz

Stovky milionů korun navíc dostal pro letošní rok Středočeský
kraj z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI) na
financování dopravních staveb.
Z celkových 780 milionů korun
bylo vyčleněno 180 milionů na rekonstrukce či vybudování 34 mostů na silnicích II. a III. třídy.

„Středočeský kraj má ve své správě celkem 1 827 mostních objektů. Mosty jsou
různých tvarů a konstrukcí, délek rozpětí, některé z nich jsou památkově chráněny, či se nacházejí v památkových zónách měst a obcí. Co do materiálu mají
největší podíl mosty ze železobetonu, následují kamenné klenby, nejmenší podíl
mají mosty s ocelovými nosníky,“ uvedl Miroslav Dostál, vedoucí mostních
techniků Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje.
Všechny mosty podléhají pravidelným
prohlídkám, na jejichž základě se provádí klasifikace stavebně-technického stavu a mostní objekty jsou dle té-

to klasifikace navrhovány na opravu,
či celkovou přestavbu. Mimořádné finanční prostředky tedy budou použity jak na sanaci stávajících mostů, tak
na celkovou výměnu za nové mostní
objekty v případě nevyhovujícího stavebního stavu nosné konstrukce. Kromě mimořádného příspěvku ze SFDI
bude Středočeský kraj i nadále provádět údržbu a opravy mostů z vlastních prostředků i z prostředků strukturálních fondů EU.
Největší objem stavebních prací na
mostních objektech se bude provádět v letních a podzimních měsících

roku 2015, a to především za úplných
uzavírek silnic. Z technologických důvodů nelze většinou výstavbu mostu
provádět např. po polovinách při částečné uzavírce, ale je nutné silnici, re-

spektive most na dobu nezbytně nutnou uzavřít a provést stavební práce spočívající v opravě nebo výměně
nosné konstrukce mostního objektu. „Z těchto důvodů žádáme všechny

účastníky silničního provozu o trpělivost
a také o dodržování dopravních předpisů při používání stanovených objízdných tras,“ doplnil Miroslav Dostál.
Stav silnic, mostních objektů i dalších dopravních staveb ve Středočeském kraji je s ohledem na bezpečnost silničního provozu, dopravní dostupnost a rozvoj regionu dlouhodobou prioritou. „Hledáme proto
další možnosti financování oprav silniční sítě, která je kolem Prahy velmi
zatížena nejen osobní, ale i nákladní
dopravou,“ řekl závěrem Miloš Petera, hejtman Středočeského kraje.

Kraj s Prahou postaví napojení Klánovic a Šestajovic na dálnici D11
%Ui]GLP

„Obyvatelé Horních Počernic jsou zatíženi'ĜHYþLFH
dopravou, jelikož přes3RGRODQND
ně projíždí řidiči z Klánovic
3ĜH]OHWLFH
a Šestajovic ve směru do centra Prahy. Našim cí9LQRĜměstem realizovat
lem je ve spolupráci s hlavním
9LQRĜKlánovic a Šestajovic na dálnici D11,
napojení
-HQãWHMQ
čímž by se zlepšila plynulost
dopravy v této části
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střední Čechy

3RSRYLFH
Praha | Hejtman Středočeského kraje Miloš
Petera jednal s náměstkem pro dopravu hlavního města
Prahy
Petrem
Dolínkem
a
starostkou
městské části Praha 20 – Horní Počernice Hanou Moravco3ĜH]OHWLFH
vou o vybudování napojení pražské čtvrti Klánovice a středočeské obce Šestajovice na dálnici D11.
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Prahy a Středočeského kraje,“ vysvětlil hejtman
Petera (na snímku vpravo).
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Všichni přítomní se shodli, že bude vytvořena
trojstranná dohoda o spolupráci mezi Středočeským krajem, hlavním městem Praha a Ředitelstvím silnic a dálnic na tomto projektu, kte-
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projekty Prahy a okolních středočeských území tvořících Pražskou metropolitní oblast.
Jakmile bude schválena dohoda o spolupráci, bude se moci začít pracovat na studii proveditelnosti, která prověří například možnost
výkupu pozemků pod budoucí komunikací.
„Stavba je v tuto chvíli na úplném začátku, a pokud půjde všechno hladce, mohla být hotová v roce 2020,“ doplnil hejtman Petera.
(od dop.)

ci Dopravního podniku hl. m. Prahy (DPP),
Technické správy komunikací (TSK), Institutu
plánování a rozvoje (IPR) a dalších institucí.
„Mým požadavkem bylo, aby se opatření pro
cyklistiku stala nedílnou součástí přípravy každého dopravního projektu, rekonstrukce či investice a to na všech úrovních. Doposud se totiž řada věcí řešila spíše ad hoc a nesystémově.
Výsledkem je, že někde potřebné cykloopatření
chybí, jinde se naopak realizovalo, ale vynaložené náklady neodpovídají užitku,“ vysvětlil
náměstek Dolínek.
Nyní vznikne v řádu týdnů manuál pro všechny organizace, aby bylo jasné, jakým způsobem cykloopatření do všech projektů zakomponovat. Náměstek Petr Dolínek se s novým

předsedou Komise pro cyklistiku shodují
v tom, že je třeba realizovat potřebné projekty a využitelné finanční prostředky čerpat
logicky tak, aby cyklistům pomohly.
„ Jsem moc rád, že se taková schůzka konala
a věci se začínají reálně posouvat kupředu. Ze
strany náměstka Dolínka cítím jasnou podporu cyklistiky. Zároveň s ním souhlasím v tom,
že je nesmysl budovat drahé cyklostezky tam,
kde je nikdo nepotřebuje. Společně chceme
pracovat na tom, aby cyklistika přestala být
v Praze jakýmsi trucem v rámci dopravy, ale
naopak její harmonickou součástí. Cyklista
a řidič se na silnici vejdou vedle sebe, není důvod stavět je do nepřátelské pozice,“ vysvětlil
Kozubek.
(od dop.)

V hlavním městě vzniká plán
systematické podpory cyklistiky
ÒYDO\

WXQHO'XEHþ
P

rá bude hotová do konce července tak, aby ji
mohla schválit obě zastupitelstva. Během jednání zazněla i otázka financování stavby. „Toto napojení je typickým příkladem projektu, který by mohl čerpat dotaci z programu ITI, protože
se nachází na území obou našich krajů,“ připomněl náměstek Dolínek dotační program Integrovaných teritoriálních investic Pražské metropolitní oblasti, který předpokládá společné

Nahlédněte do
své budoucnosti
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Praha | V metropoli by měl skončit poněkud chaotický rozvoj cyklistické dopravy. Nahradí ho systém s jasně danými
pravidly,6OXãWLFH
jehož cílem je vytvořit z cyklistiky přirozenou součást pražské dopravy.
Shodli se na tom náměstek=ODWi
pražské pri.ĜHQLFH
mátorky Petr Dolínek a nový předseda
magistrátní Komise pro cyklistiku Stanislav Kozubek.
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Prvním klíčovým krokem byla společná
schůzka náměstka Petra Dolínka, do jehož
gesce spadá mimo jiné i oblast dopravy, Ko3DFRY
%ĜH]t
mise pro cyklistiku a organizací, které jsou
v Praze zodpovědné za plánování i realizaci dopravních investic. Přítomni byli%DELFH
zástup-

Výklad karet po telefonu 904 05 50
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Astrodom - webový portál pro výklad karet
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Vážení přátelé, známí, naši milí, vítám.XĜt
vás z celého srdce na
0RGOHWLFH
našich tištěných stránkách
ASTRODOM! Jsme.UDERãLFH
nový poradenský portál v oblastech vztahů, financí, zdraví a harmonického rozvoje vaší osobnosti.

6YČWLFH
7HKRY

ti vztahů, odstraňování závislostí,
zlozvyků, fobií a nabídne vám motivačními programy.
Zabýváme se bylinkářstvím, dalšími druhy a možnostmi přírodního
léčení. Poradíme vám i s vaší momentální majetkovou a finanční situací.
Připravujeme pro vás i nádherně
malované mandaly pro váš den, týden, osobní mandaly a spoustu dalších překvapení.
Náš Astrodom je živý, inspirativní
a určený všem.
Těšíme se na vás.
Za celý team Astrodomu,
Vaše Mila
Volejte na 906 608 708 - cena
hovoru 60,- Kč za minutu, pište SMS na 904 05 50 - cena jedné
SMS je 50,- Kč a nahlédněte do
své budoucnosti!
Vítáme Vás z celého srdce na
www.astrodom.cz

inzerce

Věříme, že nyní informativní člán-DåORYLFH
ky a stránky Astrodomu nečtete
náhodou, jelikož náhody neexistují. Na novém poradenském portálu
najdete informace, které jsou připraveny právě pro vás. V rubrikách
můžete denně nacházet informace, rady, které vás podpoří do nového dne.
Na našich stránkách si vyberete aktuální horoskop, prognózu na další
období týdne, nebo se ponoříte do
tajů numerologie, grafologie, nebo přímo zatelefonujete, či napíšete SMS, necháte si vyložit vaši budoucnost a radu od našich poradců,
mágů, specialistů, léčitelek, kartářek a kartářů. Koho z nás a našich

7HKRYHF

dovedností si vyberete, to záleží již
jen na vás.
Můžete se podívat na činnosti našich
poradců podrobněji a svou intuicí si
vybrat svého osobního poradce. Jsme
tu pro vás 24 hodin denně, abychom
vám pomohli a podpořili vás ve vašem životě. Můžeme vám poradit také v záležitostech vašich zvířecích
miláčků, mazlíčků a poodhalit jejich
pocity, potřeby a pomoci i jim. Najdete u nás specialisty na vztahy partnerské i se zaměřením na minoritní
skupiny, pomohou vám řešit alternativním způsobem vaše zdraví.
Zde si můžete vybrat terapeuta podle vašeho zaměření, aby vaše celá bytost žila v rovnováze, harmonii.
Mimořádnou osobností je spisovatel,
fotograf a astrolog Raven Argoni a jeho denně aktualizovaná rubrika: Sex,
vztahy a partnerská psychologie.
S velmi atraktivní a žádanou metodou vás obeznámí Iva Lecká, spisovatelka, certifikovaná NLP koučka
a terapeutka, pomůže vám v oblas-

Pište SMS 904 05 50

www.astrodom.cz
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Spolek transparentní dopravy

www.transparentnidoprava.cz
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k podporujeme
transparentní dopravu
k analyzujeme veřejné
zakázky
k sledujeme stav veřejných
zakázek

Spolek
transparentní
dopravy

www.transparentnidoprava.cz
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www.transparentnidoprava.cz

Hyundai Úl, s.r.o., Dobětická 3573/4, 400 01 Ústí nad Labem
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CELOSTÁTNÍ PROJEKT SOUTĚŽE KRÁSY

Slavnostní galavečer

celostátní projekt souteže krásy

2. ročníku se uskuteční
10. října v Klubu
Lávka v Praze.
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Veronika Dejová, ú ř a d u j í c í

www.misspress.cz
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Ohlédnutí za Miss Czech Press 2014
V redakci vždycky plánujeme několik měsíců dopředu. Přemýšlíme nad
tím, čím čtenáře tištěných, ale i elektronických médií potěšit, komu pomoci a udělat radost. A tak se narodil celostátní projekt Miss Czech Press
2014, v němž se snoubila krása s charitativní činností, které patří k sobě. Oficiálně odstartoval v červnu a vyvrcholil 20. září v Praze.

Tváří soutěže krásy Miss Czech Press
2014 byla čtyřiadvacetiletá Veronika
Kašáková z Mostu. Zkušenosti z druhé
strany mince podobného projektu už

čerpací stanice

má za sebou, a tak mohla soutěžícím v lecčem
poradit a pomoci. Veronika je patronkou
Fondu ohrožených
dětí – Klokánků v Ústí nad Labem, Teplicích a v Dubí a má patronát nad kluky a děvčaty v Dětském domově Vysoká Pec, kde sama vyrůstala.
Napsala a vydala autobiografii z tohoto prostředí. Knížka s názvem „Holka
z děcáku“ měla křest loni v listopadu.
Do budoucna by svoji charitativní činnost ráda rozšířila.

Veronika Kašáková předává za bouřlivého potlesku korunku vítězce Miss Czech Press 2014 Veronice Dejové.

Hodnotili jsme vzhled i osobnost
Žaneta Kacerovská-Morštadt, vedoucí produkce celostátní soutěže krásy Miss Czech Press 2014
a zároveň ředitelka modelingové
agentury Fashion Models Praha.
 Kolik soutěžících se celkem přihlásilo?
Na web misspress.cz jsme zařadili celkem 150 přihlášených soutěžících z celé České republiky, které splnily podmínky pro registraci.
 Jak náročný byl výběr dívek pro neveřejný casting?
Byl dost obtížný. Pro casting bylo připraveno padesát krásných mladých
žen a dívek. K výběru jsme přistupovali velmi zodpovědně a trval celé dva
dny. Pozvání na neveřejný casting do
Fashion clubu v Praze využilo 23 soutěžících a porota, složená z pořadatelů,
obchodních a mediálních partnerů, neměla nijak snadnou úlohu. Nehodnotili jsme jen vzhled a míry, ale také slovní projev a celkovou osobnost soutěžících. Do finále nakonec postoupilo deset dívek a dvě náhradnice.

 Co může přihlášeným soutěžícím
nabídnout modelingová agentura Fashion Models a jak se mohou zaregistrovat?

Soutěž krásy přispěla
na charitativní účely

Prostřednictvím naší agentury se
Pros
mohou dívky seberealizovat v rámmoh
ci módních
m
přehlídek, focení katalogů a kalendářů. Nabízíme pomocnou
ruku a poradenství při uvedení do
svět
světa modelingu. Výhodou je, že naše aagentura Fashion Models neuzavírá eexkluzivní smlouvy, takže modelky n
nijak přísně nezavazuje. Ty se tak
moh
mohou prezentovat i při jiných příležito
žitostech. To je znát na počtu registrov
trovaných dívek, kterých máme už
kol
kolem tisíce. Registrace je poměrně
jed
jednoduchá – stačí se přihlásit na
st
stránce www.fashion-models.cz,
p
poslat
svoji fotografii, vyplnit pottřebné údaje a do 24 hodin se nová tvář objeví na našem webu.
 Jaký je postup pro klienty,
k
kteří
by chtěli využít služeb vaší ag
agentury?
V př
případě dotazů a požadavků mohou
kontaktovat náš tým na emailové adrese: casting@fashion-models.cz a nebo mne na emailové adrese zaneta@
fashion-models.cz, případně telefonicky na čísle 608 26 99 26.

Role moderátora galavečera se
na výtečnou zhostil Karel Voříšek
 Jak se vám líbilo finále Miss
Czech Press 2014?
Rád moderuju podobné akce. Je to
pro mě příležitost ukázat se v jiném
světle než zprávařském. A pokud se
u přípravy sejdou tak skvělí lidé, jako to bylo u Miss Czech Press 2014,
pak jsem ještě raději.
 Vaší oblíbenou disciplínou je
rozhovor soutěžících s moderátorem. „Dostala“ vás nějaká dívka? Čím?
Každá z dívek, které se dostaly do finále, byla něčím zajímavá, neopakovatelná. Stejně jako rozhovory v této disciplíně. Předem si řekneme pár
podrobností, ale na place je to improvizace a pohotovost. Je zajímavé vidět, jak se i z relativní nemluvy
nebo stydlivky stává dáma ovládající situaci. Jedna za všechny? Dívka
s příjmením Holubová, pěkně jsme
si popovídali o našich přezdívkách,
jaké nám dávaly děti ve škole.

 Na který okamžik galavečera
nezapomenete?
Na bouřlivé potlesky nejen v závěru pro oceněné dívky, ale pro
všechny finalistky během celého
galavečere. Vyhrát mohly všechny,
ale zvítězila jen jedna. Publikum
bylo skvělé, svoji podporu rozdělovalo spravedlivě všem.

Miss Czech Press pohledem
vyhlašovatele a pořadatele

www.way24cs.cz

Vyhlašovatelem celostátní soutěže krásy Miss Czech Press 2014 s charitativním podtextem byla Evropská vydavatelská
asociace, realizace projektu se ujala akciová společnost European Press Holding.

Bc. Aleše Foltýnka,

koordinátora benefičních akcí a dobrovolníků UNICEF Česká republika jsme se zeptali:
 Jak využijete peníze z dražby za
korunku krásy?
Momentálně pomáháme řešit největší epidemii viru ebola v novodobé historii. V minulých dnech přistálo
letadlo se 68 tunami zdravotnických
a hygienických potřeb v Monrovii,
hlavním městě Libérie, odkud huma-

nitární pomoc rozvezli do klinik a nemocnic po celé zemi. Dodaný materiál má přispět k ochraně zdravotníků a zastavit rychlé šíření nemoci, zejména mezi dětskou populací. Také
peníze z charitativní součásti soutěže Miss Czech Press 2014 jsou určeny
pro pomoc v postižených zemích.

inzerce

Korunku krásy vydražila Lenka Graf ze společnosti Centropol

Korunky pro Miss Czech Press 2014 vytvořila společnost Šenýr Bijoux z Jablonce n. N.

Ing. Jiří Morštadt, zástupce vyhlašovatele a pořadatele soutěže krásy Miss Czech Press 2014, s deseti finalistkami a dvěma náhradnicemi na střeše obchodního domu Kotva v Praze, kde sídlí F-club.
 Jak hodnotíte minulý ročník soutěže Miss Czech Press?
V loňském ročníku se nám podařilo
vytvořit skvělý realizační tým soutěže a zároveň se přihlásilo 150 krásných dívek, což vytvořilo předpoklad pro úspěšný průběh projektu.
Po celou dobu byla skvělá atmosféra, ve které se nám všem dobře pracovalo. Ve velmi vyrovnaném finále
se sešlo deset dívek, z nichž všechny měly naději na vítězství. Do po-

slední chvíle jsme nedokázali odhadnout, jak soutěž krásy dopadne, a drželi jsme palce všem finalistkám.
 Co vás osobně nejvíc potěšilo?
Potěšil mne skvělý přístup partnerů
a sponzorů a jsem rád, že soutěž splnila i svůj charitativní záměr příspěvkem na konto organizace UNICEF.
Mám radost, že se prostředky z naší
soutěže krásy dostanou dětem z nejchudších míst planety.

 Soutěžícím i partnerům se projekt velmi líbil. Uvažujete o jeho
pokračování?
V příštích dnech pořádáme pracovní
a částečně i slavnostní oběd s celým
realizačním týmem, kde chceme projekt vyhodnotit a mluvit i o jeho budoucnosti. Věřím, že převládne kladný názor a napřesrok se pustíme do
ročníku Miss Czech Press 2015.
Texty: mediální zastoupení Miss Czech Press
Fotografie: Danil Šeiner
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Nový Volkswagen Passat.
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Vážení a milí čtenáři
a příznivci Metropolu,
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tip na výlet

ČESKÝ METROPOL

v době, kdy píši tyto řádky, sužují
celou střední Evropu dlouhotrvající vedra. Člověku se nic nechce,
přes den jsme malátní a upocení,
v noci se pořádně nevyspíme.
A přece si dokážeme najít my,
kteří zrovna nemáme dovolenou,
světlé chvilky. Pro realizační tým,
který připravuje 2. ročník celostátní soutěže krásy Miss Czech

Press, je radost dívat se na fotografie přihlášených dívek (málo
platné, Češky skutečně patří k nejhezčím ženám na světě – můžete
se o tom přesvědčit na www.misspress.cz) a komunikovat s partnery, kteří s námi s důvěrou do projektu vstoupili. Řeknu vám, že pro
porotu vůbec nebude lehké vybrat
třicítku těch nejkrásnějších a nejzajímavějších tváří a postav pro
neveřejný casting a z něj potom
deset finalistek pro závěrečný ve-

čer. Těšíme se ale na to a těžký
úkol splníme. Máme už zkušenosti z loňska a pomohou nám profesionálové. Přirozeně budeme krok
po kroku o všem čtenáře informovat a to jak v tištěných novinách,
tak i v elektronickém světě.
Tento projekt, který je určen právě
pro letní období, přináší osvěžení i v tropických teplotách. A hřeje u srdce hned dvakrát, protože
dáme soutěžícím opět příležitost
vstoupit do světa módy a mode-

lingu a navíc uděláme další dobrý
skutek. Protože krása a pomoc potřebným odjakživa patří k sobě.
Přeji vám za celý tým tvůrců tohoto
vydání, abyste si v horkých dnech,
strávených v práci, pokud možno
také našli alespoň krátkou příjemnou chvilku navzdory počasí.
Ladislava Richterová
šéfredaktorka
richterova@tydeniky.cz

Kde se osvěžit v parných letních dnech
Nebývale horké dny nás letos provázejí po celé léto. Pokud potrvají do
konce srpna, jak předpovídají meteorologové, můžete se v Libereckém
kraji osvěžit v přírodních přehradách a koupalištích.
Přírodní koupání
v Bedřichově
Přímo v Bedřichově je možné se vykoupat v malé přehrádce kousek
od centrálního parkoviště. Hned za
touto přehradou je přírodní koupaliště, kde je možné se též vykoupat.
V obou vodních nádržích je chemicky neupravovaná voda, která přitéká z jizerskohorských rašelinišť,
a proto je tmavě zbarvena.

staň se fanouškem na www.facebook.com

Přehrada na Černé Nise
Uprostřed léta doporučujeme se projít k Bedřichovské přehradě na Černé Nise (5,5 km od penzionu Uko),
kde je i v období velkých veder příjemně chladná a čistá voda. Přehrada na Černé Nise je nejvýše položenou přehradou v Čechách (780 metrů n. m.), byla vybudována v letech
1903-1905 jako ochrana před povodněmi. Hráz je vysoká 23 m, 342 m
dlouhá a může zachytit až 2 miliony m3 vody. Hloubka přehrady je přibližně 14 metrů.

Koupaliště Frýdštejn
Koupaliště je situováno na okraji obce
v přírodním prostředí v blízkosti lesa.
Plochy ke slunění jsou travnaté. V areálu je také možnost parkování. Bazén
má rozměry 25x12 metrů a hloubku 1,2
až 3 metry. K dispozici je také dětský bazén, kurty nebo hřiště na plážový volejbal, dále WC, sprchy, převlékárny atd.
Přehrada Fojtka
Vodní nádrž Fojtka, někdy nazývána Fojtecká nebo Mníšecká přehrada,
leží na stejnojmenném potoce v obci Mníšek, 6 kilomerů severovýchodně od centra Liberce. Postavená byla
v letech 1904 až 1906 podle projektu
Otto Intze, který projektoval všechny
přehrady v povodí Lužické Nisy. Zděná hráz je 11 metrů vysoká a 146 metrů dlouhá. Nádrž má rozlohu 7 hektarů a průměrnou hloubku 10 metrů.
Voda v přehradě je poněkud chladnější, ale velmi čistá. Na pravém břehu je restaurace, na levém pak nudistická lokalita.
(zdroj: wikipedie)

Přehrada na Černé Nise

přehrada v Bedřichově

koupaliště Frýdštejn

přehrada Fojtka

Porota bude mít těžkou úlohu
Přihlášky do 2. ročníku celostátní soutěže krásy Miss Czech Press 2015 jsou uzavřeny. Manažerkou projektu byla vloni, stejně jako letos Žaneta Kacerovská-Morštadt, ředitelka agentury. Zeptali jsme se jí…

inzerce

 Kolik dívek se do soutěže přihlásilo a jak se jeví
z vašeho profesionálního pohledu konkurence?
Již v loňském ročníku Miss Czech Press se jsme byli překvapeni nejen z velkého počtu přihlášených
dívek, ale i z vysoké úrovně všech soutěžících. Dovolím si říct už nyní, že v letošním ročníku je opět
velmi hojná účast soutěžících a porota bude vybírat
z velmi krásných dívek.
 Jak obtížné bude vybrat účastnice pro casting,
z nich deset finalistek a dvě náhradnice?
Toto je pro pořadatele soutěže a porotce vždy složité. V naší soutěži samozřejmě velmi záleží na vzhledu, ale nejen to, velmi podstatný je také charakter
a komplexní úroveň každé soutěžící. V minulém ročníku porotci ocenili nejen 10 finalistek, ale i krásu
mnoha dalších dívek, které se bohužel do finále nedostaly.
 Jak budete s dívkami dál komunikovat?
Veškeré informace naleznou všechny zájemkyně na www.misspress.cz. Možné je také komunikovat na facebookovém profilu soutěže Miss Czech
Press, kde rádi zodpovíme všechny
dotazy. Závěrem mohu všem soutěžícím prozradit, že i letos na ně čeká
spousta krásných a hodnotných cen od
partnerů Miss Czech Press 2015.
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