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Moderní bezplatné vysokonákladové noviny pro volný čas1 000  Kč
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VELKÁ SOUTĚŽ
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vaše odpověď:

vaše odpověď:

vaše odpověď:

Od února do listopadu 2016 najdete v novinách METROPOL, na zpravodajském portále www.tydeniky.cz a FB Český Metropol vždy po jedné otázce ze 
zajímavých etap historie i ze současnosti . Když se stanete fanouškem FB Český Metropol, vaše šance na výhru se ještě zvýší. Odpovědi na všechny tři otázky můžete jednou 
měsíčně zasílat buď elektronicky na email soutez@tydeniky.cz nebo na poštovní adresu: Český Metropol, Na Lysinách 457/20, 147 00 Praha 4.

Březnová otázka č.1:
Před kolika lety Luna 9 jako první sonda 
přistála na Měsíci a poskytla snímky povrchu?

1 000  Kč1 000  Kč

KAŽDÝ MĚSÍCKAŽDÝ MĚSÍC

VELKÁ SOUTĚŽVELKÁ SOUTĚŽ
Březnová otázka č.2:
Hledejte na www.tydeniky.cz

Březnová otázka č.3:
Hledejte na FB  Český Metropol

adresa:telefon:

f

Na pódiu se vystřídalo 15 nových osob-
ností, mezi které čtenáři rozdělili cel-
kem 2 978 hlasů. V kategorii podniká-
ní a management to byli Ing. Jiří Ur-
ban ze společnosti SYNER, Jiří Jakoubek 
z rodinné fi rmy Jakub a RNDr. Miloslav 
Studnička, CSc., ředitel Botanické za-
hrady Liberec. V kategorii veřejná 
správa včetně zdravotnictví a sociál-
ních služeb zvítězila Ing. Taťána Janouš-
ková, ředitelka Hospice sv. Zdislavy, ná-
sledovali pedagog a kulturní pracovník 
Zdeněk Pokorný a přednosta Trauma-
centra a lékařský ředitel KNL MUDr. Ri-
chard Lukáš, PhD. (za nemocného ko-
legu převzal ocenění primář urologie 
MUDr. Jan Mečl). V kategorii kultu-
ra si pro ocenění přišli historik, pub-
licista a pedagog Mgr. Ladislav Smej-
kal a za držitelku Thálie Markétu Tal-
lerovou, která právě vystupovala v in-
scenaci Višňový sad, převzala ocenění 
paní Jiřina Tallerová. Cena za promě-
nu Kryštofofa údolí byla udělena Mar-
tinu Chaloupkovi, in memoriam. V ka-
tegorii sport si ocenění odnesli Milan 

Vágner, člen Judoklubu Liberec, Pavel 
Znamenáček z Karate klubu sport relax 
Česká Lípa a maminka úspěšné biatlo-
nistky Gabriely Soukalové, která právě 
reprezentovala Českou republiku v za-
hraničí. V kategorii dobrý skutek patří 
prvenství sólistovi Národního divadla, 
opernímu pěvci Luďku Vele za dlouho-
dobou obnovu hradu Grabštejn, vrch-
ní sestře gynekologicko-porodnického 
oddělení KNL Mgr. Zuzaně Paukerto-
vé za Feminafest a Dagmar Kubištové, 
která provozuje útulek Dášenka. Všem 
osobnostem blahopřejeme!
V doprovodném programu se vystřídali 
dětský pěvecký sbor Severáček vedený 
Radkou Fryčovou, zpěvačka Magene, 
modelky z agentury Fashion models, 
které předvedly společenské a svateb-
ní šaty ze Svatebního studia a agen-
tury Vera Marsalli Liberec. Součástí ve-
čera byla i oslava 10. narozenin vyda-
vatelství Metropol spojená s křtem 
466. vydání novin. Galavečerem prová-
zel Libor Tampier.

Foto: Pavel Duchoslav

Liberec | Ve čtvrtek 17. března se v Clarion Grandhotelu Zlatý lev v Liber-
ci konalo slavnostní vyhlášení výsledků čtenářské ankety Osobnost ro-
ku Libereckého kraje, nad kterou převzal záštitu hejtman Martin Půta.

Osobnosti roku 
Libereckého kraje 2015
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Do modernizace českolipské nemocnice
půjde letos přes 33 milionů korun
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Liberecký kraj | Po úspěšném veletrhu Holiday 
World 2016, ze kterého si Liberecký kraj přivezl dvě 
ocenění, pokračuje úspěšná „veletržní sezóna“ nejen 
v Čechách, ale i Polsku a Německu. Liberecký kraj 
na veletrzích nechybí se svou nabídkou turistických 
a volnočasových možností.

Zahraničních veletrhů se Liberecký kraj účastní v rám-
ci expozice České centrály cestovního ruchu Czechtou-
rism. Do polské Wroclawi, kde se na konci února kona-
ly Targi turystyczne, vyrazili pracovníci oddělení ces-
tovního ruchu společně se zástupci Českého ráje. „Po-
láci představují širokou skupinu zahraničních návštěvníků 
Libereckého kraje. Zajímají se především o památky – hra-
dy, zámky, církevní památky, historické objekty a přírodní 
zajímavosti jako jsou skalní města v Českém ráji. Ani ak-
tivní dovolená v podobě pěší turistiky a cykloturistiky jim 
není cizí,“ uvádí Hana Maierová, statutární náměstkyně 
hejtmana, která má cestovní ruch ve svém resortu. Po-
vědomí o Libereckém kraji je mezi návštěvníky značné, 
mnoho z nich zde již dovolenou trávilo, znají například 
Krkonoše jak z polské, tak české strany.
Oproti tomu veletrh ITB Berlín, který se uskutečnil ve 
dnech 9. – 13. 3., je největším veletrhem cestovního ru-
chu ve střední Evropě. Na letošním jubilejním 50. roč-
níku se prezentovalo 187 zemí světa. „Němcům patří 
1. místo ve skupině zahraničních návštěvníků Libereckého 
kraje,“ přibližuje Hana Maierová. Z březnových tuzem-
ských veletrhů se Liberecký kraj prezentoval v Ostravě 

v rámci veletrhu Dovolená a region, lázeňství. Tam ná-
vštěvníci tradičně hledají tipy na trávení letní i zimní 
dovolené, především v  Jizerských horách a Českém ráji. 
Dalším březnovým veletrhem byl Infotour a cykloturis-
tika v Hradci Králové. (od dop.)

Liberecký kraj pokračuje s propagací
na veletrzích cestovního ruchu

Oslavenkyni přinesli dárkový koš, kvě-
tinu i krásné přání a zaposlouchali se 
do příběhu rodiny, která se v 90. letech 
vrátila z vesnice v dalekém Kazachstá-
nu do vlasti svých předků, kde znovu 
zapustila kořeny.
Češka M. Kchalupnik (Chalupníková) 
se v roce 1914 narodila v Kazachstánu, 
v malé vesničce v polopoušti, od které 
bylo nejbližší město vzdálené 120 kilo-
metrů. Po rozpadu Sovětského svazu, 
v 90. letech, přijela s rodinou do Čech. 
A to konkrétně na Vysočinu, kde již část 
rodiny žila. Česky všichni uměli, proto-
že vesnice, kde v Kazachstánu žili, by-
la převážně obydlena Čechy, kteří sem 
přišli na začátku 20. století.
Po několika letech poté s rodinou pře-
sídlila do České Lípy. Paní Kchalupnik vy-
chovala pět dětí a její nejbližší dlouhově-
kost své babičky připisují životnímu opti-
mizmu, který ji nikdy neopouštěl. „S paní 
Kchalupnik jsme se neviděli poprvé. I tento-
krát bylo o čem povídat. Všichni jsme se zno-
vu zaposlouchali do vyprávění vnučky paní 
Kchalupnik, která se o babičku stará spo-
lu se svou maminkou v bytě na Špičáku. Je 
neuvěřitelné, co všechno rodina prožila od 
časů osídlování Kazachstánu, kde od roku 
1911 zúrodňovala stepní půdu. Nebo jak se 
svými  rodiči,  sourozenci a dětmi prožíva-
li návrat do vlasti, která už pro ně předsta-
vovala velkou neznámou,“ popisuje setká-
ní starostka Romana Žatecká.  (od dop.)

Česká republika/Frankfurt n. M. 
Velký úspěch zaznamenal na 
únorovém mezinárodním vele-
trhu ve Frankfurtu nad Moha-
nem Crystalex Nový Bor. Skláři 
zde představili nové kolekce se-
tů užitkového skla i speciální de-
korace pro hotely a restaurace. 

V expozici Crystalexu se během čtyř-
denního veletrhu vystřídala řada za-
hraničních zájemců, okouzleni by-
li především Francouzi, ale také hos-
té ze zámoří.  Ocenili především kva-
litu výrobků i serióznost a přístup 
reprezentantů fi rmy, která přes 90 % 
své produkce exportuje a dokáže při-
způsobit výrobu požadavkům klien-
tů. V tomto směru dokonale prově-
řil vedení společnosti i jejích 850 za-
městnanců loňský rok, kdy museli na-

hradit výpadek značné části ruského 
a postsovětského trhu. Podařilo se na-
jít nová teritoria, obrat fi rmy meziroč-
ně vzrostl o 8,5 % a činil přes miliar-
du korun. A to je podle slov ředitele 
Ing. Martina Kubáta historický mez-

ník v novodobé existenci Crystalexu.  
Firma neusíná na vavřínech, stále pře-
mýšlí nad zvyšováním přidané hod-
noty zboží a kvality výrobků, kde pat-
ří do světové vyšší ligy. (met)

Foto: archiv

V Top Hotelu Praha se nejprve konala 
tisková konference a po ní také slavnost-
ní vyhlášení výsledků tradiční ankety, 
v níž v několika kategoriích napříč svazy 
a různými druhy postižení hlasuje pade-
sátka odborníků z řad sportovních novi-
nářů, trenérů a svazových funkcionářů. 
Pořadatelem ankety je Český paralym-
pijský výbor, mediálním partnerem Čes-
ký Metropol.
Vítězkou se stala sjezdařka Tereza Kmo-
chová, která vloni zazářila hned pěti 
zlatými medailemi.  Ani při dalších zá-
vodech svým soupeřkám nic zadarmo 
nedaruje. Na druhou příčku svými vý-
kony v loňském roce dosáhl snowbo-
ardista Tomáš Pazdera, který byl v Soči 
také zlatý. I když ho provázela zranění, 

je připraven dát do tréninku všechno 
a svou pozici obhájit. Třetí místo v an-
ketě za rok 2015 paří lukostřelci Davi-
du Drahonínskému, který se vloni ve 
své disciplíně stal mistrem světa a po-
kořil světový rekord. Letos jej stihl ještě 
vylepšit. Nyní se připravuje na cestu do 
Rio de Janeira.
Všem oceněným handicapovaným spor-
tovcům patří velké poděkování za výko-
ny a vzornou reprezentaci, stejně jako 
povzbuzení do dalších úspěchů. Podě-
kování si zaslouží i trenéři a sponzoři  
českých paralympiků. 
Na snímku Tomáše Prchala zprava Da-
vid Drahonínský, Tereza Kmochová, To-
máš Pazdera a vedoucí výpravy a trenér 
Roman Suda. Zdroj: Metropol

Královnou handicapovaných sportovců
za rok 2015 je Tereza Kmochová

Praha | Svůj svátek zažili 3. března nejlepší handicapovaní sportovci 
České republiky za rok 2015. 

Jablonec n. N. | Šaty symbolizu-
jící Jablonec nad Nisou veřejnos-
ti představila na plese města mo-
delka, moderátorka a Česká Miss 
roku 2013 Gabriela Kratochví-
lová (na snímku s primátorem 
Beitlem).

Autorkou krásné štrasové korunky 
v podobě staré jablonecké radni-
ce, dnes Městské knihovny, je Olga 
Kopalová ze společnosti Šenýr Bi-
joux. Šaty navrhla a v rámci svého 
projektu Návraty k hodnotám ušila 
módní návrhářka Marie Zelená. Ta 
předala primátorovi Petru Beitlovi 
šerpu v barvách města, kterou mu 
přivezla jako dárek. Jablonec se tak 
stal prvním městem v Libereckém 
kraji, které se může chlubit svými 
reprezentačními šaty. (od dop.)

Jablonec má reprezentační šaty

Nejstarší obyvatelka se narodila v Kazachstánu
Česká Lípa | Pohnutý a bohatý život prožila Marie Kchalupnik, milovaná maminka, babička, prababička, pra-
prababička a nyní také nejstarší obyvatelka České Lípy, která 8. března oslavila neuvěřitelné 102. narozeniny. 
Poblahopřát k nádhernému životnímu jubileu jí proto přišli také všichni členové vedení města, starostka Roma-
na Žatecká i místostarostové Alena Šafránková a Juraj Raninec.

Crystalex jde cestou vyšší přidané hodnoty

Česká Lípa | Rada kraje na svém 
jednání 15. března schválila le-
tošní investiční akce v Nemocnici 
s poliklinikou Česká Lípa, a.s. a je-
jich fi nancování. Rozsáhlé rekon-
strukce a modernizace se dočkají 
operační sály včetně hlavních ven-
tilátorů, lůžková část neurologic-
kého oddělení a dále výtahy a stře-
chy několika budov. To vše si vyžá-
dá přes 33 mil. Kč a peníze půjdou 
z rozpočtu kraje. Investiční akce 
a fi nanční prostředky musí ještě 
odsouhlasit krajští zastupitelé.

Rekonstrukce operačních sálů ve dru-
hém podlaží letos začne první eta-
pou. Ta zahrnuje vyhovení prováděcí 
projektové dokumentace za 9,68 mil. 
Kč. „Odhad nákladů na pořízení prová-
děcí projektové dokumentace je prove-
den podle tarifů České komory architek-
tů ČR, kde jsou na projektové práce kla-
deny nejvyšší nároky, a speciální vnitřní 
vybavení je zařazeno v kategorii V. - stav-
by s nejvyšším standardem,“ vysvětluje 

radní pověřený řízením resortu zdra-
votnictví Petr Tulpa. K samotné rekon-
strukci operačních sálů, což je druhá 
etapa, dojde v příštím roce. Náklady 
na stavební část se budou pohybovat 
ve výši cca 100 milionů Kč.
Za účelem zlepšení specializované pé-
če je nutná modernizace lůžkové části 
lůžek intermediální péče neurologic-
kého oddělení a jejich přístrojové vy-
bavení. Odhadované náklady na mo-
dernizaci, což jsou stavební úpravy 

a zdravotnická technologie a vybave-
ní, dosahují výše 4,84 milionů Kč.
Rekonstrukce střech na objektech stra-
vovacího provozu hemodialýzy, archivu 
a propojovacího koridoru je vzhledem 
k jejich roku pořízení v době výstavby 
nemocnice (cca 35 let) nezbytná. Sta-
vebně technický stav původní tepelné 
izolace a hydroizolace je velmi špatný, 
vlivem stáří do objektů zatéká. „Lokální 
opravy jsou nerentabilní a řeší zatékání 
pouze krátkodobě. Pokud nezačne zásad-

ní rekonstrukce, bude docházet stále čas-
těji k poškozování interiérových prostor 
a vybavení,“ říká radní Petr Tulpa s tím, 
že výše nákladů na rekonstrukci střech 
je odhadnuta na 9,1 milionů Kč. V loň-
ském roce kraj v českolipské nemocni-
ci realizoval rekonstrukci střech objek-
tů dílen, údržby a dopravy.
Další investiční akcí, jejíž náklady bu-
dou činit zhruba 7,6 milionů Kč, je re-
konstrukce pěti výtahů v budovách 
polikliniky a dětské nemocnice, které 
od doby výstavby nemocnice nepro-
šly žádnou zásadní modernizací.
Vzhledem ke stáří a technickému 
stavu je také nutná rekonstruk-
ce hlavních ventilátorů pro větrání 
(chlazení a topení) centrálního zdro-
je vzduchu pro systémy VZT a jejich 
řízení (měření a regulace) na operač-
ní sály v 6., 7. a 8. NP. Tyto práce si 
vyžádají cca 1,81 milionů Kč.
„Snažíme se dále rozvíjet českolipskou 
nemocnici a pacientům tak poskytovat 
výrazně vyšší komfort a pohodlí,“ do-
dává radní Tulpa.  (od dop.)
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 Den první 
Na třídenní návštěvu přijel prezident 
republiky Miloš Zeman s pochvalou. 
Znovu ocenil dokončení lůžkového 
hospice, který potřebným slouží od 
začátku letošního roku a jehož ote-
vření se osobně zúčastnil. 
Cestu po regionu zahájil setkáním 
s krajskými zastupiteli a staros-
ty některých obcí Libereckého kra-
je. Na Technické univerzitě v Liber-
ci pobesedoval se studenty napří-
klad o Evropské unii, inkluzi nebo 
svých cílech. Spolu s hejtmanem 
a dalšími zainteresovanými se se-
šli nad budoucností národní kultur-
ní památky horského hotelu Ještěd. 
Prezident pochválil Liberecký kraj 
za to, že se chce aktivně podílet na 
obnově Ještědu. Zastupitelé schvá-
lili přesunout částku ve výši 2 mili-
ony korun určených v rozpočtu kra-
je na pietní obnovu hotelu Ještěd, 
na poskytnutí účelové dotace Spol-
ku Ještěd 73. Organizace, v níž Li-
berecký kraj zastupuje statutární 
náměstkyně hejtmana Hana Mai-

erová, peníze využije na pořízení 
předprojektové a projektové doku-
mentace k obnově národní kultur-
ní památky Horský hotel a televiz-
ní vysílač Ještěd. 
Předprojektová dokumentace zahr-
ne stratigrafi cký průzkum, doplnění 
inventarizace prvků, stavebně tech-
nický průzkum, stavebně technický 
průzkum, zpracování architektonic-
kého - stavebního řešení a techno-
logický průzkum. Finance pro ten-
to účel skládají i další dva členové 
společnosti – Ještěd s.r.o. a České 
radiokomunikace a.s.  „Kraj v člen-
ství spatřuje možnost, jak se aktivněji 
zapojit do kroků směřujících ke zvele-
bení národní kulturní památky a pod-
pořit i její možné budoucí zapsání do 
seznamu památek UNESCO. Postupně 
se daří naplňovat cíle, které od začát-
ku vzniku stanovil Spolek Ještěd 73. To 
znamená pracovat na obnově Ještědu 
a vrátit mu původní podobu, a rovněž 
spojit různé subjekty a instituce, které 
by mohly Ještědu v budoucnu pomoci 
s celkovou citlivou rekonstrukcí. Pan 

prezident dal sám sobě úkol pohovo-
řit s paní ministryní Šlechtovou o zís-
kání fi nanční podpory z IROPu“, do-
dal hejtman Libereckého kraje Mar-
tin Půta. 
V Hodkovicích nad Mohelkou vítaly 
prezidenta republiky desítky lidí již 
na místním náměstí a potom do po-
sledního místa zaplnily kino. Obča-
né se mimo jiné ptali na preziden-
tův názor na církevní restituce ne-
bo média. 

Den druhý 
Druhý den vedla cesta hlavy státu do 
Tanvaldu, Harrachova a Semil. V har-
rachovské sklárně, která je nejstarší 
v Čechách, si dokonce zkusil vyfouk-
nout sklo.
Dopolední program probíhal v Tan-
valdu. Občané využili příležitosti, 
že hlavu státu po celou dobu ná-
vštěvy doprovázel hejtman Mar-
tin Půta a otevřeli regionální téma - 
platy řidičů autobusů. Potom se za-
jímali o názor prezidenta na vlas-
tenectví nebo budoucnost Evropské 

unie, ale došlo i na otázku jeho dal-
ší kandidatury. Ve Sklárně a Minipi-
vovaru Novosad a syn v Harrachově 
se setkal se zaměstnanci a vyzkou-
šel si práci sklářů. Poté s význam-
nými podnikateli Libereckého kra-
je poobědval bramboračku, vrab-
ce s knedlíkem, vanilkový puding 
a napil se místního piva. „S podni-
kateli jsme mluvili především o ne-
vyhovující dopravní infrastruktuře 
na Jilemnicku a Semilsku. Dobré do-
pravní napojení je rozhodujícím fak-
torem pro příchod nových investorů. 
Hovořili jsme také o cestovním ruchu. 
Pro Harrachov je důležitý skokanský 
areál, ale kvůli nevyhovujícímu sta-
vu se tam nekoná světový pohár,“ ře-
kl hejtman LK Martin Půta. 

Den třetí
Poslední zastávka prezidenta Miloše 
Zemana patřila východu regionu. Po-
zdravil se také se starostkou Tatobit 
Lenkou Malou a vyjádřil podporu tisí-
cileté lípě, která bojuje o titul Evrop-
ský strom roku.

Dopoledne strávil v Lomnici nad 
Popelkou, kde hlavu státu přivítal 
starosta Josef Šimek a dav míst-
ních obyvatel. Na závěrečné tis-
kové konferenci poděkoval hosti-
teli návštěvy, hejtmanovi Martinu 
Půtovi, za třídenní doprovod, per-
fektní organizaci a příjemný po-
byt v Libereckém kraji. Pohovo-
řil o seznamu kulturních památek 
v havarijním stavu, který v Libe-
reckém kraji čítá patnáct objektů. 
Jedná se například o krytý dřevě-
ný most vzpěradlo-věšadlové kon-
strukce v Bystré nad Jizerou, ko-
lem něhož projížděl při své ná-
vštěvě. „Ten most nákladnou rekon-
strukci opravdu potřebuje a po jeho 
opravě by jej měl do své správy pře-
vzít Liberecký kraj. Jak pan prezi-
dent uvedl, v našem kraji je ve špat-
ném stavu patnáct památek. Chci 
všem starostům, na jejichž území 
se takové objekty nachází, zaslat 
dopis, aby byli aktivní v opravách,“ 
uvedl hejtman Libereckého kraje 
Martin Půta.

Liberecký kraj navštívil prezident republiky Miloš Zeman
Koncem února zavítal v pořadí již na třetí třídenní pracovní návštěvu Libereckého kraje prezident republiky Miloš Zeman s chotí. Také tentokrát pro něj byl připravený bohatý program, který čítal na dva-
cet položek. Nepostrádal setkání se studenty, občany a představiteli kraje, měst a obcí i vedení a zaměstnanci vybraných i fi rem. Při všech zastaveních doprovázel hlavu státu hejtman LK Martin Půta. 

Prezident Miloš Zeman a hejtman Martin Půta na Ještědu U Tatobitské lípy se starostkou obce Lenkou Malou Na návštěvě sklárny v Harrachově

Hlásit se mohou obce vesnického 
charakteru, které mají maximálně 
7.500 obyvatel a které mají zpra-
covaný vlastní strategický rozvo-

jový dokument zabývající se roz-
vojem obce, program obnovy ves-
nice nebo program rozvoje svého 
územního obvodu. Organizace sou-

těže probíhá ve dvou kolech - kraj-
ském a celostátním. Všechny při-
hlášené obce jsou nejprve hodno-

ceny v krajském kole, do celostátní-
ho kola pak postupuje za každý kraj 
jedna obec, které získá Zlatou stu-

hu. V rámci celostátního kola bu-
dou vyhodnocena první tři místa.
Podmínky a přihlášku najdete na 
stránkách http://www.vesniceroku.
cz/. Veškeré dotazy zodpoví tajem-
nice soutěže Ing. Miroslava Tichá, 
tel.: +420 234 154 189, mobil: +420 
731 628 447, e-mail: miroslava.ti-
cha@mmr.cz.   

Startuje Vesnice roku, přihlášky se přijímají do 29. dubna
Již 22. ročník soutěže Vesnice roku v Programu obnovy venkova byl slav-
nostně vyhlášen 1. března na Dni malých obcí v Praze. Přihlášky se při-
jímají do 29. dubna 2016, tento den je posledním možným pro doručení 
a zaevidování na Ministerstvu pro místní rozvoj ČR.

Produkty nymburského závodu 
společnosti Changhong jsou pod-
le obchodního a marketingové-
ho ředitele pro střední a východ-
ní Evropu pro značku Chanhong 
Jiřího Mrkvičky připraveny na 
druhou vlnu digitalizace v Čes-
ku již od loňského roku.

Značka dosahuje v Evropě každo-
ročně patnáctiprocentní nárůst. 
V ČR jsou pro fi rmu klíčovými part-
nery fi rmy mall.cz a Okay Holding, 
v rámci Evropy to je Metrogroup. 
Firma prodává své výrobky po ce-
lé Evropě v zemích jako je Němec-
ko, Francie, Portugalsko či Itálie 
včetně zemí střední Evropy. Znač-
ka Changhong se letos soustře-
dí na evropských trzích s tzv. bí-
lou technikou, jako jsou lednice či 
mrazáky.

 Společnost Changhong je jed-
ním z největších výrobců LED te-
levizorů na světě. Jak se její pro-
dukty odlišují od konkurence?
Produkty fi rmy se od konkurence 
zásadně odlišují především vyso-
ce zajímavým poměrem mezi ce-
nou a kvalitou s ohledem na vyba-
vení televizí. Naše výrobky splňu-

jí kvalitní HW vybavení, rozlišení 
HD Ready, Full HD, či Ultra HD. Na-
še výrobky nyní mají k dispozici ta-
ké vlastní operační systém iSmart, 
který posouvá televizi do kategorie 
multimediálních zařízení, tedy do-

káže spolupracovat s notebookem, 
mobilním telefonem, tablety a dal-
šími zařízeními v domácnosti.

 Chystá se další fáze digitalizace, 
která by měla do tuzemských do-
mácností přinést kvalitnější obraz. 

Jaké novinky chystá v této souvis-
losti společnost Changhong?
Všechny naše produkty jsou již 
od loňského roku vybaveny for-
mátem DVB-T2 s kódováním obra-
zu, které bude používané v České 

republice, a to na rozdíl od někte-
rých výrobců televizí.

 Firma před časem podepsala 
s městem Nymburk smlouvu s tím, 
že bude expandovat a investuje 
nemalé prostředky do projektu 
Changhong v této průmyslové zó-
ně. Můžete tuto investici přiblížit, 
a jaký je aktuální stav projektu?
Spolupráce pokračuje velmi inten-
zivně, čemuž nasvědčuje jak rozšíře-
ní nymburské průmyslové zóny, tak 
i nedávná návštěva vedení společnos-
ti Changhong ve Středočeském kraji, 
která se bude v brzké době opakovat. 
Vláda Sečuánské provincie bude mít 
na Praze 1 rovněž k dispozici repre-
zentační prostory pro kulturní a spo-
lečenské centrum, kde se bude společ-
nost Changhong také prezentovat.

 Závod fi rmy v Nymburku má roč-
ní kapacitu 1 milion televizí. Jaký 
je cíl pro letošní rok?
Od roku 2008, kdy byl náš výrob-
ní závod v Nymburku spuštěn, má-
me k dispozici šest výrobních linek 
s 350 zaměstnanci. Loni jsme se po-
hybovali ve výrobní kapacitě na 65 
až 70 procentech, letos máme v plá-
nu navýšení výroby.  (top)

Foto: Daniel Šainer

Televize Changhong jsou na digitalizaci připraveny

Úřadující Miss Czech Press Simona Borzíková s Jiřím Mrkvičkou ze společnosti Changhong, partnera soutěže krásy.
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Dvě strany jedné hranice: 
Důl Turów…

Povrchový důl Turów leží na polském 
území v jihovýchodní části žitavské pán-
ve v povodí Lužické Nisy a Olešky. Hně-
dé uhlí s vysokým obsahem síry slouží 
především pro provoz nedaleké elekt-
rárny, jež má fungovat až do roku 2050. 
V současnosti se důl rozkládá na celkové 
ploše 45 km2. Těží se dvě sloje, přičemž 
průměrná hloubka dolu je 225 metrů. 
Předpokládá se posun těžby k jihový-
chodu, kde jsou již prováděny skrýv-
kové práce. Ve výhledu se předpoklá-
dá další prohloubení dolu o cca 60 – 80
metrů až na kótu cca -30 m n. m. 

… a postižená lokalita 
na české straně 

Důlní činností postižená území jsou na 
českém území vymezena jižním okra-
jem Žitavské kotliny, jejíž česká část je 
označována jako Hrádecká pánev. V zá-
jmové oblasti se nacházejí města Chras-
tava a Hrádek nad Nisou. V minulosti 
byly podzemní vody z této lokality dré-
novány Oldřichovským potokem, což se 
razantně změnilo těžební činností dolu 
Turow, jehož těžební jáma již v 80. letech 
změnila směr proudění podzemních 
vod. Vlivem masivního čerpání důlních 
vod došlo k radikálnímu snížení hladi-
ny podzemní vody na ploše až 40 km2.
Maximální poklesy hladiny v české části 
Žitavské kotliny dosahují 50 až 60 met-
rů. S plánovaným postupem těžby v Tu-
rówě směrem ke státním hranicím reál-
ně hrozí další poklesy hladiny podzem-
ní vody, což na české straně nejdříve 
ovlivní jímací území Uhelná, zásobující 
Hrádecko pitnou vodou. 

Studie SVS k dopadům 
rozšíření těžby

Severočeská vodárenská společnost 
(SVS) pozorně sleduje okolní dění, které 
se může jakkoliv dotknout podmínek 
plnění její role při zásobování obyvatel 
severních Čech pitnou vodou a odvá-
děním a čištěním vod odpadních. Ne-
chala proto zpracovat studii, která vy-
hodnocuje dostupné informace a posu-
zuje vliv plánovaného rozšíření těžby 
dolu Turów na vodohospodářskou in-
frastrukturu v postižené lokalitě v re-
gionu působnosti SVS. Defi nuje rizi-
ková místa v systému zásobení vodou 
a likvidace odpadních vod a navrhuje 
nápravná opatření, včetně posouzení 
fi nančních, časových a technických ná-
roků na jejich realizaci. 
„Protože nejsou k dispozici ofi ciální pod-
klady z polské strany o rozsahu rozšíření 
a konečné hloubce dolu, je pravděpodob-
ný rozsah důlní činností ovlivňovaného 
území vyjádřen pomocí tří zatěžovacích 
stavů, kdy celkové velikosti do budoucna 
postižené lokality vycházejí z údajů o his-
torickém postupu těžby. Podle toho se liší 
míra výpadků individuálních zdrojů pitné 
vody a výpadků zdrojů místních vodovo-
dů nepřipojených na oblastní vodovod“, 
upřesňuje Ing. Bronislav Špičák, gene-
rální ředitel SVS.

Úbytek vodních zdrojů
Převážná část lokality Chrastava - Hrá-
dek nad Nisou je napojena na oblast-
ní vodovod Liberec - Jablonec n. Nisou. 
Pro zásobování obyvatel pitnou vo-
dou jsou využívány místní zdroje, při-
čemž jejich kapacita je doplňována od-
běrem vody z oblastního vodovodu. 
V současnosti nejvýznamnějším míst-
ním zdrojem vody pro Hrádek nad Ni-
sou je „Uhelná“, ležící v těsné blízkosti 
česko-polské státní hranice, který tvo-
ří asi čtvrtinu z celkové výroby vody 
pro pokrytí potřeby ve skupinovém vo-
dovodu Hrádek – Bílý Kostel – Choty-
ně. Druhým významným zdrojem pit-
né vody pro Hrádek n. N. je zdroj Pe-
kařka - velká.
Co se týče zdrojů vody, tak v rámci za-
těžovacího stavu I je ve studii uvažo-
váno s výpadkem zdrojů, které jsou 
v těsné blízkosti povrchového dolu Tu-
rów: Hrádek nad Nisou, Grabštejn, Vác-
lavice a Horní Vítkov. Součástí opatře-
ní je připojení všech obyvatel na sku-
pinový vodovod Chrastava – Hrádek 
n. Nisou. V důsledku připojení nových 
obyvatel dojde ke zvýšení potřeby vo-
dy. Kromě toho dojde k výpadku zdro-
je Uhelná a tím k prohloubení defi ci-
tu místních zdrojů pro pokrytí potřeby 
vody na Hrádecku. 
V rámci zatěžovacího stavu II je uvažo-
váno s rozšířením důlní činnosti, které 
se projeví výpadkem zdrojů na území 
severně od toku Lužické Nisy, kde vý-
chodní hranici postiženého území tvo-
ří povodí Vítkovského potoka. Do zasa-
ženého území spadá vodní zdroj Pekař-
ka - velká. Dojde k výraznějšímu pro-
hloubení defi citu místních zdrojů pro 
pokrytí potřeby vody na Hrádecku, 
čímž vyvstane nutnost výstavby v pod-
statě nové úpravny vody v Machníně, 
a zároveň dojde i ke změně ve způsobu 

distribuce vody ve vodárenském systé-
mu. V rámci zatěžovacího stavu III ne-
dojde oproti zatěžovacím stavům I a II 
k výraznému navýšení potřeby vody, 
ale k další změně ve způsobu distribu-
ce vody v systému.

Problémy s vypouštěním 
odpadních vod

Ovlivnění českého území těžební čin-
ností v Turówě se netýká pouze pokle-
sů hladiny podzemní vody, nýbrž celé-
ho vodního režimu v jeho širokém oko-
lí, a to včetně vodnosti (průtoku) ně-
kterých povrchových toků. Nejvíce je 
ovlivněn hraniční tok Lubota - Oldři-
chovský potok, který je v důsledku důl-
ního čerpání po většinu roku suchý, tj. 
není dodržen ani minimální hygienic-
ký průtok. Ovlivněn je ale i Václavický 
potok. V čem je problém? Podle plat-
né legislativy všechna vypouštění od-
padních vod do vod povrchových mu-
sí být regulována. Základním podkla-
dem pro stanovování limitů pro povo-
lené vypouštění je stav vody ve vodním 
toku, a to nejen ve vodním útvaru, do 
kterého k vypouštění dochází, ale i ve 
vodních útvarech následujících dále 
v povodí. 
Co v tomto ohledu tedy přinesou ná-
sledky plánovaného rozšíření těžby 
v Turowě? Konec fungování stávají-
cích domovních čistíren odpadních vod 
(ČOV) pro vlastníky nemovitostí na čes-
ké straně hranice v postižené lokalitě. 
Alternativním řešením je jejich náhra-
da bezodtokovými jímkami s vyváže-
ním na ČOV Chrastava, resp. ČOV Hrá-
dek n. Nisou. S ohledem na ekonomiku 
takového provozu pro vlastníky nemo-
vitostí a na zvýšené zatížení životního 
prostředí dopravou však takové řeše-
ní není žádoucí. Bude proto zapotřebí 
zajistit odkanalizování obcí v postiže-
né lokalitě a adekvátní navýšení výko-

nu spádových čistíren odpadních vod. 
Hlavním opatřením v rámci systému li-
kvidace odpadních vod v postiženém 
regionu proto bude jejich čištění a vy-
pouštění do dostatečně vodného toku 
v dané lokalitě – do Lužické Nisy – je-
jíž vodnost je dostatečná pro vypouš-
tění vyčištěných odpadních vod z čistí-
ren odpadních vod.

Odhad investic v regionu SVS
Studie SVS sumarizuje odhad investič-
ních nákladů na realizaci technických 
opatření v oblasti pitné vody pro za-
těžovací stav I a II na 269 milionů ko-
run, pro zatěžovací stav III na 400 mi-
lionů korun. Dojde totiž nejenom k vý-
raznému navýšení požadavku na vý-
kon zdroje úpravny vody Machnín, ale 
bude to znamenat v podstatě potřebu 
výstavby nové úpravny vody, a zároveň 
bude muset dojít i k opatřením na stá-
vajících rozváděcích sítích, která spo-
čívají v připojení místních částí Hor-
ní a Dolní Sedlo, Dolní Suchá a Panen-
ská Hůrka na oblastní vodovod. K to-
mu připočtěme investiční náklady na 
odkanalizování obcí Horní Vítkov, Vác-
lavice, Grabštejn a Oldřichov na Hrani-
cích, včetně zkapacitnění čistíren od-
padních vod Chrastava a Hrádek nad 
Nisou, což je dalších 355 milionů ko-
run. Jen v regionu působnosti SVS te-
dy při krajně nepříznivé variantě vývo-
je těžby v Turówě vycházejí požadavky 
na investice k zajištění dodávek pitné 
vody a odvádění a čištění odpadních 
vod až na 755 milionů korun.
Kromě SVS řeší problém s mizející 
spodní vodou také Frýdlantská vo-
dárenská společnost (FVS) působí-
cí ve Frýdlantském výběžku. V krajní 
variantě se zde uvažuje i o přivede-
ní surové vody z druhé strany Jizer-
ských hor, z vodních nádrží Josefův 
Důl a Souš. Ty nyní zásobují města Li-

berec, Jablonec nad Nisou a region vý-
chodně od Jablonce. Odvádění surové 
vody z obou nádrží by si proto vyžáda-
lo jak realizaci opatření k posílení pří-
toku do nádrží, tak samozřejmě další 
dostavby vodovodní sítě, např. pro při-
pojení Jablonce na úpravnu vody Bed-
řichov (zásobenou z vodní nádrže Jose-
fův Důl) a výstavby vodovodních přiva-
děčů na Frýdlantsko. Také tyto investi-
ce vyvolané těžbou na polské straně 
dosáhnou obrovského objemu.

Kdo to zaplatí?
Realizace uvedených potřebných 
opatření na vodárenských sítích a dal-
ších zařízeních bude velice obtížná, ať 
z hlediska majetkoprávního projed-
nání nebo z hlediska časových náro-
ků na přípravu a samotnou výstavbu. 
I při optimistickém výhledu může tr-
vat dokončení až sedm let. S ohledem 
na to je žádoucí bezodkladné zahá-
jení přípravných a projekčních pra-
cí.  S tím se však pojí základní otázka: 
Kdo to všechno zaplatí? 
Finanční dopad ve výši 755 mil. Kč to-
tiž není jen problém SVS, naše společ-
nost bude muset řešit problém tam, 
kde v současné době zajišťuje zásobo-
vání pitnou vodou a likvidaci odpad-
ních vod, avšak v těch místech, kde je 
v současné době individuální zásobo-
vání (studny) a likvidace splašků (žum-
py, septiky), tam se problém týká vlast-
níků nemovitostí, kteří se nicméně dle 
očekávání obrátí na své starosty, kteří 
– coby naši akcionáři – půjdou hledat 
pomoc k nám. 
Nelze čekat, že by to snad fi nančně 
mohla zvládnout Severočeská vodá-
renská společnost. A hlavně, proč by 
měla?! Není přeci původcem hrozí-
cí nepříznivé situace. Pro fi nancová-
ní případných opatření v souvislosti 
s Turówem je proto nutné využít jiný, 
adekvátní způsob.
Ing. Bronislav Špičák, dodává: „ Rozhod-
ně nedopustíme, aby tíhu fi nančních do-
padů problému s dolem Turów, který ne-
ní zapříčiněn českou stranou, nesli v ceně 
vody naši odběratelé, obyvatelé severních 
Čech, když je tu pádný důvod pro kom-
penzace ze strany původce problému. 
Vzhledem k prokázanému vlivu důlní 
činnosti na podzemní a povrchové vody 
je nutné včasné projednání, a to na nej-
vyšší úrovni, aby poskytnutí takové kom-
penzace bylo zajištěno, proto jsme již se-
známili příslušná ministerstva se závěry 
naší studie.“
Pro uplatnění nároku lze totiž vychá-
zet z uzavřené „Dohody mezi vládou 
České republiky a vládou Polské re-
publiky o spolupráci na hraničních 
vodách v oblasti vodního hospodář-
ství“, jež zohledňuje ochranu vod 
před znečištěním, ochranu jakosti 
a množství vod a ochranu před po-
vodněmi. A protože by se eventuální 
spor na mezinárodní úrovni mohl ře-
šit zdlouhavě, bylo by žádoucí, aby fi -
nanční dopady realizace nezbytných 
opatření prozatím nesl český stát.

Vodárenský problém SVS aneb jak zajistit vodu bez vody

Důl Turów… Autor: Anna Uciechowska, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=1157585

Nejvíce rizikové lokality s ohledem snížení vodnosti v tocích. Schématický hydrogeologický profi l centrální strukturou hrádecké pánve - barevnými šipkami je naznačen směr přetékání.



Os
ob

no
st

 r
ok

u 
Li

be
re

ck
éh

o 
kr

aj
e

PARTNEŘI
PROJEKTU:

Č
es

ká
 L

íp
a

Li
be

re
c

Ja
bl

on
ec

 n
ad

 N
is

ou
Tu

rn
ov

Fr
ýd

la
nt

Noviny Metropol na www.tydeniky.cz | bezplatná distribuce do domácností a stojanů 05
inzerce

Os
ob

no
st

 r
ok

u 
Li

be
re

ck
éh

o 
kr

aj
e

1. Ten zahájil dětský pěvecký sbor Severáček ve-
dený sbormistryní Radkou Fryčovou, u kláves 
usedla Eva Dvořáková. Kluci a děvčata nabili sál 
Clarion Grandhotelu pozitivní energií.
2. Hosty večera potěšila několika vstupy zpě-
vačka Magene.
3. S přípravou a realizací čtenářské ankety 
Osobnost roku Libereckého kraje seznámili 
přítomné ředitel vydavatelství Ing. Jiří Mors-
tadt a šéfredaktorka Ladislava Richterová.
4. Dvakrát se na rudém koberci mezi publi-
kem objevily modelky agentury Fashion models 
z Prahy Žaneta Morštadt, Gabriela Melničáková, 

Marie Kumberová, Denisa Švecová, Hana Vágne-
rová a Denisa Rosinská. V obou případech před-
vedly nádherné společenské a svatební šaty ze 
Svatebního studia a agentury Vera Marsalli v Li-
berci, jehož majitelkou je Eva Salačová.  
5. Součástí galavečera, který moderoval Libor 
Tampier, byl i křest v pořadí 466. vydání no-
vin Metropol na počest 10. narozenin vydava-
telské skupiny, působící v regionech České re-
publiky. Kmotrem byl hejtman Martin Půta.

Zaplněný sál tleskal skvělým lidem, křtu i programu
Obrazem se ještě vracíme k slavnostnímu večeru vyhlášení Osobností roku Libereckého kra-
je. Po celý večer panovala v Clairon Grandhotelu Zlatý lev uvolněná a příjemná atmosféra, 
o níž se postarali laureáti ankety, předávající, partneři i doprovodný program. 

y

-
s 

artin Půta.
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Musée Grévin Praha
Celetná 15, Praha 1
otevírací doba: denně 10:00–19:00

tel.: +420 226 776 776
www.grevin-praha.com
info.praha@grevin.com

MUSÉE GRÉVIN PRAHA

Přemýšlíte, jaké by to bylo setkat 
se s hollywoodskými hvězda-
mi? Zajímá vás, jak asi vysoký 
je Brad Pitt nebo George Clo-
oney? Vstupte do magického 
muzea Grévin a české i světové 
legendy vám budou blíže, než 
jste kdy snili! Okouzlující svět 
Grévin přináší možnost vydat 
se na více než 90minutový vý-
let do historických epoch i slav-
ných scén současných fi lmů. 
Třípatrová expozice se rozkládá 
na ploše 3000m2 rozdělených 
do tematických úseků – světů, 
kde se nemožná setkání osob-
ností stávají realitou. Návštěvníci 
se mohou těšit také na setkání 
s hollywoodskými hvězdami, 
mezi kterými září Angelina Jolie, 
Brad Pitt, Meryl Streep, Michael 

Jackson, Jean Paul Belmondo, 
Cameron Diaz, George Cloo-
ney nebo Nicolas Cage. Unikát-
ní koncept muzea Grévin nabízí 
spektakulární výpravu napříč 
různými časovými epochami, 
která je umocněna propracova-
nou scénografi í, dokonalými kos-
týmy a účesy, v neposlední řadě 
i hudbou a světelnými efekty. 
Expozice nabízí také několik in-
teraktivních zastávek, například 
možnost zahrát si na konzoli 
Wii zápas s nejlepšími sportov-
ci světa nebo si vytvořit vlastní 
3D voskovou fi gurínu. Milovníci 
nejnovějších technologií ocení 
videomapping, který dotváří his-
torickou podobu Václava IV. na 
svém koni nebo atmosféru praž-
ské prvorepublikové kavárny.

VSTUPNÉ  
DOSPĚLÍ 290 Kč 
DĚTI 6–14 LET 190 Kč
STUDENTI 250 Kč
(po předložení studentské karty) 
SENIOŘI 250 Kč (nad 65 let) 
a držitelé průkazů TP a ZTP 
RODINNÉ VSTUPNÉ 600 Kč 
(dva dospělí, dvě děti, nebo 
jeden dospělý a tři děti) 
DĚTI DO 6 LET 
ZDARMA

Kupujte vstupenky 
on-line a získejte 

slevu 10%
Zvýhodněné vstupné 
získáte i v rámci naší 

partnerské spolupráce 
(např. s kartou Opencard, 

Sphere Card nebo 
Lady kartou od KB). 

Více informací 
na pokladně. 

Rozhovor s Ivetou Duškovou
O přiipravovaném představení 
v divadle Kampa o ztrátě dítěte, 
naději a překonání sebe sama.

 Proč jsi se rozhodla zpracovat té-
ma tak náročné jako je ztráta dítě-
te?
Nebylo to moje téma. Přišly za mnou 
ženy ze spolku Dlouhá cesta, že by 
měly touhu vytvořit divadelní před-
stavení ze svých prožitých příběhů.

 A co bylo zpočátku nejtěžší?
Rozhodnout se, že do toho jdu. Nej-
prve jsem se ptala sama sebe, jest-
li to vůbec zvládnu, jestli zvlád-
nu zpracovat nejen téma, ale i prá-
ci se ženami, které si prošly tako-
vým traumatem, a jestli i ony budou 
schopné to psychicky zvládnout. 
Ale pak jsem si řekla, že je to výzva. 
Mám dvě děti a teď už i čtyři vnou-
čata. A samozřejmě představa, že tu 
nejsou, je jednou z nepředstavitel-
ných. Ale něco mě nabádalo, abych 
se do toho pustila.

 Měla jsi během zkoušení něja-
kou krizi, kdy jsi si nevěděla rady 
a chtěla jsi to vzdát?
Krize a pochybnosti vás provázejí 
během každé tvůrčí práce. Ale vzdát 
jsem to nechtěla nikdy. Když už se 
jednou do něčeho pustím, nevzdá-
vám to. Nejtěžší pro mě bylo začít 
psát scénář. Trvalo půl roku, než 
jsem se do toho pustila, než jsem 
začala mít pocit, že vím kudy. Chtě-
la jsem poznat nejen jejich příběhy, 
ale hlavně jejich vnitřní světy. Kladla 
jsem jim otázky, proč mají touhu vy-
právět své příběhy právě prostřed-
nictvím divadla, co chtějí sdělit, o co 
se chtějí podělit, co sdílet? A tak po-

malu vznikal scénář. Jsou v něm za-
stoupeny všechny možnosti odcho-
du ze života: sebevražda, nenaroze-
né dítě, smrt dítěte po dlouhé nemo-
ci i nešťastnou náhodou. Jednotlivé
příběhy, založené na obrazech a ges-
tech, se prolínají a ze střípků se na-
konec poskládá celková imprese: Jak 
ženy prožívají tak hlubokou ztrátu, 
tak tragickou událost, jak se k ní po-
staví a jak s ní dokáží dál žít, jak se 
s ní vyrovnávají a jestli dokáží zno-
vu najít v životě štěstí. To mě zají-
malo už na začátku: Jestli se to vů-
bec dá překonat a jakým způsobem.

 Co tě na práci s neherečkami nej-
více bavilo?
Setkávání se a hledání. Vždycky jsem 
se na holky moc těšila. Na jejich ště-
betání, na jejich denní trable. Před 
každou zkouškou se nejprve uva-
řil čajík, každá přinesla něco na zub 
a pak, když se vše důležité probra-
lo, se začalo zkoušet. Někdy ta pří-
pravná čajíčková fáze byla dlouhá 
a já už si říkala: Měly bychom zkou-
šet, ať něco uděláme, ale tahle fáze 

byla stejně důležitá, jako ta na jeviš-
ti. Sžívaly jsme se, poznávaly a la-
dily. A já jsem jim nesmírně vděčná 
za to, že mi dovolily nahlédnout do 
svých příběhů a vnitřních světů. Na-
víc jsem s radostí sledovala, jak po-
stupně na jevišti nacházejí jistotu, 
jak se jim daří rozkvést a zkrásnět. 
Ten proces byl očišťující a nabíjející. 

 Co bys chtěla, aby vaše předsta-
vení sdělovalo a koho myslíte, že 
oslovíte?
Chtěly bychom dát naději, že je 
možné tuto těžkou situaci překonat 
a znovu nalézt radost ze života. Ale 
samozřejmě to vyžaduje neuvěřitel-
nou vnitřní sílu a pochopení. Najed-
nou vidíte, jak se velkým utrpením 
člověku „rozšiřuje“ srdce, že vnímá 
život úplně jinak, vědomě, hluboce, 
odvážně, naprosto nesobecky a nese-
bestředně. A koho oslovíme? Všech-
ny, kteří mají odvahu nahlédnout na 
toto silné a tabuizované téma.

Rozhovor pro nás připravila
Tereza Niesytová

www.divadlokampa.cz

Kam v Praze – kulturní a společenské tipy
Slavnostní zahájení letní turis-
tické sezóny na Pražském hradě 
a roku Karla IV.

Bohatým programem s tematikou 
života a doby Karla IV. a otevřením 
nejvýznamnějších návštěvnických 
objektů zdarma bude na Praž-
ském hradě v sobotu dne 2. dub-
na zahájena nejen turistická sezo-
na, ale také doba oslav 700. výro-
čí narození krále českého a císaře 
římského Karla IV. V rámci těchto 
oslav Správa Pražského hradu po-
řádá celkem šest výstavních pro-
jektů a bohatý doprovodný pro-
gram. Všechny výstavní projekty 
budou otevřeny od 15. května do 
28. září.
3. dubna 2016, Slavnostní zahájení 
v 10:00 hodin před bránou Gigantů, 
Hradčanské náměstí.

V Zahradě Bubec v pražských Ře-
poryjích se otevírá pestrý pro-
gram pro všechny generace.

Zahrada nabídne zajímavé lektor-
ské programy školám a rodinám 
s dětmi, ale i možnost relaxace ja-
kémukoliv návštěvníkovi. Oáza kli-
du nedaleko Prokopského údolí, 
a přitom v pohodlné dostupnosti 
z centra metropole, nabízí volno-
časové aktivity pro obyvatele celé 
Prahy i jejího okolí. Na Vítání jara 
navážou v březnu a v dubnu v Za-

hradě Bubec výtvarné dílny a work-
shopy pro zájemce všech generací. 
Nedílnou součástí budou soused-
ské slavnosti, divadelní představe-
ní či oslavy svátků a tradic. Ofi ciál-
ní otevření Zahrady se bude konat 
22. dubna v rámci oslav Dne Země.
Na své si na Zahradě Bubec přijdou 
také maminky s malými dětmi - od 
26. dubna se v Řeporyjích mohou 
například pravidelně scházet na 
dopoledních minibazarech s dět-
ským oblečením a hračkami.
Prostornou Zahradu v klidné části 
Prahy si můžete pronajmout k po-
řádání fi remních teambuildingů, 
soukromé party či narozeninových 
oslav.  http://www.bubec.cz/

Populární pár hrochů obojživel-
ných v pražské zoo přivedl na 
svět své třetí mládě.

Pro Slávka s Maruškou je to je-
jich třetí odchovávané mládě, 
tentokrát poprvé v novém Pavi-
lonu hrochů, otevřeném v roce 
2013. V pátek 19. února byla Ma-
ruška s mládětem poprvé vypuš-
těna do expozice a po chvíli se 
k nim připojil otec. Návštěvníci 
zoo již mohou vidět celou rodinu 
pohromadě.
„Šestnáctiletá samice Maruška po-
rodila mládě během noci ve speciál-
ním odstavném boxu s bazénem. Od-
dělení samice před porodem kopíru-
je situaci ve volné přírodě, kde sami-
ce před narozením mláděte opouští 
skupinu a mládě se rodí na mělči-
ně podél břehu. Je kojeno pod vodou 
a matka prvních několik dní vodu 
vůbec neopouští, dokud mládě ne-
zesílí. Během této doby si mládě vel-
mi úzkostlivě hlídá, pomáhá mu dr-
žet se nad vodou a natáčí se tak, aby 
se mládě co nejsnáze dostalo ke stru-
kům. Březost u hrochů trvá v porov-
nání s ostatními srovnatelně velký-

mi zvířaty pouze 8 měsíců. Novoro-
zené mládě váží zhruba 35-45 kg, ve 
stáří 2 týdnů, kdy se s ním samice 
připojuje zpět ke stádu, už váží dva-
krát tolik,“ sdělila kurátorka Bar-
bora Dobiášová.

V pražské zoo chovatelé spojili Ma-
rušku s mládětem a jeho otcem 
Slávkem po třech týdnech od poro-
du. Jako první šla do expozice Ma-
ruška, kterou následovalo zvědavé 
mládě. Malý sameček se ničeho ne-
bál a po chvíli nadšeně následoval 
matku do velkého bazénu. Z při-
lehlého boxu už rodinu pozoroval 
i Slávek. Po chvíli Maruška s mlá-
dětem vylezli na břeh, ještě přes 
zábrany se se Slávkem pozdravili 
a vrátili se zpět do vody. Poté cho-
vatelé vypustili samce, který chví-
li rozpačitě postával na břehu a po-
zoroval rodinu. Jeho vstupu do vo-
dy bránila Maruška, která si svého 
potomka pečlivě hlídala a sledova-
la, jak se bude otec chovat. Slávek 
se do vody trochu bál, ale po něja-
ké době se osmělil a připojil se k ro-
dině. Vzhledem k tomu, že spojení 
hroší rodiny proběhlo bez problé-
mů, je pavilon od soboty 20. února 
otevřen pro návštěvníky, kde uvi-
dí jak roztomilé okaté hroší mládě, 
tak i jeho rodiče. Mládě je ale ješ-
tě velmi malé, proto zůstane hro-
chům otevřen i vchod do zázemí, 
kam mohou v případě potřeby ode-
jít. Text a foto: press-zoo

Otec Slávek si prohlíží svého potomka
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Olga Lounová oslavila nedávno 35. narozeniny a před pár měsíci si udělala velkou radost, 
když vydala album Chuť svobody, které je především krásným dárkem pro posluchače. 
A chystá album další.   

Už šest let jezdí rallye
 O čem album je?

Album spojují mé texty a můj hlas, je opravdu 
pestré. Jsem optimista, Milion slz, V lese se sm-
ráká, Rebelie, Protipól, Letíme, S odvahou, Žij svůj 
svět, Středověká, Láska a jedna anglická písnička 
When the music´s. Dohromady jedenáct písni-
ček, které na albu posluchači najdou. Věřím, že se 
jim budou líbit, snažila jsem se do nich dát i něja-
ký svůj vlastní vzkaz. 

 Jaký třeba?
Třeba písničkou Žij svůj svět jsem chtěla dát mla-
dým lidem najevo, že život je fajn sám o sobě. Že se 

nemusí jednat jen o párty, kde si člověk vezme dro-
gu, nebo se opije, pak se nějakou dobu skvěle baví 
a nakonec odpadne. Zkrátka, že velká párty je život 
sám ve své pestrosti a nabízí spoustu možností. 

 Klip k poslední anglické písni jste natáčela 
přímo v Los Angeles…
Na ten jsem moc pyšná, protože jsem ho natáče-
la s producenty ze studia RedOne a se švédskou 
skladatelkou Aleenou Gibbon ve skvělém studiu 
RedOne production. Stejně jako třeba Lady Ga-
ga, Enrique Iglesias, nebo Jennifer Lopez. Byla to 
úžasná spolupráce. Videoklip, ve kterém mimo ji-

né řídím nádherné červené auto, vypráví o tom, 
že pokud člověk zůstává dlouho ve vztahu, kte-
rý ho nenaplňuje, nevede to k ničemu dobrému. 
V takovém případě je potřeba sebrat odvahu, vy-
dolovat v sobě sílu, a i když to bolí, jít dál. Všich-
ni víme, že není lehké padnout na kolena, ale na 
každou situaci nakonec existuje řešení, jen je po-
třeba tomu dát čas.

 Kde berete sílu, když máte potíže? Co vám 
prozáří život?
Vždycky je to o tom, aby člověk věděl, že má klad-
nou i zápornou stránku a takový se měl rád. Aby 
byl schopen se na sebe podívat s nadhledem a vy-
tvořit si vlastní harmonii. Mně osobně pomáhá 
právě to, že moje písničky dělají radost druhým. 
Tím se ke mně ta energie vrací a dodává mi sílu.

 V klipu řídíte krásný bourák a ve skutečnos-
ti jezdíte pořádné závody. Jaká rallye vás letos 
čeká? 
Už šest let jezdím Mistrovství České republiky 
v rallye s „chlapama“ a jedná se o nejvyšší tří-
du tohoto sportu u nás a děsně mě to baví. Letos 
pojedu celý seriál Tip Cars pražský Rallye sprint 
a pak Barum Czech rallye a Bohemia rallye. 

 Nabourala jste se někdy?
Jen jednou, hodila jsem auto na střechu, ale na-
štěstí se nikomu nic vážného nestalo. Jen to auto 
to odneslo. Závodění mám ráda, ale život je důle-
žitější, snažím se jezdit opatrně. Je obdivuhodné, 
když vystudovaná pedagožka dokáže zkrotit tolik 
koní pod kapotou a uspět mezi chlapy. 

 Byl to váš sen být učitelkou?
Kdepak, já toužila odjakživa po muzice, v mlá-
dí jsem jezdila na vandry s kytarou a hráli jsme 

country u táboráku. Už v patnácti jsem pak chtěla 
jít studovat hru na klasickou kytaru, ale rodiče mě 
přesvědčili, že bych měla dělat „něco pořádného“, 
a tak jsem vystudovala gymnázium a vysokou pe-
dagogickou školu. Ovšem sotva jsem měla titul, 
hned jsem zdrhla do Prahy na Ježkovu konzerva-
toř. Tím jsem si splnila životní sen a začala jsem 
dělat muziku. 

 Odkud pocházíte? Kde jste vyrostla?
Mým rodným městem je Liberec a vyrůstala jsem 
v Podještědí, v lázních Kundratice. V nádherném 
kraji spisovatelky Karolíny Světlé s hlubokými le-
sy, loukami, rašeliništi a samozřejmě monumen-
tálním Ještědem, kolem kterého jsem denně jezdi-
la spoustu let do Liberce do školy.

 Je vidět, že máte ráda svoji zemi. Jak vní-
máte současnou nepřehlednou situaci v Ev-
ropě, kdy sem přichází milióny migrantů ze 
zcela jiné kultury? 
Je to těžké, jsem humánní člověk a rozhodně ne-
jsem proti tomu, abychom v případě nutnosti po-
máhali rodinám s dětmi, kterým jde o život. Jen-
že tohle mi spíše připadá jako stěhování národů, 
se všemi důsledky pro nás Evropany, a to nejen 
ekonomickými, protože každý přece ví, že musli-
mové mají opravdu jiný životní styl, než převáž-
ně křesťanská Evropa. Navíc se zdá, že sem ponej-
více přichází migranti ekonomičtí, zvláště mladí 
muži, o kterých nikdo nic neví. A to mi přijde jako 
obrovská hrozba pro celou Evropu. 

 Na co se nejvíce těšíte?
Na jaro, na koncerty, na moje další album, které 
připravuji, na závody, fajn lidi, přátele, lásku. 
Připravila: Šárka Jansová, foto: Archiv Olgy Lounové 
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08 Vážení a milí čtenáři 
a příznivci Metropolu,
zdravím vás z vydavatelství se zvolá-
ním: Jaro je tady! Alespoň to astrono-
mické. Před Velikonoci jsme měli mož-
nost v rámci půstu očistit tělo i ducha 
od nečistot, které se v nás přes zimu 
nahromadily. 
Nám v Metropolu se to docela hez-
ky podařilo. Nabíjí nás radost z dob-
ře odvedené práce. Vstoupili jsme do 
desátého roku vydávání novin Me-

tropol. Číslo, které máte v tuto chví-
li v ruce, je v pořadí už 466. Realizo-
vali jsme dvě čtenářsky oblíbené an-
kety Osobnost roku, a to v Ústeckém 
i Libereckém kraji a uspořádali slav-
nostní večery s jejich vyhodnocením. 
V obou případech je provázela uvol-
něná a příjemná atmosféra, skvělí li-
dé a jejich nevšední příběhy. Na světlo 
tak vyšlo, jak úžasné máme v nejbliž-
ším okolí sousedy, kteří dávají své zku-
šenosti, um a síly ve prospěch celku 
a veřejnost o nich často neví.

V redakci jsme se směle pustili i do 
dalších projektů. Pomohli jsme s uspo-
řádáním oslavy svátku žen, připravi-
li Kulatý stůl na téma zdraví a zdra-
votnictví, který přinesl zajímavé ra-
dy odborníků, jak předcházet chřipko-
vým a onkologickým onemocněním.  
A už chystáme další, tentokrát na té-
ma vzdělávání. Dále nás čeká soutěž 
o nejlepší topmodelku České republi-
ky, vyhodnocení akce Nejlepší středo-
školský student a pak začne 3. ročník 
soutěže krásy Miss Czech Press. Skvě-

lé je, že jsme pro všechny projekty zís-
kali partnery, kterým je třeba i touto 
cestou poděkovat. 
Je toho ještě hodně, co máme za lubem 
a čím bychom vás, čtenáře, chtěli potě-
šit. Věříme, že se nám to všechno po-
daří a že při nás dál bude stát štěstí. 
Společně s tvůrci tohoto vydání vám 
přeji krásné jaro a slunce na nebi 
i v duši ☺
Ladislava Richterová
šéfredaktorka
richterova@tydeniky.cz
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„Zatěžovací zkouška byla součástí další 
diagnostiky mostu, kterou jsem nechal 
zpracovat. Na základě výsledků Klok-

nerova ústavu ČVUT, který připraví po-
drobnou analýzu do konce května, bu-
de jasné, jak dále postupovat v přípravě 
rekonstrukce mostu a ukáže nám mož-
nosti další zatížitelnosti. Pevně věřím, že 
nebude muset dojít k přerušení tramva-
jové dopravy,“ uvedl náměstek primá-
torky pro dopravu a evropské fondy 
Petr Dolínek.
„Celé měření bylo rozděleno do dvou čás-
tí, které komplexně diagnostikují stav 
tohoto mostu v různých scénářích. Po 
předběžném vyhodnocení postupu mě-
ření pak připravíme obdobné zkoušky 
na hlavním mostě přes řeku,“ dodává 
Ladislav Pivec, ředitel TSK.
Během dvou dní první části zkoušek 
proběhla dynamická experimentál-

ní měření s budičem kmitů. V den-
ních hodinách byla instalována mě-
řicí linka a potřebná čidla ve spodní 
části inundačního mostu. Na mostě 
se instaloval budič kmitů ve vozovce 
krajního pásu a bylo provedeno ladě-
ní vlastních kmitočtů. Poté začalo sa-
motné měření všech naladěných tva-
rů kmitání v prvním a druhém oblou-
kovém pásu. Další den se toto měření 
provedlo ve třetím a čtvrtém oblouko-
vém pásu a nad všemi obloukovými 
pásy současně.
Ve druhé části trvající tři dny most če-
kala statická experimentální měření 
se zatěžovacími vozy. V denních hodi-
nách proběhla instalace měřicí linky 
a potřebných čidel ve spodní části mos-

tu. Vlastní měření se uskutečnilo v do-
bě výluky od 20:00 do 4:30 hodin po 
dobu tří nocí. Proběhla celá řada mě-
ření deformačních čar při přejezdech 
dvou vozidel o váze 40 tun v maximál-
ní rychlosti 5 kilometrů za hodinu. Tato 
rychlost je tak nízká, že je považována 
za statické zatížení. Další měření bylo 

při jednotlivých zatěžovacích stavech. 
První čtyři stavy byly měřeny s postup-
ným najížděním v zatěžovacích stup-
ních, které se provádělo najetím čtyř 
nákladních vozidel o váze 25 tun v růz-
ných scénářích a na různá místa. Tato 
činnost se opakovala i v následujících 
dnech. (od dop.)

Libeňské soumostí prověřily zatěžovací zkoušky
Praha | Unikátní zatěžovací zkoušky na inundačním mostě Libeňského soumostí provedla Technická správa 
komunikací hl. m. Prahy (TSK) od neděle 13. března do pátku 18. března. Důvodem tohoto měření bylo prověře-
ní celkové statiky konstrukcí mostu, kvality a aktuálního stavu betonu a kloubů.

Petr Dolínek,
náměstek primátorky hl. města Prahy
pro dopravu a evropské fondy

Instalace čidla kmitůInstalace čidla kmitů

Přichází nejkrásnější období ro-
ku a většina z nás už je natěše-
ná na pobyt venku. Pěším turis-
tům, cyklistům i in-line brusla-
řům můžeme nabídnout třeba 
následující tip. 

Jizerská magistrála vznikla původně ja-
ko trasa pro běžecké lyžování, ale jelikož 
její velká část vede po upravovaných 
cestách, které jsou vhodné pro cyklisti-
ku, brzy si získala oblibu i mezi kolaři.
V současné době je délka Jizerská 
magistrály 180 km. Na trasy exis-
tuje několik nástupních míst, která 
byla vybrána podle dobré přístup-
nosti a možností parkování. Vzhle-
dem k tomu, že velká část tras vede 
po upravených cestách, jsou vhod-
né nejen pro pěší turistiku, ale i pro 
cyklistiku, kolečkové brusle atd. 
Na každém významném rozcestí jsou 
umístěny přehledné orientační mapy. 
Občerstvení nabízejí sezónní kiosky, 
které bývají otevřeny o víkendech 
po celou sezónu (na Hřebínku, Pro-
menádní cestě, Knajpě), a restaurace 
v blízkosti většiny nástupních míst.
Tak tedy zdrávi došli, dojeli…

Jizerská magistrála čeká na turisty, cyklisty i in-line bruslaře


