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Tereza Fajksová
Tereza Fajksová (nar. 17. května 1989 v Ivančicích). Vystudovala Základní školu 
T.G.Masaryka v Ivančicích, poté Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka v Brně. 
Momentálně studuje Mendelovu univerzitu v Brně, obor mezinárodní teritori-
ální studia. Mezi její záliby patří volejbal, rybaření, zvířata, fi lmy, sport. Na pod-
zim roku 2011 se přihlásila do soutěže krásy Česká Miss a získala titul Blesk 
Česká Miss Earth 2012, tedy obsadila 3. místo v této soutěži. Poté reprezento-
vala ČR na mezinárodní soutěži krásy Miss Earth 2012, které se konalo 24. lis-
topadu 2012 ve Versailles Palace v Alabang, Muntinlupa City na Filipínách, kde 
se stala historicky první českou Miss Earth ze 79 dívek z celého světa. Garde-
robu, která se skládala z pěti večerních a čtyř koktejlových šatů, jí navrhova-
la česká návrhářka Miriam Janásová. Všechny šaty doplňovaly šperky z kolek-
ce jablonecké fi rmy Šenýr Bijoux. Byla úspěšná i v jednotlivých soutěžních ka-
tegoriích: druhá v Resorts Wear a Evening gown (večerní róba), získala zvláštní 
cenu Miss Kaolin Sea a cenu za nejkrásnější pleť ze všech dívek.

Kdo nezkusil, 
nepochopí

Tereza Fajksová, česká modelka, Miss Earth 2012 a nositelka řady dalších 
titulů, spojených s krásou, osobním šarmem, ale i sportem.  

Trošku bych to poupravila. Nositelka pou-
hých tří titulů spojených s krásou, a když 
říkáte s osobním šarmem, nositelka jedno-
ho vyššího odborného titulu plus doufej-
me, že brzy i jednoho vysokoškolského titu-
lu plus nositelka nespočtu sportovních titu-
lů. Těch sportovních bylo rozhodně více, než 
těch spojených s krásou. A už dost té skrom-
nosti…

 Řada lidí si myslí, že být modelkou je 
snadné. Jaká je realita? 
Být modelkou má řadu výhod, ale také ne-
výhod. Ano, je tu velká pravděpodobnost, že 
když jste ve své práci dobrá, vyděláváte krás-
né peníze. Ne, jako čeští politici, ale v pod-
statě hezké. Tuhle práci mám ráda, ale mu-
síte se k té lásce propracovat. Začátky jsou 
samozřejmě těžké, jako ve všech profesích. 
Když ale překonáte toto období a dostanete 
se na vytouženou metu, cítíte, že je zase čas 
odejít, jelikož už jste na tuto práci moc sta-
rá. Takže žádná sláva. Ale ať si někdy někdo 
zkusí dělat po 12 hodinovém focení pózy, za 
které by se nemuseli stydět ani v cirkusu de 
Soleil, chodit na 15 cm vysokých podpatcích 
bez zlomení nohy, protože poté byste přišla 
o práci, či se stravovat jako lichokopytníci, 
aneb vše zelené je dobré. Ale všechny žerty 
stranou. Opravdu to není žádná sranda. Kdo 
nezkusil, nepochopí.

 Jak si udržujete postavu? 
Musím se přiznat, že díky rodinnému daru 
„rychlého spalování“ se zatím nemusím hlí-
dat. Jím co chci a kdy chci. Ale za to také trá-
vím, když je čas, hodiny cvičením a v tom 
horším případě spaluji stresem. 

 Jakou používáte kosmetiku? 
Snažím se používat kosmetiku, která není 
testována na zvířatech. I když ne ve všech 
případech to jde. Mám smíšenou pleť, takže 
nic ne moc mastného a také nic rychle vstře-
bávajícího. Takový kompromis mezi vším. 
Ale musím se přiznat, že si obličej čistím ně-
kolikrát denně studenou vodou a sprcho-
vým mýdlem, což mě vždycky osvěží. 

 Čeho si na sobě nejvíc vážíte?  
Na tuhle otázku mohu odpovědět různě. Po-
kud se jedná o fyzickou část, musím rodičům 
asi poděkovat za rovné a dlouhé nohy. Jest-
li mluvíme o charakteru, myslím si, že jsem 
přátelská osoba se smyslem pro empatii.  

 Jste zadaná? 
Ano jsem zadaná již 10 let. Ale jelikož se 
s přítelem vidíme jen sporadicky, tak bych 
toto číslo radikálně snížila na 6 let. Kaž-
dý se mne ptá, jak je možné, že spolu vy-
držíme tak dlouho? Moje rada zní, nevi-
dět se často a poté si času stráveného ve 
společném objetí či hádkách vážíte mno-
hem více.

 Jak si nejlépe odpočinete? 
Nejvíce si odpočinu v horké vaně se svíč-
kami a skleničkou jemně perlivé, vychla-
zené vody. Nebo pokud je léto, ráda se 
s taťkou vydám na ryby, s mamkou na 
houby, nebo s přítelem někam k moři. 
V zimě zase trávím svůj volný čas na ma-
sážích, ve wellness, na horách - převážně 
v hospůdkách, kde dělají horkou čokolá-
du, svařák a jahodové knedlíky. Dá se ří-
ci, že součástí mé relaxace je i dobré jídlo 
a povolený punt u kalhot. 

 Krása bývá spojená s charitou. Vní-
máte to také tak?  
Nemyslím si, že je to pouze o kráse. Lidé 
od královen krásy očekávají, že budou po-
máhat, což je trošku předurčující a smut-
né. Pravdou je, že právě díky těmto soutě-
žím se dívky stávají v dobrém slova smys-
lu „slavné“ a pro spoustu malých holčiček 
i ikonou, ke které mohou vzhlížet. Poté je 
snadnější díky dnešním technickým vy-
moženostem a sociálním sítím ostatní in-
formovat o nějakém problému či situaci, 
kde je potřeba pomoci. Kdybyste tento ti-
tul neměla a tím pádem i žádné jméno, 
tak vám ostatní nebudou tolik naslou-
chat. Tak to prostě je.
Podle mého mínění by každý člověk, který 
měl v životě trošičku více štěstí než ostat-
ní, měl pomáhat. Ať  hovoříme o koupe-
ní granulí pejskům do útulků, darování 
hraček dětem bez domova, koupě mat-
kám v nouzi nějaké materiální pomůcky, 
nebo darování krve a spoustu ostatních 
odvětví, které si zaslouží naši pozornost. 
Chápu, že v dnešním světě plném nej-
různějších charitativních organizací, ob-
čanských sdružení aj. už jsou lidé zmate-
ní a nevěřící. Ale zkuste se jen porozhléd-
nout kolem sebe a třeba pochopíte, když 
budete mít otevřené oči, že můžete po-

máhat už jen tím, když člověku bez do-
mova koupíte párek v rohlíku a nemusí-
te nikomu posílat fi nance. Nebo naopak 
poslat peníze, ale jen tam, kde to máte 
ověřené například díky referencím vaše-
ho kamaráda, protože někdy jsou bohu-
žel ty fi nance potřeba. Ale ze zkušenosti 
musím říci, že paradoxně nejvíce přispí-
vají ti, kteří mají nejméně, což je poměr-
ně smutný odraz společnosti. Existují sa-
mozřejmě i výjimky.

 Pocházíte, stejně jako vynikající 
herec Vladimír Menšík, z jihomorav-
ských Ivančic. Jaký máte vztah k rod-
nému kraji? 
Ivančice zůstanou navždy můj domov. Ať 
jsem kdekoliv, je to místo, kde jsem vy-
růstala a odkud mám ty nejkrásnější dět-
ské vzpomínky. Bydlí tam mí rodiče a po-
řád tam mám pár kamarádů, které vždyc-
ky ráda uvidím. Najdete tam můj prv-
ní strom, ze kterého jsem spadla, rybník, 
který v zimě nezamrzá tak moc, jak jste 
doufali, sportovní halu, ve které jsem se 
naučila, že když vám letí balon na hlavu, 
je lepší se mu raději vyhnout, a spousta 
dalších krásných míst, ze kterých mne od-
vezla záchranná služba do ivančické ne-
mocnice. No vidíte to, i nemocnici máme.

 Máte ráda humor? 
Ne, jsem velmi vážná, sofi stikovaná 
a komplikovaná osoba... 

 Co vzkážete mladým dívkám, které se 
chtějí prosadit v modelingu?   
Ať si napřed uspořádají žebříček hodnot, 
i když v tak mladém věku chápu, že to 
musí být těžké. Myslete na to, co vám ří-
kali rodiče. Nebavte se s cizími lidmi (po-
kud to není váš manažer), neberte drogy 
a nepijte alkohol, jelikož nikdy nevíte, co 
vám do skleničky někdo hodí. A věřte, že 
ve vrcholovém modelingu se to děje po-
měrně často. Jděte za svým snem, a když 
vám někdo řekne, že to nedokážete, má-
te ještě větší motivaci mu dokázat, že 
se mýlil. Ale hlavně buďte samy k sobě 
upřímné a řekněte si, jestli je to právě to, 
co opravdu chcete a jestli by nebylo lepší 
stát se doktorkou. Tu totiž můžete dělat 
minimálně do 70 let.

Text: METROPOL, foto: Salon Rosalie

U příležitosti XV. ročníku výstavy Vinařské Litoměřice 
pro vás redakce a obchodní oddělení novin METROPOL připravují

  Vyjde zdarma nákladem 15 000 výtisků v okrese Litoměřice.

Bližší informace: tel. 472 700 122, e-mail: inzerce@tydeniky.cz
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Tokio | Slovanská epopej Al-
fonse Muchy v galerii Národní-
ho uměleckého centra v japon-
ském Tokiu budí obrovský zájem 
veřejnosti. Očekává se, že ji zde 
za tři měsíce uvidí zhruba čtvrt 
milionu lidí.

Při pracovní návštěvě země vycháze-
jícího slunce ji zahájil ministr kultu-
ry Daniel Herman: „Je mi ctí, že mohu 
být  při zahájení výstavy Alfonse Muchy 
v jedné z nejvýznamnějších galerií v To-
kiu. Tato pozoruhodná expozice přiná-
ší nový rozměr kulturní spolupráce me-
zi oběma zeměmi. Alfons Mucha k nám 
promlouvá přímo prostřednictvím uni-
verzálního jazyka, kterým je umění a vy-
práví nám příběh národa ve střední Ev-
ropě, osvětluje jeho kořeny, představuje 
jeho tradice. Rád bych vyjádřil vděčnost 
našim japonským přátelům, kteří nám 
umožnili tuto mimořádnou a náročnou 
prezentaci uskutečnit. Domnívám se, že 
tato výstava  ještě více posílí velmi dobré 
česko-japonské vztahy a zároveň věřím, 
že se duch spolupráce a přátelství mezi 
našimi zeměmi uchová i do budoucna,“ 
řekl Daniel Herman. 

Dále se ministr kultury sešel s bo-
hemisty a překladateli české litera-
tury a v prostorách Českého centra 
na výstavě dekorativních předmětů 
a šperků Jarmily Mucha Plockové. Na 
zahájení výstavy uvedl: „Bylo mi po-
těšením dnes zahájit půvabnou výsta-
vu paní Jarmily Mucha Plockové, vnuč-
ky Alfonse Muchy, který je v Japon-
sku velmi uznávaným a obdivovaným 

umělcem. O to víc mě potěšilo, že au-
torka nenachází inspiraci pouze v dí-
le svého dědečka, ale přistupuje ke své 
tvorbě s vlastní invencí a vytváří tak 
krásné umělecké předměty, které jsou 
potěchou oka i duše. Jsem přesvědčen, 
že tato krása - byť komorních rozmě-
rů - osloví japonské návštěvníky a pro-
padnou jí stejně jako dílu Alfonse Mu-
chy.“  (od dop.)

V přírodní památce Meandry Ploučnice 
u Mimoně by se mohlo pást stádo di-
vokých koní. Liberecký kraj má od roku 
2016 povinnost zajistit péči o tuto pří-
rodní památku a forma přirozené pas-
tvy může být ideálním řešením. Myš-
lenku podporuje také společnost Česká 
krajina o.p.s., jejímž projektem je i pas-
tevní rezervace v Milovicích.
„V Plánu péče o přírodní památky je na-
plánována údržba příslušné části nivy 
řeky Ploučnice kosením, případně past-
vou hospodářských zvířat. Liberecký kraj 
je za zajištění péče zodpovědný. Pro tuto 
lokalitu je kosení ročně velmi nákladné. 
Pastva divokých koní je mnohem vhod-

nější, efektivnější a levnější. Není potřeba 
je ustájit přes zimu, nedokrmují se, nepo-
třebují preventivní veterinární péči. Ne-
zpochybnitelnou přidanou hodnotou je 
zvýšení atraktivity tohoto území pro jeho 
návštěvníky,“ říká Jiří Löffelmann, člen 
rady kraje zodpovědný za životní pro-
středí, zemědělství a rozvoj venkova.
Náklady na vyčištění území, které by by-
lo součástí pastevního areálu, od pozů-
statků pobytu sovětské armády a stáva-
jících černých skládek by byly uznatel-
nými náklady projektu podávaného do 
OPŽP. Zajištění projektu a jeho fi nanco-
vání z tohoto programu by zajistila spo-
lečnost Česká krajina o.p.s.  (od dop.)

Šancí pro Ralsko může být
pastva divokých koní

Slovanská epopej se v Tokiu 
těší obrovskému zájmu

„Jedná se o důsledek sobeckého jedná-
ní některých lidí, kteří respektují jen 
sami sebe a nehledí na druhé. Velmi 
často jsou původci znečištění zeměděl-
ci, lesníci a v poslední době také deve-
loperské firmy, které stavějí celá sate-
litní města nebo průmyslové či sklado-
vé objekty. Znečišťování komunikace je 
přitom přestupek proti zákonu,“ uvedl 
Tomáš Račák, provozní náměstek ře-
ditele Krajské správy a údržby silnic 
Středočeského kraje.
Legislativa na tyto případy skutečně 
pamatuje a vjezd znečištěných vozi-
del na silnici doslova zapovídá. Po-
kud ke znečištění přeci jen dojde, 

je třeba zajistit bezodkladně nápra-
vu a dotčený úsek navíc označit pře-
chodným dopravním značením.
„Samozřejmě není příjemné jezdit po 
zabahněné silnici a špinit si auto. My 
se snažíme na tyto případy upozorňo-
vat a jednat s původci znečištění. Ne-
máme však, jak si mnozí lidé myslí, 
právo někoho pokutovat. To mají sil-
niční správní úřady nebo policie, ať 
už republiková, nebo městská. Z pra-

xe ale víme, že nejúčinnější je, když si 
to lidé v místě vyřídí mezi sebou. Míst-
ní znalost například starostů je výho-
dou. Přesně vědí, kdo znečištění způso-
bil, mnohdy s ním mají osobní vztahy 
a náprava v takových případech bývá 
rychlá,“ řekl Bohumil Taraba, vedoucí 
provozu kladenské oblasti KSÚS Stře-
dočeského kraje. Podle jeho slov je 
takových starostů sice dost, ale mno-
zí další ještě nesebrali odvahu k ře-

šení těchto záležitostí. Přitom právě 
obce mají i v tomto ohledu své po-
vinnosti. „Já tady chci žít, tak si nebu-
du dělat zle,“ prohlásil zastupitel jed-
né z menších obcí. Oproti tomu je-
ho kolega oslovil přímo místní země-
dělce. Jeden vyhověl a znečištění se 
už neopakovalo, druhý mu sdělil, že 
on tu od toho, aby čistil silnice, není. 
Právě v takových případech by mě-
ly být postihy ze strany Policie Čes-

ké republiky nebo silničního správní-
ho úřadu citelné.
„My se pochopitelně snažíme v této věci 
spolupracovat se všemi dotčenými lid-
mi a institucemi, chápeme například, 
že zemědělci musí dostat úrodu z po-
lí. Vše by se ale mělo dít tak, aby jedna 
skupina lidí nepoškozovala a neome-
zovala druhou,“ uzavřel Zdeněk Dvo-
řák, ředitel Krajské správy a údržby 
silnic Středočeského kraje.

Silničáře trápí znečištěné vozovky zemědělskými stroji
Znečištěné vozovky s nánosy 
bahna a vytahané zeminy z polí, 
nezpevněných cest a lesů. To je 
častý obrázek ze středočeských 
silnic, který trápí nejen tamní 
silničáře, ale i širokou motoris-
tickou veřejnost. Jedná se o ne-
švar, který se rok co rok opakuje 
zejména v jarních a podzimních 
měsících. Co s ním?

SÚS
KRAJSKÁ SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC

Středočeského kraje

Pogratulovat přišli například Petra Čer-
nocká s manželem, Marie Tomsová, Sva-
topluk Matyáš, Gustav Oplustil, Liliana 

Malkina, Jaroslav Svěcený, Tomáš Magnu-
sek, Olga Želenská, Láďa Hruška, Zdeněk 
Barták, Kája Pavlíček a mnoho dalších. 

Kromě slavnostního dortu dostali k naro-
zeninám manželé Přeučilovi - Eva a Jan - 
hodně netradiční dárky. Od pardubické-
ho mistra perníkáře Pavla Janoše převzali 
velkou perníkovou číslici 145, ale také ko-
runku pro Evu Hruškovou, jako princeznu 
a první československou Popelku, a pro 
Jana, jak jinak - než tradičně klobouk.
Jana Černochová, starostka Prahy 2, kde 
slavný pár většinu života bydlí, předala 
oslavencům pomyslné klíče od městských 
bran a pamětní glejt. A od přátel pak rea-
listické cedule s názvy ulic - Evy Hruško-
vé a Jana Přeučila, s kterými se hned vy-
fotili. „Nebudeme troškařit. Žádnou ulici - já 
bych to viděla tak, že od rozhlasu sem to bu-
de moje část Vinohrad, a odtud dál pak Hon-
zíkova,” usmívala se Eva Hrušková.
 Zdroj: René Kekely

Manželé Eva Hrušková a Jan Přeučil slavili
Dohromady je jim 145 let! Jeden z nejstabilnějších párů českého šoubyznysu Eva Hrušková a Jan Pře-
učil slavili významné životní jubileum. Slavný herec, dabér a rétor osmdesátiny a jeho žena a televizní 
Popelka 65. narozeniny. Na jejich oslavu přišlo na sedm desítek přátel, kolegů a známých osobností. 
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VZP myslí 
i na nejmenší

Přijďte si na pobočku pro dárek 
vašemu miminku.

Dárkový balíček obdrží každé miminko zaregistrované po narození k VZP. 
Získáte ho na každé z více než 180 poboček VZP po celé ČR. Více informací o benefi tech 
pro rodiny s dětmi naleznete na webových stránkách Klubu pevného zdraví. 

www.klubpevnehozdravi.cz

ÚSPĚCH JE VĚC ROZHODNUTÍ.
NOVÉ BMW ŘADY 5.

Kombinovaná spotřeba v l/100 km 4,2-6,9. Emise CO2 v g/km 109-159

KOPECKÝ AUTO s.r.o., 
Přístavní 837/85
400 07 Ústí nad Labem
tel. 475 201 527
www.kopeckybmw.cz

Radost z jízdy



04

SVS si připomíná významný den:
22. březen, Světový den vody

Severočeská vodárenská společnost a. s. 
(SVS) jako vlastník vodohospodářského 
majetku v Ústeckém a převážné části Li-
bereckého kraje si každoročně připomí-
ná významný den, kterým je 22. březen. 
Valné shromáždění OSN v roce 1993 vy-
hlásilo tento den za Světový den vody. 
Hlavním cílem je v prvé řadě uvědomit 
si stále více rostoucí význam vody, jejího 
užívání a ochrany. V tento den si tak při-
pomínají nejen vodohospodáři, ale i ši-
roká veřejnost, co voda v životě člověka 
znamená, a jak by o ni měl pečovat. 
Každoročně se k tomuto významnému 
dni vyhlašuje na jednání reprezentan-
tů OSN ve Stockholmu tematické motto. 
V minulých letech jsme se tak věnovali 
tématům „Voda a trvale udržitelný roz-
voj“, „Voda a energie“, „Voda a pracov-
ní místa“. Pro letošní Světový den vody 
bylo vyhlášeno motto „Odpadní voda“. 
Pojďme se tedy podívat na cestu, kterou 
musí voda urazit, aby se dostala do na-
šich domovů, kde ji využijeme, a dále se 
většina z nás nestará, kam tato odpadní 
voda odteče a co se s ní dále děje. 
Vodu pro naše každodenní použití zís-
káváme ze dvou druhů zdrojů. Jedná se 
o zdroje podzemní, které tvoří na úze-
mí působnosti SVS cca 46 % (prameniš-
tě, zářezy, vrty) a 54 % zdroje povrcho-
vé (nádrže, údolní přehrady). Surovou 
vodu je třeba upravit na vodu pitnou, 
slouží nám k tomu celkem 54 úpraven 
vody. Po přítoku surové vody na úprav-
nu prochází voda pískovými fi ltry, kde se 
zbaví mechanických nečistot. Poté je vo-

da upravována chemickým způsobem – 
to je dávkováním vápna, síranu hlinité-
ho, chlóru a oxidu uhličitého, dále pro-
chází ozonizací a působením ÚV fi ltrů, 
kde dochází k bakteriologickému ošet-
ření. Poté odchází voda do tzv. akumu-
lace, odkud odchází dále do vodovodní 
sítě a ke spotřebitelům, převážně gra-
vitačně, místy však také za pomocí čer-
pacích stanic pitné vody, dále i s využi-
tím podzemních i nadzemních vodoje-
mů, které slouží k rovnoměrnému záso-
bování pitnou vodou, až ke spotřebiteli, 
který ji použije. 
Vypouštění odpadních vod bez přečiš-
tění by mělo za následek nejen zne-
čištění samotných toků, ale i znečiš-
tění samotných zdrojů pitné vody. Vo-
da z těchto zdrojů by pak nemohla být 
dodávána spotřebiteli v takové kvali-
tě jako dnes, nebo by musela být ještě 
s enormně většími fi nančními náklady 
upravována. 
Použitá voda je tak přiváděna kana-
lizační sítí a čerpacími stanicemi od-
padní vody na čistírnu odpadních vod. 
Na hlavním přítokovém žlabu je umís-
těn tzv. lapák štěrku, jedná se o prohlu-
beň ve dně, kde se usazují hrubší pev-
né částice (hrubý písek, štěrk a kame-
ny). Tyto usazeniny se v pravidelných 
intervalech těží drapákem. Toto tzv. 
hrubé předčištění je první část proce-
su čištění, který slouží k ochraně stroj-
ního zařízení čistírny před mechanic-
kým poškozením. Zde jsou umístěny 
hrubé a jemné česle, na nichž se z pro-

tékající vody zachycují hrubé nečistoty, 
které prošly lapákem štěrku. Tyto hru-
bé nečistoty se nazývají shrabky, a jsou 
to převážně hadry, vlákna, obaly, kusy 
dřev a různé zbytky domovního odpa-
du, který se dostane do kanalizace. Dal-
ší částí je lapák písku, zde se zachycu-
je převážně písek splavený z ulic, parků 
a vozovek. Voda je neustále provzduš-
ňována, aby se písek nadlehčil, a oddě-
lil se od organických nečistot. Potom se 
písek v odstředivce odloučí. 

Následně usazovací nádrž slouží k od-
stranění ostatních nerozpustných lá-
tek. Ty, které jsou těžší než voda, se usa-
zují u dna ve formě kalu, a naopak ole-
je a tuky plavou při hladině. Nerozpust-
né látky se shrabují ode dna i z hladiny 
usazovací nádrže. Surový kal se přečer-
pává do vyhřívaných vyhnívacích nádr-
ží, kde se za nepřístupu vzduchu stabi-
lizuje. Metanové bakterie během čiště-
ní kalu produkují jako vedlejší produkt 
bioplyn, který se jímá do plynojemu, 
a využívá se k výrobě elektrické ener-
gie a k vytápění technologií, i provoz-
ních budov. Čistírna je v tomto ohledu 
energeticky soběstačná. 

Voda zbavená mechanických nečis-
tot postupuje dále k biologickému čiš-
tění. Tento způsob čištění napodobuje 
a intenzifi kuje proces samočištění, kte-
ré probíhá v přírodě. Rozpuštěné orga-
nické látky se z vody odstraňují činnos-
tí mikroorganismů, především bakterií, 
které mají schopnosti čerpat živiny z od-
padních vod. Bakterie smíchané se zne-
čišťujícími látkami ve formě vloček tvo-
ří tzv. aktivní kal. Ten rozkládá organic-
ké znečištění ve vodě a přeměňuje ho na 
oxid uhličitý a vodu. Amoniakální dusík 
se v nádržích nitrifi kace za pomoci bak-
terií obsažených v kalu a kyslíku nejprve 
přemění na dusičnany a potom na dusi-
tany. V další fázi se pomocí specifi ckých 
bakterií v nádržích denitrifi kace redu-
kují dusičnany na plynný dusík, který 
se odvětrává do atmosféry. Pro odstra-
ňování dalších chemických látek, zejmé-
na fosforu, se používá chemické sráže-
ní. V dosazovacích nádržích se aktivo-
vaný kal nepřetržitě odděluje od vyčiš-
těné vody. Větší část usazeného kalu se 
odčerpává zpět do procesu čištění, tzv. 
regenerace, přebytek se odvádí do kalo-
vého hospodářství, voda odtéká přepa-
dem z hladiny dosazovacích nádrží. Tak-
to přečištěná voda odtéká do tzv. recipi-
entu a je vypuštěna zpět do přírody.
V souvislosti s čištěním odpadních 
vod je nutné zmínit období po vstu-
pu ČR do EU. ČR se tehdy zavázala 
splnit přístupové podmínky v oblas-
ti čištění odpadních vod v krátkém 
čase a v míře více než nezbytně nut-
né, kdy bylo celé území ČR prohláše-
no za vodárensky citlivé území. Mě-
li jsme tak vysoké legislativní náro-
ky na čištění odpadních vod jako ni-
kdo jiný v EU, jako kdyby celé území 
ČR představovalo jednu velkou rezer-
vaci, a SVS se s tím musela v průběhu 
krátkého přechodného období do roku 
2010 vyrovnat. To se podařilo. Celkově 

tyto tzv. strategické investice v období 
let 2005 - 2010 představovaly v regio-
nu působnosti SVS 4,6 miliard korun. 
Máme to štěstí, že žijeme v regionu s do-
statkem vody, že nemusíme řešit recykla-
ci vody anebo dokonce její přídělový sys-
tém, o důsledcích špatné hygieny z ne-
dostatku vody ani nemluvě…
V České republice se průměrná spotřeba 
vody na osobu a den pohybuje cca 100 l 
(v severních Čechách je to 88 l), v zemích 
třetího světa je to jen 10 l. Jsou to pro nás 
zcela běžné věci, jako napuštění si libo-
volného množství vody k napití, podle 
nálady vysprchování se nebo koupel ve 
vaně, spláchnutí WC… 
Jak je vidět, nejedná se o žádný jedno-
duchý proces, se kterým souvisí složi-
tá technologie a rozsáhlá vodárenská 
infrastruktura. SVS přistupuje k obno-
vě vodohospodářského majetku velmi 
odpovědně a s péčí řádného hospodá-
ře. Vlastní fi nanční prostředky získané 
z vodného a stočného však zdaleka ne-
pokrývají skutečnou potřebu obnovy 
podle stavu infrastruktury. Důsledkem 
historicky podinvestované obnovy je 
opotřebení VH majetku v takovém sta-
vu, že na celkovou obnovu při zachová-
ní současného tempa bychom potřebo-
vali až 133 let. 
SVS si uvědomuje, jak zodpovědný úkol 
na ni její akcionáři, 458 severočeských 
měst a obcí, přenesli. Zajišťujeme pro 
téměř 1,2 milionu obyvatel Ústeckého 
a převážné části Libereckého kraje záso-
bování  pitnou vodou a odvádění a likvi-
daci komunálních odpadních vod. Všech-
ny aktivity podřizujeme od svého vzni-
ku v roce 1993 čtyřem základním prin-
cipům: uplatňujeme jednotnou solidární 
cenu vody pro celé území, udržujeme soci-
álně přijatelnou cenu vody, aplikujeme ra-
cionální podnikatelské metody v hospoda-
ření a vkládáme celý zisk do obnovy a roz-
šiřování majetku.

ČOV Liberec

Vyhnívací nádrže

Skladovací nádrže na kaly
Plynojem

Mechanické předčištění

Dosazovací nádrže

Biologické čištění

Usazovací nádrže

ČOV Varnsdorf

Dosazovací nádrž

Plynojem

Lapák písku a česlovna

Vyhnívací nádrže

Biologické čištění

Usazovací nádrž

ČOV Bystřany

Usazovací nádrž

Biologické čištění
Dosazovací nádrž

Vyhnívací nádrž

Mechanické předčištění Plynojem

ČOV Klašterec n. O.

Dosazovací nádrž

Biologické čištění

Mechanické předčištění

Kalová sila

ČOV Železný Brod

Kalové silo

Biologické čištění

Mechanické předčištění

Odvodnění kalů

ČOV Hrádek n. N.

Vyhnívací nádrž

Mechanické předčištění

Dosazovací nádrž

Biologické čištění

Usazovací nádrž

ČOV Roudnice nad Labem

Biologické čištění

Dosazovací nádrž

Odvodnění kalů

Mechanické čištění

Naše modrá planeta je ze 2/3 pokryta vodou, voda je nejen nedílnou součástí naše-
ho života, ale je přímo i životní nutností. Bez jídla se dá vydržet i několik týdnů, ale 
bez vody, která tvoří 4/5 objemu našeho těla, vydržíme sotva pár dní. Proto musíme 
hospodaření s vodou věnovat co největší pozornost. Prožít pouhý jeden den, aniž 
bychom použili vodu, je pro nás téměř nepředstavitelné. Vodu v mnoha formách pi-
jeme, vodou se myjeme, ve vodě vaříme, pereme, zaléváme, vodu používáme v prů-
myslu, a tak bychom mohli v dlouhém seznamu využití vody pokračovat. 



05

Osobnosti roku Libereckého kraje 2016

Zaplněnému sálu hotelu, který dýchá 
atmosférou nádherné secesní budo-
vy, se představilo patnáct výrazných 
osobností, které čtenáři ocenili za vý-
razný počin v dějinách Libereckého 
kraje celkem 3 339 hlasy.
V kategorii podnikání a management 
čtenáře oslovili majitel a zakladatel 
společnosti Syner Petr Syrovátko, ge-
nerální ředitel společnosti Crystalex 
Nový Bor Martin Kubát, umělecký a PR 
manažer sklárny AJETO Lindava Da-
vid Sobotka, generální ředitel a maji-
tel společnosti Mega Luboš Novák a je-
den ze zakladatelů Svazu výrobců skla 
a bižuterie Jaroslav Hlubůček.
V kategorii veřejná služba se vepsa-
li do srdcí respondentů trenér běžec-
kého lyžování Václav Tolar, Jiřina Ku-
báňová pracující s romskými dětmi, 
Zdeňka Zahrádková vytvářející akti-
vity pro zdravotně postižené a seni-
ory, Eva Zemanová jako zakladatelka 
služby osobní asistence v České Lípě 
a senátor Michael Canov jako úspěšný 
chrastavský starosta.
V kategorii kultura si pro ocenění při-
šli zakladatel taneční školy Duha Karel 
Řídel, Jarmila Levko za úspěšné Diva-
dlo F. X. Šaldy, autor textů a fotografi í 
v knize Moje důvěrné krajiny Siegfri-
ed Weiss, dlouholetý ředitel Naivního 
divadla v Liberci Stanislav Doubrava 
a ředitel Mezinárodního hudebního 
festivalu Lípa Musica Martin Prokeš. 
V kategorii sport zaujali čtenáře Met-

ropolu mistrovský tým HC Bílí Tygři Li-
berec, Jiří Suchánek hrající stolní tenis 
na vozíku, neslyšící reprezentantka ve 
sjezdových disciplínách Tereza Kmo-
chová, úspěšná běžkyně reprezentující 
Českou republiku Petra Kuříková a re-
prezentantka na handbiku Petra Hur-
tová.
Úspěšnou pěticí v kategorii dobrý sku-
tek je Ludmila Doležalová, která za-
chránila krvácejícího mladíka před 
brutálními útoky dvojice násilníků, ve-
doucí centra Archa pro zvířata v nou-
zi při Zoo Liberec Lenka Čápová, Mi-
chal Kalita, prezident Asociace dentál-
ních hygienistek ČR a vodní záchranář, 
dobrovolnice v Hospicu sv. Zdisla-
vy v Liberci Jiřina Mikulecká a Nadač-
ní fond Paní Zdislavy z Lemberka po-
máhající potřebným, který zastupoval 
radní kraje Jiřím Löffelman.
V doprovodném programu zazářil pě-
vecký sbor Altitudo působící na Základ-
ní škole Aloisina výšina v Liberci, do no-
ty se divákům ankety trefi la také zpě-
vačka Leona Gyöngyösi. Nejen muže za-
ujala přehlídka společenských šatů od 
autora Galala Giani s modelkami agen-
tury Fashion Models, a představila se 
úřadující TOP MODEL OF THE YEAR Te-
reza Hudáková. 
Prestižní akci doprovodili moderová-
ním Eva Decastelo a Vladimír Hron, 
který se prezentoval také jako úspěš-
ný zpěvák a vtipný glosátor.  (top)

Foto: Daniel Šeiner a Pavel Duchoslav

Liberec | Slavnostní vyhlášení výsledků čtenářské an-
kety Osobnost roku Libereckého kraje 2016 se ve čtvr-
tek 16. března konalo v Clarion Grandhotelu Zlatý lev 
v Liberci. Nad akcí, kterou pořádalo vydavatelství Met-
ropol, převzal záštitu liberecký hejtman Martin Půta.
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TOP MODEL OF THE YEARf
v í c e  i n f o  n a

Auto Anex s.r.o. 

EUROPEMC B

VELKOTRŽNICE LIPENCE

R

DĚKUJEME PARTNERŮM SOUTĚŽE

www.top-modelka.cz

Zborovská 55
Praha 5 - Malá strana
tel. 722 725 703

www.aurumclinic.netMUDr. Ivana Němečková

Vzdorujte stárnutíVzdorujte stárnutíVzdorujte stárnutíVzdorujte stárnutí
JAKO HVĚZDYJAKO HVĚZDYJAKO HVĚZDY

Liberec | O první březnové 
sobotě se do budovy Kolosea 
sjely pěstounské rodiny z celé-
ho Libereckého kraje. 

Na společné setkání je již potřinác-
té pozvala Nadace SYNER, která při-
pravila zábavné odpoledne plné pís-
niček a soutěží doplněné pohádkou 
a výborným občerstvením. Na své si 
přišli předškolní děti i teenageři, do-
spělí si mohli popovídat s jinými ro-
dinami a probrat své životní příběhy. 
„Když jsme setkání vymýšlely poprvé, by-
lo určené jen libereckým pěstounům. Poté 
na něj začaly jezdit rodiny z celého kra-
je. Následně se změnil systém péče o dě-
ti a vznikla kategorie „profesionálních“ 
pěstounů. Naše akce je určená dobrovol-
ným pěstounům, se kterými se většinou 
známe i osobně,“ uvádí shodně předsta-
vitelky nadace Eva Syrovátková a Iva 
Urbanová. 

Nadace uspořádala další setkání pro pěstounské rodiny
Z více jak tří set oslovených rodin na 
setkání dorazilo bezmála 450 dětí 
a dospělých. Odpolednem je provedli 
komici Vanda a Standa, kteří se posta-
rali také o soutěže. Dobu mezi přestáv-
kami na občerstvení vyplnilo Sváťovo 
loutkové divadlo s pohádkou o Máše 
a třech medvědech. A jako pokaždé se 
ze sálu ozýval hlučný smích a potlesk. 
Největší překvapení čekalo na pódiu 
zabalené ve velkých krabicích. V zá-
věru programu si tři šťastlivci odnesli 
stolní lední hokeje. Každé dítě pak při 
odchodu obdrželo tašku plnou dobrot, 
rodiče praktický prací prášek.  
Přípravu, výzdobu, výdej občerstvení 
a úklid zajistili pomocníci z řad přátel 
nadace a zaměstnanců stavební fi rmy 
SYNER. Pomáhali v šatně, nafukovali ba-
lónky a starali se o příjemnou atmosféru. 
Bylo milé, když od pěstounů slyšeli, že si 
je z minula pamatují a jsou rádi, že opět 
mohli na akci dorazit. (od. dop.)
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Značka Changhong 
je na nový standard DVB-T2 

již dávno připravena
Praha | V posledních dnech se začalo intenzivně hovořit 
o nové konfi guraci a novém standardu pozemního vysílá-
ní, a sice HEVC DVB-T2 h.265. 

TECHNOLOGIE

Jak uvedl obchodní a marketingový 
ředitel společnosti Changhong Jiří 
Mrkvička, TV této značky jsou na no-
vou normu již od loňského roku při-
praveny. „Jde o to, že i když v únoru 
2017 došlo ke spuštění zatím zkušební-
ho provozu DVB-T2 na území České re-
publiky, v jiných zemích Evropské unie 
je již výhradně používána tato norma, 
jako například v Itálii, kde od loňské-
ho září již běží pouze norma DVB-T2. 
Vzhledem k tomu, že naše TV značky 
Changhong dodáváme v rámci celé Ev-
ropské unie, tak již od loňska většina 
našich modelů tuto konfi guraci splňu-
je,“ upřesnil Jiří Mrkvička.
Podle jeho slov je nutné podotknout, 
že konkrétně v České republice přejde 
pozemní vysílání na novou normu vý-
hradně až v roce 2022. „Takže marke-
tingová masáž hlavně ze strany Českých 
Radiokomunikací (CRA) nám přijde nad-
sazená. Lidé se snaží hledat TV s označe-
ním loga DVB-T2, které za úplatu vydá-
vá právě CRA. Nicméně nám to nepřijde 
jako nutnost nechat naše TV separátně 
testovat, když víme, že tuto normu bez 

problému naše výrobky zvládají v jiných 
státech Evropské unie. Pro jednoduchost 
však můžeme uvést, že zákazník po-
zná jednoduše, zda má náš produkt 
DVB-T2 tuner, a to tak, že je v jeho mo-
delovém označení právě číslice 2,“ vy-
světlil Jiří Mrkvička. Například model 
uhd55e5600isx2, nebo led32d2080t2, 
led40d2100t2, stejně jako další mode-
lová označení s číslicí 2 na konci, jsou 
vybavena t2 tunerem. 
„Samozřejmě si některý z našich výrob-
ků můžete vybrat u našeho partnera 
mall.cz. Příchod DVB-T2 standardu vy-
sílání určitě vítáme, i když si myslíme, 
že jeho plný nástup je poněkud pomalý. 
Pro zákazníky dojde určitě ke zlepšení 
hlavně kvality obrazu, ale také k rozší-
ření nabídky kanálů k výběru. Na dru-
hou stranu neustále se rozvíjející iptv 
již dnes přináší mnohem více možnos-
tí a sledujeme její neustále se zvyšují-
cí rozmach, kdy tato služba dělá z te-
levize opravdové multimediální zaříze-
ní,“ doplnil obchodní a marketingo-
vý ředitel společnosti Changhong Jiří 
Mrkvička. (met)

S T Á L E  S V Ě Ž Í  I N F O R M A C E
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Mirka Pikolová
modelka

T E P L I C E
23-25/6/2017

Druhé největší město v Jihočeském kraji 
leží v Táborské pahorkatině, na řece Luž-
nici ve výšce 437 m nad mořem, zhruba 
80 km jižně od Prahy a 60 km severně 
od Českých Budějovic. Na místě součas-
ného Tábora bylo prokázáno intenziv-
ní osídlení z doby halštatské a laténské, 
nalezena zde byla i mince císaře Had-
riána z doby římské. Tábor byl založen 
na jaře roku 1420 husity a pojmenován 
podle hory Thabor u Nazaretu. Největ-
ším skvostem současného města je Žiž-
kovské náměstí, na které „dohlíží“ už 
přes stovku let socha Jana Žižky od so-
chaře Josefa Strachovského. Hned vedle 
stojí krásný Děkanský kostel Proměnění 
Páně na hoře Tábor. Na Žižkově náměs-
tí určitě nezapomeňte navštívit Husit-
ské muzeum, které se těší na novou na-

stávající sezónu, jež přichází s jarem. Ze 
Žižkova náměstí vede téměř na všechny 
strany několik malebných, starodávných 
uliček a jedna z nich směřuje k proslu-
lému Muzeu čokolády a marcipánu. Zde 
mohou návštěvnici vidět třeba marcipá-
nového Jaromíra Jágra, v dílničce si sami 
vyrobit sladký zákusek a v podzemí na-
vštívit kutající skřítky, či se potkat s ně-
kolika pekelníky. V místní kavárně si pak 
určitě nenechte ujít šálek výborné hor-
ké čokolády. Další uličkou ze Žižkova ná-
městí se dostanete k věži bývalého hra-
du Kotnov, propojeného s Bechyňskou 
bránou. V místech dnešního pivovaru se 
nacházela hradní kuchyně. Milovníci ze-
leně se jistě rádi projdou několika parky 

a navštíví i nejstarší Botanickou zahra-
du ve střední Evropě. Krásné procház-
ky, zvláště při východu a západu slun-
ce, jsou okolo vodní nádrže Jordán, tak-
též nejstarší ve Střední Evropě. Milovníci 
poutních míst a chůze do strmého kopce 
dovede od Bechyňské brány 1,5 km dlou-
há zelená turistická značka k poutnímu 
kostelu Nanebevzetí Panny Marie v Klo-
kotech. Město Tábor je plné hospůdek, 
obchůdků, kavárniček a v hotelu Palcát 
je relaxační welness centrum. Do Tábora 
se dostanete nejen autobusem, ale třeba 
z Prahy přímým vlakem za pouhou hodi-
nu a půl. A že město stojí za prohlídku, 
dokazuje i pamětní deska na vlakovém 
nádraží v Táboře, která připomíná, že ho 
navštívil 21. 12. 1918  T. G. Masaryk.
 Text a foto: Šárka Jansová 

Tábor patří k nejkrásnějším historickým městům v naší zemi. Jeho centrum je chrá-
něnou památkovou rezervací, která poukazuje na historii husitského hnutí.

Do Tábora za Žižkou i na poutní místo

Klokoty - poutní místoHusitské muzeum

Běchyňská brána

Socha Jana Žižky

Muzeum čokolády 
Jágr z marcipánu

TIP NA VÝLET


