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 Pocházíte z umělecky založené rodiny. In-
spirovali vás vaši blízcí, kam se bude ubírat 
váš život, budoucí kariéra?
Je to pravda a není to úplně pravda. Moje má-
ma a táta byli důstojníci v „Kubánské revolu-
cionářské armádě“... (smích). To není úplně 
umělecký směr, ale pravda je, že moje teta, 
Celina Gonzales, byla a je dodnes, i když 
již není mezi námi, Kubánskou královnou 
populární hudby. Byla dokonce v USA no-
minovaná za rok 2001 na cenu Grammy. 
Naopak můj strejda, Firmin Laffi ta,  je 
baseballová legenda. To je náš národ-
ní sport. Takže, v rodině jsme tak ně-
jak založeni různě. 

 Ovlivnily vaši tvorbu proslu-
lé módní domy jako je Versace či 
Kenzo, kde jste sbíral první zku-
šenosti? 
Samozřejmě. Řada věcí v mém ži-
votě mě ovlivnila a ovlivňuje do-

teď. Ať už je to moje latino výchova, 
minulost na Kubě, můj život tady v Čes-

ké republice, a samozřejmě moje začátky u módních domů 
Versace a Kenzo. 

 Jakým materiálům dáváte ve své tvorbě přednost?
Mám rád krásné materiály. De facto, když navrhuju, možná 
pracuju obráceně než je obvyklé. Normálně se navrhuje mo-
del a pak se hledá materiál. Já to dělám naopak. Musím se 
do toho materiálu zamilovat. Pak začínám malovat. A že ten 
materiál musí každopádně působit přírodně, je samozřej-
most. Alespoň pro Couture Collection. Podle mého názoru 
jsou Španělé velmi kreativní v látkách pro dámské kolekce. 
A Italové prostě rozumí látkám pro chlapy. Francouzi a Ang-
ličani mají specifi cké hedvábí a hedvábné krajky. Látky jsou 
někdy opravdu umělecká díla. 

 Na prestižní akci Czech Fashion Week 2017, která ne-
dávno proběhla v lázeňských Teplicích, jste předvedl svo-
ji aktuální kolekci Jaro/léto 2018. Čím se vyznačuje, jaké 
nabízí nové trendy?
Já neumím popsat svoji kolekci, jestli je taková nebo mako-
vá. Důležité pro mě je, jak ji vidím nebo cítím. Módní kriti-
ka je taková, jaká je. Navrhnu si prostě tužkou model a dou-
fám, že se bude líbit mě i zákazníkům. Takže když se mě ně-
kdo zeptá, jaká je moje kolekce jaro-léto nebo podzim-zima, 
vždy odpovídám: Krásná ☺ .

 Modelové a modelky, kteří s vámi spolupracují, vaše 
nápady oceňují jako velmi inspirativní. Jaké ale na ně má-
te nároky vy sám?
Myslím, že nápady máme všichni. Byla by škoda být návrhář bez 
nápadů. Pro mne je důležitá kvalita šití, což neplatí pro každého 
a já jsem pyšný, že kvalita naší práce je na vysoké úrovni. 

 Bydlíte v Nižboru v hvězdárně z roku 1908, neuvažuje-
te o změně, ať už jde o lokalitu či zemi?
Zatím se tam cítím dobře. 

 Navrhujete i šperky, porcelán či obuv. Kde hledáte inspiraci?
Navrhuji i koberce do koupelen či sklo… Abych řekl pravdu, 
sám nevím, kde čerpám inspiraci. Ta nějak často přijde sa-
ma. Pravda je, že vždy u sklenky dobrého vína…

 Patříte mezi nejznámější osobnosti módního průmys-
lu v České republice, co byste doporučil začínajícím ná-
vrhářům?
Nový návrhář je vždy oblíbencem médií, která hledají něco „no-
vého“. Ale tisk vám nezaplatí faktury, ty platí zákazníci. Z toho 
vyplývá, že nemůžete vždy brát zprávy z tisku o sobě moc váž-
ně. Žádné noviny vám neprodají šaty, stejně jako žádná celebrita. 
Prodávat vaše výrobky vám mohou vaše vztahy se zákazníky.

 Ví se o vás, že jste velmi originální inovátor nejen v oblas-
ti módy. Co vám ve vašem profesním životě zatím uniká, pří-
padně jaký projekt či záležitost jste ještě nestihl realizovat?
Je mi teprve 52 let, takže mám spoustu práce a projektů ješ-
tě před sebou. Chci toho stihnout ještě hodně.

Osmany Rodriguez Laffi  ta (*1965 Havana, Kuba) je kubánský módní 
návrhář žijící a působící v Česku. Vystudoval uměleckou akademii 
San Alejandro v Havaně, pracoval také jako redaktor kubánského 
módního časopisu. V roce 1987 se přistěhoval do ČR a od roku 1999 
začal působit coby návrhář na volné noze. Své kolekce předvádí 
v New Yorku, Paříži, Miami a mnoha dalších městech.

Chci toho stihnoutChci toho stihnout
ještě hodně
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Propustky, které slouží k takzvanému 
připojení nemovitosti, ať už třeba po-
le nebo rodinného domu, k silnici, ma-
jí splňovat podmínky stanovené legis-
lativou. „Kromě světlosti propustku za-
jišťující jeho dostatečnou průtočnost 
musejí mít pevná čela, aby nedocházelo 
k borcení stavby a dalším negativním je-
vům. Nejčastější délka takového propust-
ku je do šesti metrů, kdy se předpokládá 
světlost minimálně šedesát centimetrů,“ 

uvedla Ludmila Poupětová, technická 
náměstkyně ředitele Krajské správy 
a údržby silnic Středočeského kraje.
Samotný problém ale spočívá v tom, 
že v silničních příkopech je řada ne-
povolených a hlavně neudržovaných 
propustků, kterými voda neprotéká, 
teče na silnici a v delším časovém ho-
rizontu poškozuje komunikaci. Někte-
ré propustky jsou navíc v nepřehled-
ných místech, kde je vyjíždění vozidel 
doslova nebezpečné pro účastníky sil-
ničního provozu. „Jedná se o propustky 
těsně za horizonty, zatáčkami a dalších 
místech. Při vyjíždění například zeměděl-

ské techniky dochází k vážným kolizním 
situacím,“ podotkl Bohumil Taraba, ve-
doucí provozu kladenské oblasti KSÚS 
Středočeského kraje.
Jaký je tedy správný postup při zříze-

ní propustku? Rozhodně je nutné kon-
taktovat správce komunikace, v tom-
to případě Krajskou správu a údržbu 
silnic Středočeského kraje. Tam se ža-
datel dozví všechny podmínky, které 

musí splnit. „V případech, kdy tak neu-
dělá a propustek vybuduje, nebo se řád-
ně nestará o jeho údržbu a stavba brá-
ní údržbě silničního pozemku nebo je do-
konce nebezpečná, se obracíme na sil-
niční správní úřad. Výsledkem je nejen 
příkaz k odstranění zařízení, chceme-li 
stavby, ale také nemalé pokuty,“ dopl-
nila náměstkyně Ludmila Poupětová. 
Podle jejích slov se najdou lidé, kteří 
vjezd na pole vyřeší zasypáním příko-
pu starými střešními taškami nebo ji-
ným materiálem nebo zneužijí velikos-
ti a výkonu stroje a bez propustku pře-
jíždějí příkopy, čímž je totálně zničí. 
I za to jim však hrozí postih.
Závěrem je nutné konstatovat, že 
o propustky se nemá starat správce 
komunikace, ale majitel nebo uživatel 
připojené nemovitosti. Tato povinnost 
mu vyplývá ze zákona.

Neudržované propustky v příkopech ohrožují bezpečnost provozu
Dlouhodobé problémy mají středočeští silničáři se stovkami až ti-
síci propustků v silničních příkopech. Mostky, jak se jim často ří-
ká, ve své většině neodpovídají požadavkům zákona a komplikují 
údržbu silnic a silničního příslušenství. V některých případech do-
konce ohrožují samotnou bezpečnost silničního provozu.

SÚS
KRAJSKÁ SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC

Středočeského kraje

Záchranáři 
z Číny se budou 

cvičit v Praze 
Praha | V říjnu letošního roku při-
letí do Prahy první tým budoucích 
leteckých záchranářů a lékařů z čín-
ské Šanghaje. První šestičlennou 
skupinu, která dorazí do Vzděláva-
cího a výcvikového střediska Zdra-
votnické záchranné služby hl. m. 
Prahy, bude postupně následovat 
dalších pět týmů. Systém dlouho-
dobého tréninku je připraven tak, 
aby v Šanghaji mohla během tří let 
vzniknout letecká výjezdová skupi-
na v podobě, jak ji známe z České 

republiky. Pražská záchranka, nej-
déle sloužící evropská služba před-
nemocniční neodkladné péče s ne-
přetržitým provozem, bude předá-
vat Číňanům potřebné zdravotnické 
a organizační know-how, včetně ná-
cviku situací přímo v terénu. Praha 
se totiž nedávno stala partnerským 
městem čínské Šanghaje a svazek 
nyní doplnila i smlouva o spoluprá-
ci mezi pražskou a šanghajskou zá-
chrannou službou. Náklady na po-
byt a výcvik čínských specialis-
tů v Praze uhradí globální fi nanční 
společnost Home Credit ze skupiny 
PPF. Zdroj: Hl. m. Praha

Město žádá o více 
asistentů prevence 
kriminality do ulic 
Liberec | Radní města Liberce projed-
nali a odsouhlasili podání žádosti na fi -
nancování činnosti pěti asistentů pre-
vence kriminality a jednoho koordiná-
tora asistentů, po dobu tří let. Účelem 
projektu je navýšit kapacity pracovní-
ků Městské policie Liberec o asistenty 
prevence kriminality. Ti budou primár-
ně působit v sociálně vyloučených ne-
bo potencionálně rizikových lokalitách, 
mezi lidmi bez přístřeší, v kontaktních 
zónách, jako například dopravní uzle, 
dětská hřiště, okolí škol, parky, náměs-
tí apod. Cílem a snahou projektu je pak 
zvýšit uplatnitelnost osob ohrožených 
sociálním vyloučením nebo sociál-
ně vyloučených ve společnosti a na tr-
hu práce a také rozvoj sektoru sociální 
ekonomiky. Maximální náklady projek-
tu jsou vyčísleny na 7,2 mil Kč, z toho 
povinný podíl kofi nancování ze strany 
statutárního města Liberce je 360 000 
korun.  Zdroj: Město Liberec

Praha | Plánovaná modernizace 
Masarykova nádraží zazname-
nává další posun. SŽDC zadává 
přípravu záměru projektu a ak-
tualizaci dokumentace moder-
nizace a dostavby stanice Pra-
ha Masarykovo nádraží. 

Namísto původně navrhovaného podcho-
du pod železniční stanicí bude součástí 
stavby vybudování nového vestibulu ve 
formě zastřešení. Na zpracovaný a Cent-
rální komisí Ministerstva dopravy schvá-
lený záměr projektu může navázat do-
končení dokumentace pro územní řízení. 
„Oproti původnímu zadání s výstavbou pod-
chodu pod železniční stanicí bude součás-
tí projektované stavby vybudování nového 
vestibulu ve formě zastřešení nad jednotlivý-
mi nástupišti propojující prostor ulic Na Flo-
renci, Hybernské a Opletalovy s jednotlivými 
nástupišti Masarykova nádraží a současně 
také pěší propojení ulic Hybernské a Opleta-
lovy s ulicí Na Florenci,“ přibližuje generál-
ní ředitel SŽDC Pavel Surý. Návrh východ-
ního vestibulu, zastřešujícího platformy 

nad nástupišti, vychází z varianty podkla-
dové Studie zastřešení žst. Praha Masary-
kovo nádraží, tzv. Vlaštovky, kterou zpra-
covaly ve spolupráci společnosti SUDOP 
PRAHA a Jakub Cigler Architekti. 
Zadaná dokumentace bude kompletně 
řešit uspořádání vestibulu na Masary-
kově nádraží, tedy počty a umístění es-
kalátorů, schodišť či výtahů. Zabývat se 
bude umístěním orientačního a infor-

mačního systému, prostor pro odbave-
ní cestujících, čekáren a mobiliáře. Vý-
sledkem bude návrh prostor v takovém 
rozsahu, který potřebují cestující na že-
leznici pro přístup k vlaku. Dále bude 
řešit funkci pěšího propojení ulic Ople-
talovy, Hybernské a Na Florenci. Stano-
ví hlavní pěší trasu tak, aby nedochá-
zelo ke kolizi procházejících s čekající-
mi cestujícími. 

Vypsat zakázku plánuje SŽDC v průběhu 
srpna. Předpokládaná doba zpracování 
dokumentace je 18 měsíců a spolu s nut-
ným časem na veřejnou zakázku lze oče-
kávat územní rozhodnutí v polovině ro-
ku 2019. Očekávaná hodnota zakázky 
dosahuje přibližně 11 milionů korun. 
Celkové investiční náklady na moderni-
zaci stanice se pohybují okolo 1,655 mi-
liardy korun.  Zdroj: SŽDC

Pražské Masarykovo a hlavní nádraží spojí unikátní zastřešení

Velkoformátové fotografie zachycu-
jí okamžiky ze dnů, kdy Vltava kul-
minovala - kdy se Kampa, Karlín, Li-
beň, zoologická zahrada, Chuch-
le a další místa ocitla pod vodou. 
I ze dnů, kdy velká voda ustoupila 
a objevily se bahnem a nejrůznější-
mi předměty zanesené ulice a parky 

i domy, z nichž některé sílu povodně 
nevydržely…
„Praha se s následky velké vody velmi 
dobře vyrovnala, ovšem za vynalože-
ní obrovských fi nančních částek. Dal-
ší velké náklady si vyžádalo vybudová-
ní rozsáhlého systému protipovodňo-
vých zábran, jehož funkčnost každoroč-

ními cvičeními důkladně prověřujeme. 
A že se jednalo o tu nejlepší investici, se 
ukázalo v roce 2013, kdy rychlá a koor-
dinovaná stavba protipovodňových ba-
riér zabránila tomu, aby se historie z ro-
ku 2002 opakovala,“ řekla mimo jiné 
při vernisáži primátorka Adriana Kr-
náčová.

Povodeň, která Prahu v srpnu roku 2002 
postihla, byla svým rozsahem, průtokem 
a důsledky nejničivější povodní v no-
vodobé historii a způsobila na majetku 
města škody za téměř 30 miliard korun. 
Na území hlavního města naštěstí nedo-
šlo v přímé souvislosti s povodní ke ztrá-
tám na životech.  Zdroj: Hl. m. Praha

Výstava na Kampě: 15 let od povodně
Praha | Až do 30. září je na Kampě volně přístupná výstava fotografií, která připomíná srpnovou povodeň 2002 v Praze. Slavnost-
ní vernisáže výstavy se zúčastnila primátorka hl. m. Prahy Adriana Krnáčová, pražský radní Libor Hadrava, zástupce městské čás-
ti Praha 1 a další hosté, mezi nimiž byla i řada pamětníků.

Ke Stromovce 
se připojí část 

Výstaviště
Praha | Část území, které nyní spa-
dá pod správu Výstaviště Praha, 
bude nově připojeno ke Stromovce. 
Celkem se jedná o rozlohu 23 113 
metrů čtverečních. Toto území je 
cenné z hlediska výskytu zajíma-
vých dřevin, které čeká revitalizace. 
Společně s převodem pozemku bu-
de předána také jeho správa a pra-
videlná údržba.
Vzhledem k rozhodnutí Magistrátu 
hl. m. Prahy předat krajině význam-
né území pod správu parku Stro-
movka probíhá nyní na Výstavišti 
demontáž celkem 630 metrů plotu, 
díky čemuž se ke Stromovce připojí 
území o velikosti 23 113 metrů čtve-
rečních. Návštěvníkům parku a Vý-
staviště to však nepřináší žádná vý-
razná omezení.  Zdroj: Hl. m. Praha
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 Co máte na Libereckém kraji nej-
raději?
Jeho rozmanitost. Mám docela na-
cestováno, a tak vím, že kromě mo-
ře máme v dojezdu dvou hodin celý 
svět. Možná v tom našem středoev-
ropském měřítku, ale máme. A může-
me v tomhle okruhu prožívat šťastný 
a spokojený život, pokud si to sami 
nekazíme.

 Jak vnímáte prezidenta Miloše 
Zemana?
Je to velmi zkušený politik, který bo-
hužel za sebou, při vstupu do funkce, 
nenechal staré křivdy a sociálně de-
mokratické praktiky.

 Co si myslíte o Evropské unii?
Členství v Evropské unii je něco, co 
pro mne nemá alternativu. Tedy po-
kud jako alternativu nepočítám pří-
klon k Rusku. To ovšem neznamená, 
že to, co se v ní děje, mě činí šťast-
ným. Evropa musí opustit cestu zne-
užívání lidských práv, politické ko-
rektnosti, nárokových sociálních práv
a multikulturalismu. Tato cesta vede 
jen k většímu přerozdělování, ener-
getické a migrační katastrofě a eko-
nomickému kolapsu nejslabších člán-
ků. Je nutné se vrátit k základním 
principům. K volnému pohybu zboží, 
lidí a peněz ovšem na právně i fyzic-
ky chráněném území. Cestu ke sku-
tečně jednotné Evropě nelze uspě-
chat. Bude trvat desítky let, ale není 
jiné cesty. Jednotná pravidla ekono-
miky nebudou spravedlivě fungovat 
pro všechny, pokud členské země ne-

budou na podobné ekonomické a ži-
votní úrovni. Řídit Evropu byrokra-
tickými příkazy je cesta do pekel.

 Co soudíte o stávající vládě?
Je to vláda, která naslibovala pro 
všechny všechno, což logicky nešlo 
a vedlo k jejímu mentálnímu rozpa-
du. Vláda, která bez náhrady zniči-
la základy důchodové reformy v na-
ší zemi. Vláda, která projedla obdo-
bí konjunktury, aniž by snížila stát-
ní dluh a pracovala na základech 
budoucí ekonomické stability. Vlá-
da, která prokazatelně pracovala na 
ztížení podmínek pro střední a ma-
lé podnikání. Vláda, která začala de-
montovat základy občanské svobody 
získané v roce 1989.

 Jak byste charakterizoval sou-
časnou ODS a její pozici na politic-
ké scéně před volbami?
ODS je jedinou politickou stranou, 
která díky své struktuře, zkušenos-
tem a členské základně může vysí-
lat kvalifikované kandidáty do všech 
voleb. Chyby, které ostatní politické 
strany teprve čekají, má za sebou. 
Má těžké zadání prosazovat pravico-
vé a konzervativní principy proti ma-
instreamu v dnes stále více socialis-
tické Evropě. Nicméně věřím v lidi, 
pro které je svoboda a podpora po-
ctivé práce hodnotou, a proto věřím 
i v dobrý výsledek v těchto volbách.

 Co byste chtěl v politice změnit?
Chtěl bych politické práci vrátit 
prestiž, kterou má třeba v Němec-

ku. To, jakým způsobem jsou dnes 
výsledky úspěšné práce tisíců ko-
munálních i parlamentních politiků 
prezentovány, je tristní a odrazuje 
to všechny vzdělané a zkušené lidi. 
Jak to může skončit, napsal už Pla-
tón čtyři století před naším letopoč-
tem. Cituji: „Nakonec vám budou 
vládnout ti nejneschopnější z vás. 
To je trestem za neochotu podílet se 
na politice.“ 

 Jak si nejlépe odpočinete?
Podle roční doby a počasí. Když je 
hezky, tak aktivně venku ve vodě, na 
kole, lyžích nebo na zahradě. A když 
je ošklivo, tak s pěknou knížkou ne-
bo nějakou filmovou klasikou. Občas 
i u sklenky dobrého nápoje. Ale nej-
lépe vždy s rodinou nebo přáteli.

 Co vás činí šťastným? 
Když se daří mně i blízkým lidem ko-
lem, když vyjdu na kopec nebo do-
končím vydařenou práci. A když se 
potom můžu vyspat.
  

 Z čeho máte strach?
Z nemoci svých blízkých a z bezmo-
ci, která nemoc provází.
 

 Co vás v poslední době vyděsilo?
Že si někdo může koupit důvěru li-
dí za pár koblih, nakoupených za je-
jich peníze. A ti lidé přitom ještě já-
sají a tleskají.

 A koho byste rád pozval na skle-
ničku?
Margaret Thatcherovou, Vážím si jí 
jako političky, která navzdory ob-
rovskému odporu dokázala pohnout 
kormidlem a pomoci své zemi k eko-
nomickému i občanskému rozvoji. 

Věřím v dobrý výsledek ODS v parlamentních volbách
Lídrem kandidátky ODS v Libereckém kraji pro říjnové parlament-
ní volby je Petr Beitl, primátor Jablonce nad Nisou. Zeptali jsme se 
ho na politiku i „obyčejné“ věci.  

Petr Beitl, 50 let.

Dříve úspěšný podnikatel v oblasti stravovacích a ubytovacích služeb, od ro-
ku 2010 pak úspěšný primátor města Jablonec nad Nisou. Po dokončení stu-
dií na VŠ strojní a textilní v Liberci (dnes Technická univerzita Liberec) spoluzalo-
žil společnost Ještěd, která dodnes provozuje hotel Ještěd a Prezidentskou cha-
tu v Jizerských horách. V roce 2014 získal v soutěži Svazu měst a obcí ČR titul 
Nejlepší primátor 2010–2014. Je 28 let ženatý, s manželkou má tři již dospělé dě-
ti. Mezi jeho záliby patří kanoistika, lyžování, cykloturistika a horská turistika, za-
hrada a cizí jazyky. Uznává životní motto: Vše začíná od výchovy a vzdělání.
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Cíle a programy Občanské demokratic-
ké aliance defi nuje její předseda Pavel 
Sehnal jako liberálně pravicové. Podle 
jeho mínění schází na současném sez-
namu politických pravicových stran 
ryzí pravicová strana, která neuhýbá 
z nastavených priorit, a to i tehdy, po-
kud nejsou na první pohled příliš vábi-
vé. Jistým způsobem je pak jeho ODA 
i stranou konzervativní. Nechce se vy-
mezovat proti fungujícím věcem a kri-
tizovat za každou cenu každý krok 
současných, nebo minulých vlád. Stra-
nu charakterizuje jako striktně proev-
ropskou a svůj postoj například k otáz-
ce měnové unie defi nuje následovně.
„Chceme euro, domnívám se, že celá řada 
politiků se staví k této otázce jednostran-
ně. Teď mají pocit, že občan chce slyšet, 
lépe je brojit proti Evropské unii. A tak 
brojí a získávají potenciál voličů. Ve sku-
tečnosti se chovají voličsky nezodpověd-
ně. Mohu s úplnou jistotou pětadvaceti 

let podnikatele konstatovat, že pokud by-
chom se dezintegrovali z Evropské unie, 
kdybychom se z ní snažili vystoupit, tak 
nám podnikatelům to strašně zhorší pro-
středí. Ten, kdo vyrábí například obrá-
běcí stroje, tak je prodává do světa a do 
Evropy, klesly by mu tak tržby o 20, 30 
a možná i 50 procent. Jak na to budou re-
agovat ve fabrice? Budou muset propus-
tit zaměstnance, stouply by i ceny vstu-
pů – surovin, barev, papírů, železa, oce-
li. Čím je ta ekonomika menší, tím horší 
ceny jsou. Pokud by tak vznikl izolovaný 
ekonomický ostrůvek s názvem Česká re-
publika uprostřed Evropy, tak tomu ost-
růvku se nebude dařit dobře“.
Evropská unie nám, i když někteří politi-
ci brblají a snaží se, aby brblal i občan, vy-
tváří jakýsi legislativní rámec. Jde o záko-
ny, které jsou demokratické a spravedlivé 
a pro všechny stejné. V okamžiku, kdy by 
Česká republika tvořila jen nějaký svůj zá-
konný rámec, tak najednou budeme my 

občané v rukou domácích politiků a ti 
nám udělají takové zákony, které jim bu-
dou připadat pro ně výhodné. Zodpověd-
ný a rozumný občan by si měl toto spole-
čenské riziko uvědomit. Nechceme-li být 
v rukou jednoho muže nebo skupiny poli-
tiků, je třeba být v Evropě.
Občanská demokratická aliance podle je-
ho slov asi nikdy nebude stranou, která 
by díky populismu stála na čele žebříč-
ku politických stran. Sehnal ovšem věří, 

že by program jeho ODA mohl oslovit ši-
roký okruh pravicových voličů. Ty charak-
terizuje jako lidi aktivní, vzdělané, schop-
né se postarat sami o sebe. Dodává ale, že 
právě od těchto lidí očekává velkou empa-
tii a solidaritu k sociálně slabším a že jeho 
strana rozhodně nechce na sociální téma-
ta rezignovat. Ostatně její program obsa-
huje taková hesla, jako jsou „spravedlivé 
důchody,“ kvalitní zdravotnictví“ anebo 
„dobrou mzdu za odvedenou práci“.

Pavel Sehnal obnovuje politický subjekt 
Občanská demokratická aliance (ODA)
Sehnal vlastní více jak pět desítek fi rem v rámci SPGroup, kromě 
voleb do Sněmovny chce s ODA zabodovat i v prezidentských a ko-
munálních volbách.

Program Čistá 
energie Praha 2017 
rozdá peníze 
Praha | Celkem 491 žadatelů obdrží rozhod-
nutím Rady hl. m. Prahy dotaci na výměnu 
stávajícího zdroje tepla a teplé vody v celko-
vé výši 11 677 300 korun. 

„Jsem ráda, že díky instalaci nových kvalitních 
zdrojů se sníží emise škodlivin do ovzduší,“ 
uvedla radní hl. m. Prahy Jana Plamínková. 
„Daří se tak naplňovat Plán zlepšování kvality 
ovzduší,“ dodala radní.
Dotaci získalo celkem 453 projektů moder-
nizace plynového vytápění, 26 projektů pře-
měny lokálních topidel ve prospěch vytápě-
ní centrálního typu, sedm projektů instalace 
tepelných čerpadel a pět projektů náhrady ka-
men na pevná paliva. 
Za celou dobu trvání od roku 1994 podpoři-
lo město přes 46,3 tisíc domácností částkou 
větší než půl miliardy korun, což významně 
napomohlo přeměně drtivé většiny lokálních 
topenišť na uhlí ve prospěch některé z ekolo-
gických variant. Program se postupně zamě-
řil na podporu využití obnovitelných zdrojů 
energie, na výměnu lokálních topidel ve pro-
spěch centrálního vytápění a od roku 2010 by-
la zavedena podpora výměny dožívajících ply-
nových kotlů za nové, účinnější a ekologicky 
šetrnější.
Pravidla Programu Čistá energie Praha jsou 
každoročně aktualizována s ohledem na sou-
časnou ekologickou politiku a na vývoj no-
vých technologií v oblasti vytápění a ohřevu 
vody. Pro rok 2017 je na realizaci programu 
v rozpočtu hlavního města vyčleněno celkem 
18 milionů korun.  Zdroj: praha.eu

Kladno | Kladno spouští systém sdí-
lených kol. Hromadnou a automobi-
lovou dopravu doplní zcela nový pr-
vek. Celkem na 26 stanovištích je při-
praveno 60 jízdních kol určených pro 
všechny zájemce o tuto alternativní 
přepravu. Kladeňáci si mohou díky pi-
lotnímu programu vyzkoušet, jak fun-
guje bikesharing. 

„Kolo patří k modernímu způsobu přepravy, proto 
jsme se rozhodli k tříměsíčnímu zkušebnímu obdo-
bí. Chceme si ověřit, jak sdílená kola budou v našem 
městě fungovat a jaký o ně budou mít Kladeňáci zá-
jem,“ řekl kladenský primátor Milan Volf. 
Pro pohodlné a rychlé přemístění po Kladně ny-
ní stačí zájemcům jediné, přijít k růžovému kolu 

a díky mobilní či webové aplikaci si bicykl odem-
knout a svézt se tam, kam potřebuje. 
„Jízdné jsme v testovacím režimu stanovili na 10 ko-
run za hodinu nebo 100 korun za měsíc. Cena je tedy 
nižší než základní jízdné v městské hromadné do-
pravě. První jízda bude navíc zcela zdarma,“ dopl-
nil kladenský primátor Mgr. Milan Volf. Zkušeb-
ní provoz bude pro Kladno zajišťovat společnost 
Rekola Bikesharing, která růžová kola provozuje 
v dalších pěti českých městech. Díky přesným da-
tům z GPS modulů a z mobilní aplikace bude mít 
město potřebné podklady pro rozhodnutí, zda 
a jak je tento způsob dopravy využívaný a zda 
má potenciál i v řádném provozu.
Samotné půjčení kola je velmi jednoduché. Prv-
ním krokem je registrace přes web moje.rekola.
cz a vybrat si tarif jízdného.  Zdroj: Město Kladno

Po Kladně pohodlně, chytře 
a rychle na sdílených kolech

Fanoušci si konkrétně budou moci 
zakoupit vstupenky na vždy vypja-
tou bitvu s hradeckým Mountfi el-
dem (pátek 8. 9. 18:00) a na zápas se 
Zlínem (úterý 12. 9. 18:00). 
U jednorázového vstupného, stejně 
jako v uplynulých dvou sezónách, 
budou v platnosti takzvané „plo-
voucí ceny“. V praxi to znamená, 
že v předprodeji budou vstupenky 
k dostání za výhodnější cenu. Ceny 
vstupenek v předprodeji se pohybu-
jí od 150 Kč (na stání do Fanklubu) 
do 250 Kč (v I. kategorii). 

I v nadcházejícím extraligovém roční-
ku jsme připravili symbolické vstup-
né pro děti. Pro malé fanoušky do 
140 cm výšky budou vstupenky jen za 
1 Kč a to do kategorií 2. a 3., rovněž do 
Česká spořitelna klubu a do 4 NP. Děti 
do 3 let věku mají vstup zdarma. Ná-
rok na levnější vstupenky budou tra-
dičně mít také senioři, studenti a drži-
telé karet ZTP a ZTP/P. 
Stejně jako v předcházejících sezó-
nách bude možný i nákup vstupenek 
on-line prostřednictvím našich we-
bových stránek a portálu Ticketpro. 

Bílí Tygři zahájí prodej vstupného 
na první extraligová utkání sezóny 
Liberec | Bílí Tygři Liberec zahájí předprodej vstupenek na úvodní domácí extraligové zápasy sezóny 2017/2018. Ná-
vštěvníci, kteří zavítají na přípravná utkání i na domácí zápasy v rámci letošní Champions Hockey League, tak budou mít 
možnost zajistit si s dostatečným předstihem už i místo na duely Tygrů v extralize.

Veškeré informace včetně slev či předprodejních míst získáte 
na bezplatné infolince 800 800 007 nebo na www.hcbilitygri.cz.

Platba kartou 
ve vlacích ČD
Praha | České dráhy po roce a půl 
testování postupně nasadí do provo-
zu 382 terminálů pro bezhotovostní 
platby ve svých vlacích. Nejdříve – 
během srpna – by měly terminály 
zamířit do Bohumína, odkud budou 
vysílány na vlaky SC Pendolino. Dále 
budou vybaveni průvodčí z Břeclavi 
a cestující tak budu moci platit bez-
hotovostně i ve vlacích railjet. Násle-
dovat bude i doprovod vlaků v Pra-
ze, Chebu a v dalších stanicích, kte-
rý obsluhuje spoje EC, IC a další vla-
ky vyšší kvality.  Zdroj: ČD

Bruslařský ovál 
v Letenských 
sadech
Praha | Pražští radní rozhodli o vý-
běru nejvhodnější nabídky ve výbě-
rovém řízení na obnovu severní části 
Letenských sadů a vybudování brus-
lařské dráhy. Vítězem se stalo sdru-
žení Společnost SWIETELSKY - BUL-
DIX s nabídkovou cenou 14 952 053 
Kč bez DPH. Předmětem veřejné za-
kázky jsou stavební práce na opravě 
části městského parku a zokruhová-
ní bruslařské dráhy. Obnova zahrnu-
je vegetační úpravy, povrchy komuni-
kací, stavební doplňky, veřejné osvět-
lení, drobnou architekturu a mobiliář. 
Součástí stavby je realizace odpočíva-
del se stoly a lavičkami a instalace her-
ních a fi tness prvků. „Akce je součástí 
postupné obnovy Letenských sadů. Vě-
řím, že veřejnost úpravu této části parku 
uvítá,“ upřesnila radní hl. m. Prahy Ja-
na Plamínková. Zdroj: Hl. m. Praha
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„Celkem se zmodernizuje 87 sloupů ve-
řejného osvětlení. Kromě toho, že chyt-
ré osvětlení sníží energetickou náročnost 
a tím i náklady za osvětlení, tak lampy vy-
bavíme i senzory. Ty budou sbírat zajíma-
vá a důležitá data o kvalitě ovzduší, teplo-
tě, ale třeba i hluku nebo hustotě dopravy,“ 
řekla primátorka hl. m. Prahy Adriana 
Krnáčová. „Modernizované lampy veřej-
ného osvětlení zvýší také bezpečnost obča-
nů v dané lokalitě, na osvětlení bude totiž 
umístěno i takzvané tlačítko nouze, které 
bude napojeno na integrovaný záchranný 
systém,“ doplnila pražská primátorka.
Do budoucna by lampy mohly zabezpe-
čovat sběr dat z okolních budov, laviček, 
chytrých odpadkových košů, parkova-
cích automatů apod. Data se pak budou 
online sbírat, centrálně vyhodnocovat, 
zpracovávat k dalšímu využití a archi-
vovat. Hodnota této veřejné zakázky ne-
překročí 8,5 milionů korun. Za tuto ce-

nu je požadována instalace světel, jejich 
servis a shromažďování dat vzniklých 
při provozu světel a jejich migraci.
Ve druhé části projektu, kterou Radě 
hl. m. Prahy v srpnu předloží primátor-
ka, se plánuje kompletní výměna 5 ku-
sů sloupů za nové chytré lampy. Každá 
z nich bude obsahovat i dvě nabíječky 
pro elektromobily. Obě části projektu 
jsou z důvodu rozdílných podmínek při 
zadávání výběrového řízení řešeny v sa-
mostatných zadávacích řízeních. 
Pilotní projekt Chytrá světla PLUS se 
prolíná a doplňuje s projektem Mobili-
ta budoucnosti, který řeší budování sí-
tě dobíjecích stanic pro elektromobily 
v rámci celého konceptu Smart Cities 
v hl. m. Praze. Pilotní provoz potrvá do 
konce roku 2018, poté dojde k jeho vy-
hodnocení a rozhodne se o případném 
dalším rozšíření do dalších pražských 
lokalit.  Zdroj: Hl. m. Praha

V Praze se objeví 87 chytrých 
sloupů veřejného osvětlení
Praha | Karlínské náměstí již brzy získá nové modernější 
osvětlení. Městská společnost Operátor ICT v rámci pilotního 
projektu Chytrá světla PLUS zmodernizuje světla veřejného 
osvětlení s cílem snížit spotřebu elektrické energie a zároveň 
je doplní o další funkcionality pomocí instalovaných měřicích 
senzorů. Rozhodla to Rada hl. m. Prahy.

Praha | Na sídlištích dnes bydlí 
skoro 40 procent obyvatel Pra-
hy a spojují je obdobné pro-
blémy – zanedbaná zeleň, ne-
dostatek občanského vyba-
vení a tlak na další zástavbu. 
Hlavní město se proto rozhod-
lo k pilotnímu projektu zamě-
řenému na revitalizaci jedno-
ho ze sídlišť. Vybrán byl vnit-
roblok Vybíralova na Černém 
Mostě. 

Oživení sídliště bude mít podle studie 
pozitivní dopad na životy cca 4 800 
obyvatel. Nyní je ve stádiu plánová-
ní, první úpravy by mohly začít v příš-
tím roce a jeho realizace by měla být 
dokončena do roku 2021. Celkové ná-
klady by neměly přesáhnout 300 mil. 
Kč. Jedním z hlavních měřítek úspěchu 
bude častější pobyt obyvatel ve veřej-
ném prostoru a aktivní život v ulicích 
a pláccích mezi domy a v jejich oko-
lí. Z vyšlapaných chodníčků, kterými 
se obyvatelé pohybují, se stanou zpev-
něné cesty. Projekt počítá s výsadbou 
400 nových stromů a novou komunit-
ní zahradou. 
„Projekt počítá i s vylepšeným systémem 
hospodaření s dešťovou vodou. Odstraní 
nadměrné zatěžování kanalizace, zaru-
čí lepší zadržování vody v krajině a po-
sílí vegetaci, což pomůže zlepšit mikro-
klima sídliště zejména v parných letních 
dnech,“ uvedla Petra Kolínská, náměst-
kyně primátorky hl. m. Prahy. 
Důležitým krokem je řešení parkova-
cích míst, jejichž kvalita se při zacho-
vání současných kapacit zlepší – měly 

by být dostupnější a budou koncipová-
na i jako zelené plochy, doplněné další 
vegetací. Celá oblast se zároveň stane 
obytnou zónou s omezenou rychlostí

30 km/h. Zajímavé aktivity pro děti, do-
spělé i seniory zajistí nové mezigene-
rační hřiště. Centrální prostranství by 
se mělo stát místem pro pobyt a set-
kávání obyvatel. 
Na projektu spolupracovali místní oby-
vatelé s Institutem plánování a rozvo-
je hl. m. Prahy a městskou částí. Právě 
zapojení komunity místních obyvatel 
je nedílnou součástí tohoto projektu 
– jejich názory, potřeby a zkušenos-
ti měly zásadní vliv na výslednou po-
dobu navrhovaných změn. Díky aktiv-
ní komunitě na Praze 14 již v minulos-
ti vzniklo např. úspěšné volnočasové 
centrum Plechárna. To se také zapoji-
lo do plánování budoucí podoby sídliš-
tě a spolu s výzkumným studiem An-
thropictures poskytlo projektu důleži-
tou platformu pro diskuzi s místními 
obyvateli.  Zdroj: Hl. m. Praha

Vybíralka může být inspirací
pro další pražská sídliště 

W W W. C A M P D AV I D S TO R E . C Z

Camp David je německá módní značka oblečení pro muže vysoké kvality 
ve stylu "casual" a "lifestyle" a také sportovního oblečení. Symbolizuje 
sebevědomí, dokonalý styl a pozitivní pohled na život. Koncepce reaguje 
na požadavky v oblékání mužů, přičemž přidává osobnost a individualitu 
a současně určuje nový standard podle inovací a změn. Evoluce, unikátnost, 
vysoká kvalita, to jsou základní principy koncepce. Hlavní tváři značky je 
zpěvák populární kapely Modern Talking Dieter Bohlen.

Do nově otevíraných prodejen v OC Paladium a v OC Chodov 
přijmeme ASISTENTKY PRODEJE (nástup možný v polovině září). 
Nabízíme velmi dobré ohodnocení, příjemný kolektiv... 
V případě zájmu kontaktujte pana Alberta Hájka na tel. č. 606 167 113.

Připravujeme otevření nových prodejen CAMP DAVID 
v OC Paladium s největší prodejní plochou v ČR 
(na nejprestižnějším místě - v 1. nadzemním podlaží) 
a rovněž v OC Chodov (konec září, resp. začátek října)

MŮŽETE SE TĚŠIT NA OTEVÍRACÍ SLEVOVÉ AKCE.
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Berlín | Stejně jako každý rok 
i letos se značka CHANGHONG 
pečlivě chystá na největší udá-
lost v oblasti spotřební elektro-
niky v Evropě, a sice nadcháze-
jící veletrh IFA v Berlíně. Veletrh 
se tradičně koná na začátku zá-
ří a to konkrétně ve dnech od 1. 
- 6. září 2017 přímo na výstavišti 
Messe Berlín. 

„Veletrh je otevřen jak pro širokou veřej-
nost, tak hlavně pro business partnery 
a budou zde zastoupeny všechny hlav-
ní značky v oboru spotřební elektroni-
ky, které stejně jako CHANGHONG budou 
chtít ukázat novinky chystané ještě pro 
konec roku 2017 a hlavně pro nadchá-
zející sezónu 2018,“ přiblížil prestižní 
akci obchodní a marketingový ředitel 
Changhong pro ČR a SR Jiří Mrkvička. 
Na veletrhu se CHANGHONG bude sna-
žit zaujmout návštěvníky nejen v oblas-
ti konceptů, jako je hlavně „umělá inte-
ligence“, která se stále více a více přibli-
žuje k užívání i u běžných spotřebičů. 
Dále se jedná hlavně o produkty zamě-
řené na zobrazení virtuální reality.
„Také chceme ukázat to, co chystáme pro 
konec roku 2017 a pro rok 2018, tzn. pro-
dukty, které budeme prodávat na evrop-
ském a potažmo i českém a slovenském 
trhu. Celý náš stánek bude v duchu hes-

la SMART for More neboli "ještě více dí-
ky SMART řešení"[1], a to se projevuje 
i u našich TV. Samozřejmostí je předsta-
vení OLED TV připravených pro prodej 
ještě v roce 2017. Další zajímavostí, kte-
rou mohu prozradit, je představení nové 

řady UHD TV CHIQ. Ta kromě veškerých 
technických novinek, které později zve-
řejníme, vyniká unikátním řešením zob-
razení našeho loga na podstavec pomocí 
laseru [2],“ upřesnil Jiří Mrkvička.
Kromě oblasti TV chystá společnost 
představení kompletní produktové 
řady chlazení pod značkou CHANG-
HONG, kde kromě technických vychy-
távek jako nejnižší energetická spotře-
ba, nejnižší hlučnost atd. chystá pro 
trh EU hlavní a zásadní prodejní argu-
ment, a to záruku na 10 let na kompre-
sory fi rmy [3]. 
Poslední zajímavostí je chystané před-
stavení komplexního řešení veške-
rých monitorů a zobrazovací techni-
ky pro reklamní využití, a to od rozmě-
ru 108 cm až po 10 m úhlopříčky a to 
s možností SMART ovládání pomocí 
ANDROID operačního systému.
„Ale na všechny podrobnosti si počkejte 
až v průběhu veletrhu, kdy vás budeme 
informovat prostřednictvím našich soci-
álních sítí. Tímto vás zveme k návštěvě 
veletrhu IFA, ale také k návštěvě našeho 
stánku v hale č. 25 stánek 207,“ dodal Ji-
ří Mrkvička, obchodní a marketingový 
ředitel značky CHANGHONG pro střed-
ní a východní Evropu. 

CHANGHONG představí v Berlíně novinky

 Už nějakou dobu provozujete re-
stauraci NAŠE KUCHYNĚ, čím je tra-
diční a čím netradiční?
Ano. Naše kuchyně je tradiční tím, že 
nabízíme klasické české i staročeské 
druhy jídel a netradiční v tom, že se 
v dnešní době snažíme o nejvyšší přes-
nost jejich postupů vaření a to bez mo-
derních dochucovacích prostředků. Vý-
var v prášku a bujón prostě nemáme 
rádi a to jak u jídel, tak i nápojů, tím 
máme na mysli naše opravdu domácí 
limonády, u kterých používáme oprav-
dové ovoce namísto sirupů.

 Momentálně otevíráte svou poboč-
ku, bistro přímo na Vinohradské tří-
dě. Co tam zákazníci najdou a čím 
třeba bude specifi cké.
Specifi cké bude určitě to co zde zákaz-
ník najde, kdy se nezaměřujeme na 
klasická jídla, ale složení naší nabídky 
bude založeno od polévek, open sand-
wich přes různé druhy salátů až k na-

šim dezertům, kde nebude žádná stálá 
nabídka, ale každý den u nás najdete 
něco nového. Nápojům budou domino-
vat již zmíněné domácí limonády. Dá-
le zde bude řada prémiových produk-
tů, jako například piva z minipivovarů, 
cano water a také výběrová vína.

 Vaše nabídka jídel je velmi pestrá, 
kde třeba berete inspiraci?
Naší  inspirací je každé místo, které na-
vštívíme a to ať pozitivní či negativní, 
věci se ale snažíme dělat po "svém". 
Baví nás experimentovat a tak zkou-
šíme kombinace nejrůznějších chutí 
a vůní dle momentální nálady a občas 
se to povede.

 Je zajímavé, že u bistra bude 
i předzahrádka, takže si lidé mohou 
v klidu sednout a pozorovat cvrkot 
na ulici…
V restauraci ve Strašnicích máme k dis-
pozici velkou zahradu s příjemným po-
sezením a nedokázali jsme si předsta-

NAŠE KUCHYNĚ: Důraz na čerstvé suroviny
Restaurace NAŠE KUCHYNĚ se od konkurence odlišuje především 
sázkou na čerstvé a domácí suroviny, stejně jako na prémiové pro-
dukty, kvůli kterým se zákazníci rádi vrací. Gurmáni se v této restau-
raci také nemusí bát toho, že by zde druhý den našli totožné menu.

vit, že bychom zákazníky na bistru 
o toto pohodlí připravili. Sám víte, že 
si kávu vychutnáte lépe v klidu u sto-
lu, než v kelímku za pochodu.

 Co nyní připravujete nového a na 
co byste zákazníky rádi pozvali?

Momentálně je naší nejvýznamněj-
ší událostí Svatováclavský guláš fes-
tival, který se bude konat 30. zá-
ří v naší restauraci ve Strašnicích, 
kde proti sobě bude stát 26 týmů, 
které se utkají v boji o nejlepší kot-

líkový guláš s celodenním progra-
mem. Tímto na tuto akci chceme 
čtenáře pozvat, bližší informace bu-
dou v průběhu srpna zveřejněny na 
našem facebooku a internetových 
stránkách.

Těšíme se na vás...
Ondřej Sankot a Václav Škorpil
NAŠE KUCHYNĚ

NAŠE KUCHYNĚ
BISTRO

Vinohradská 40, Praha
tel. 608 666 106

www.nasekuchyne.eu
     NASEKUCHYNE.EU

foto: Jaroslav Hauer
f

[1]

[2]

[3] cz.changhong.eu

Láká Vás kariéra ve světě módy?
Připojte se k nám.

Více informací na 

kariera@pfb.cz

Chytrá aplikace pro turisty v Praze
Praha | Hlavní město se chce zařa-
dit mezi moderní metropole a na-
bídnout zahraničním turistům 
i svým občanům atraktivní a prak-
tické informace. Městská společ-
nost Operátor ICT v rámci koncep-
tu Smart Cities v hl. m. Praze začala 
vyvíjet Turistickou mobilní aplika-

ci, která sleduje dva hlavní zámě-
ry. Zpřístupnit turistické informace 
a motivovat návštěvníky k prohlíd-
ce zajímavých míst také mimo his-
torické centrum. Aplikace se vyvíjí 
pro platformy Android a iOS. Ambi-
ciózní termín nasazení je už tento 
podzim. Zdroj: Hl. m. Praha
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MK Tailor
Košile na míru

W W W . M K T A I L O R . C Z

www.mktailor.cz

Školáci zmapovali 
osudy chartistů
Liberec | Žádná učebnice nedokáže in-
spirovat tak jako vyprávěný příběh. Tak 
zní motto úspěšného celorepublikového 
projektu Příběhy našich sousedů, který 
oslovil i děti ze šesti libereckých základ-
ních škol. Tři desítky osmáků a deváťáků 
se rozhodly věnovat svůj volný čas ně-
čemu novému a na celý půlrok se pono-
řily do mapování příběhů libereckých 
signatářů Charty 77. Výsledkem je osm 
různorodých prezentací, které mladí re-
portéři představili veřejnosti v prosto-
rách Krajské vědecké knihovny v Liberci, 
kde došlo i na vyhlášení tří nejlepších 
prací. Sérii prezentací slavnostně zahájil 
náměstek primátora pro školství, sociál-
ní věci a kulturu Ivan Langr. Projekt totiž 
významně podpořilo statutární město 
Liberec a sám Ivan Langr přišel s nápa-
dem, aby liberecké děti při příležitosti le-
tošního 40. výročí Charty 77 zpracovaly 
právě téma chartistů.  Zdroj: Město Liberec

Od září u radnice 
zdarma na wi-fi  
Liberec | Od prvního září na-
bídne město Liberec občanům 
bezdrátové připojení k síti in-
ternet na náměstí Dr. E. Bene-
še zdarma. WIFI připojení bu-
de zajištěno formou služby 
společností Liberecká IS, a.s. 

Pro provoz bezplatného připojení 
k internetu pro širokou veřejnost sig-
nálem WIFI budou využity bezdráto-
vé přístupové body - aktivní prvky 
na objektu historické budovy radni-
ce. Bude využito bezlicenční pásmo 
2,4GHz a 5GHz. 
Společnost Liberecká IS, a.s., je pro 
město Liberec poskytovatelem služeb 
pro připojení informačního systému 
statutárního města Liberec k veřej-
né síti internetu včetně všech souvi-
sejících služeb. Jednorázové náklady 
na instalaci aktivních prvků a nasta-
vení a konfi gurace WIFI odhaduje Li-
berecká IS na 15 000 Kč, bez DPH. Mě-
síční náklady na zajištění provozu či-
ní 6 950 korun. V rámci komunikační 
infrastruktury poskytované pro sta-
tutární město Liberec budou, s ohle-
dem na zkušenosti s využitím tech-
nologií Cisco Systems, použity přepí-
nače a access pointy z produkce Cisco 
Systems. Zdroj: Město Liberec

Lepší dohled 
nad kamerami 
Liberec | Modernizaci operačního 
střediska připravuje Městská policie 
Liberec. Stávající programové a tech-
nické vybavení je po více než deseti 
letech zastaralé, nesplňuje současné 
požadavky a městská policie nemůže 
naplno využít všech možností a funkcí 
kamerového sytému a dalších služeb. 
Neumožňuje současné zobrazování 
všech 40 kamer zapojených do měst-
ského kamerového systému, zobra-
zování kamer s vysokým rozlišením, 
sledování pohybu služebních vozidel, 
náhled na mapové podklady. To vše 
bude nové vybavení zvládat. Zajistí ho 
do konce listopadu městská společ-
nost Liberecká IS, a.s., která nabídla 
nejvýhodnější a nejekonomičtější ře-
šení.  Zdroj: Město Liberec

Alexandra Udženija Alexandr Vondra Martin Kupka MUDr. Jaroslav Zvěřina MUDr. Přemysl SobotkaTomáš Töpfer
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VOJENSKÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ČR 

201

Vojenská zdravotní pojišťovna je tu pro všechny a nabízí Vám až:

Podrobnosti o programech
prevence a podmínky

pro čerpání příspěvků najdete
na www.vozp.cz/prevence

  Chcete stejně kvalitní péči ve špičkových zdravotnických zařízeních, jakou mají vojáci Armády České republiky?
  Chcete mít jistotu, že se Vám a Vašim blízkým v případě potřeby dostane nejmodernější léčby onkologických 
onemocnění v protonovém centru?
  Chcete pro sebe i své děti bohatou nabídku příspěvků na plavání, cvičení, 
regeneraci, očkování, školní pobyty, rovnátka, dentální hygienu či na různá 
preventivní vyšetření, to vše po celý rok a bez nutnosti střádat body nebo kredity?

• 400 Kč na dentální hygienu
•  300 Kč na ochranné sportovní pomůcky
• a mnohé další příspěvky

www.vozp.cz

Voje

Chcete stejně kvalitní péči ve špičko

• 2 400 Kč na rovnátka
•  1 800 Kč pro těhotné ženy 

a maminky kojenců
• 1 200 Kč na školu v přírodě
• 1 000 Kč na plavání s dětmi
• 400 až 2 500 Kč na očkování
• 500 Kč na cvičení s dětmi

Pak neváhejte
 a přidejte se!
Pak neváhejte
 a přidejte se!

Střežíme vaše zdravíStřežíme vaše zdraví
Staňte se součástí 700tisícové 
„armády“ pojištěnců VoZP ČR.

Přihlásit se můžete vždy v prvním 
a třetím čtvrtletí roku.

 Do letošního roku jste nevstoupili vi-
nou lidské zloby a díky povinnostem ob-
chodníků se zaváděním  EET úplně šťast-
ně. Jak jste se s tím vypořádali? 
Přiznám se, že zavedení EET nám nezpů-
sobilo takový problém, jako špatně me-
diálně uchopená informace, že výstaviš-
tě končí. S tím v podstatě bojujeme do-
sud, i když je tomu přesně naopak. Za-
hrada Čech NEKONČÍ. Jedeme dál, máme 
sestavený Kalendář akcí pro následující 
rok. Všechny  připravujeme tak, abychom 
dostáli našemu tvrzení, že uděláme maxi-
mum pro to, aby kvalita výstav byla dodr-
žena v minimálně stejné podobě, jako to-
mu bylo v předchozích letech. Akce chce-
me nadále rozvíjet, zlepšovat podmínky 
pro vystavovatele a připravovat zajíma-

vosti pro návštěvníky, abychom rozšířili 
návštěvnickou základnu.

 Konaly se všechny plánované akce? 
A s jakým výsledkem?
Ano, všechny akce, které byly naplánova-
né, proběhly v nezměněném termínu. Na-
stavený Kalendář akcí jsme dodrželi beze 
změn.  První jarní výstava byla plná otaz-
níků – proběhlá kauza, nevyřešená situa-
ce a první použití EET na výstavě vůbec, 
i přes snížený počet vystavovatelů pro-
běhla úspěšně. Na ni hned vzápětí navá-
zal Autosalon, který předčil naše očeká-
vání a nejen, že se podařilo udržet jeho 
prestiž, troufnu si tvrdit, že díky expozi-
cím evropského formátu se nám ji poda-
řilo zvýšit. Mezinárodní výstavu psů pro-
vázely také kladné ohlasy a jedna z nejvý-

znamnějších akcí, která se koná jednou za 
3 roky - Hasičské slavnosti, se může pyš-
nit vyšším počtem hasičských sborů i ná-
vštěvníků. Jarní sezónu zakončily Jaho-
dové slavnosti, kde si návštěvníci moh-
li pochutnat na nejrůznějších surovinách 
z těchto plodů.

 Výstava Zahrada Čech, která právem 
patří do Rodinného stříbra Ústeckého 
kraje, každoročně přiláká desetitisíce 
návštěvníků. Na co se mohou těšit?  
Letos vstupujeme s podzimním zahrad-
ním veletrhem do dalšího desetiletí svého 
fungování.  Přípravy na veletrh již začaly, 
snažíme se pro návštěvníky připravit zají-
mavé expozice, které by měly inspirovat, 
informovat nebo být jen líbivé na oko. 
Chceme připravit více odpočinkového 
prostoru, aby u nás návštěvník v pohodě 
strávil co nejdelší chvíle a i proto jsme při-
pravili bohatý kulturní program plný zá-
bavy, hudby, soutěží a zajímavostí.

 Jaký doprovodný program je pro 
letošek připraven?
V tuto chvíli můžeme potvrdit účast Pet-
ry Janů, Leony Machálkové, Těžkého Po-
kondra, Vládi Hrona, Petra Koláře, Moni-
ky Absolonové, Václava Neckáře, jihočes-
ké dechovky Babouci, Vinšovanku nebo 
Elektroband Pavla Zedníka. Program nebu-
de ale jen o hvězdách české hudební scé-
ny. Proběhne vyhlášení několika význam-
ných soutěží - hned první den se ujme Re-
gionální agrární komora Most slavnostní-
ho vyhlášení soutěže Regionální potravina 
Ústeckého kraje a Potravinářského výrob-

ku Ústeckého kraje - Kraje Přemysla Oráče. 
Sobotní den bude patřit časopisu Receptář, 
který bude vyhodnocovat nejlepší recept 
ze Zahrady Čech. V úterý proběhne semifi -
nále a fi nále soutěže ZELÍ ROKU 2017, kdy 
Zelinářská unie Čech a Moravy již po devá-
té vybere z výrobců kysaného zelí celé ČR. 
A poslední den bude vyhlášen vítěz soutě-
že časopisu Zahrádkář O nejhezčí věneček 
a Křišťálové jablko. V rámci ostatních dnů 
budou probíhat soutěže pod hlavičkou jed-
notlivých partnerů, každý návštěvník tak 
bude mít možnost si odnést řadu zajíma-
vých cen. (met)

Zahrada Čech připravila skvělé expozice i doprovodný program
Rok se s rokem sešel a jak napovídají billboardy, litoměřické výstaviš-
tě se chystá na již 41. ročník Zahrady Čech. Co všechno na návštěvníky 
čeká, prozradila Metropolu marketingová ředitelka Michaela Mokrá.

Zahrada Čech
15. – 23. 9. 
2017

www.zahrada-cech.cz

Otevírací doba:

od 900 do 1700 hodin
Vstupné/p edprodej:
B žné vstupné 135 / 90 K  
D chodci, d ti, studenti, ZTP 100 / 70 K  
Rodinné vstupné 300 / 200 K  
Držitelé ZTP-P a d ti do 120 cm zdarma

Mediální partne i:

Partne i:Hlavní partner:Generální 
partner:

Výhradní distributor 
zem d lské, zahradní, 
komunální a golfové techniky 
John Deere pro R.

O  ciální dopravce výstavy
Zahrada ech 2017

Když se podíváte z úsovského náměstí 
směrem na kostel, hned nad ním se ty-
čí zámek s hradem. Na zámku si určitě 
nenechte ujít prohlídku expozice Lo-
vecko-lesnického muzea. Začátek pro-
hlídky je věnován historii hradu, který 
patří k nejstarším na Moravě a byl vy-
stavěn ve stylu francouzského kastelu. 
V další části pak uvidíte třeba atraktiv-
ní středověké zbraně, meč ze 13. sto-
letí, hákovnici, unikátní palnou zbraň 

z 15. století nebo diamantový pal-
cát. Samotné Lovecko-lesnické muze-
um vzniklo jako soukromé zařízení Jo-
hanna II. z Lichtenštejna a dnes je pře-

hlídkou vyspělé lesnické práce, kde se 
nachází ukázky lovné fauny a škůdců 
lichtenštejnských domén v českých ze-
mích i v zahraničí. 

V muzeu je i jedinečná sbírka ryb, 
plazů, obojživelníků, ptáků, savců 
a hmyzu, kolekce hnízd a vajec ptá-
ků. Samostatnou část muzea tvoří 
unikátní lovecké trofeje africké fau-
ny, evropské lovné zvěře, kozorož-
ců a jiných kopytníků. Většinu z nich 
získal na svých loveckých výpravách 
do Keni, Tanganiky, Ugandy a Somál-
ska zejména princ Jindřich Lichten-
štejn. K nejatraktivnějším exponátům 
patří totální preparát lva pustinného, 
několik lvích kůží, obrovské sloní kly 
o váze 60 kg, nosorožčí rohy, preparo-
vané hlavy zeber a žiraf, trofeje an-
tilop. Unikátní sbírkou je sada znač-
kovacích seker z lichtenštejnských re-
vírů a knihovna dřevin. Když v roce 
2016 předělávali celé 2. patro zámku, 
obohatili expozici o interaktivní prv-
ky, díky nimž zjistíte, jak na tom jste 
se znalostmi o přírodě. 

Po prohlídce zámku se můžete občer-
stvit v blízké restauraci a pak se vy-
dejte směrem na náměstí k nedale-
ké synagoze a židovskému hřbitovu. 
Synagoga byla postavena v letech 
1784, ale v roce 1938 ji po „Křišťálo-
vé noci“ nacisté uvnitř zdemolovali. 
V červnu 2008, 70 let po „Křišťálové 
noci“, byla synagoga opět slavnost-
ně otevřena. Jen kousek od ní leží ži-
dovský hřbitov, kde nejstarší docho-
vané náhrobky pocházejí ze 17. sto-
letí. Mezi téměř tisíci kamennými 
náhrobky můžete obdivovat pozo-
ruhodné ukázky barokní a klasicist-
ní tvorby. Hroby významných a uče-
ných osobností sem lákají návštěv-
níky z celého světa. Když budete mít 
pěkné počasí a na hřbitově si chvilku 
posedíte, najdete tam i něco víc. At-
mosféru a klid. 
 Text a foto: Šárka Jansová 

Za trofejemi i klidem do Úsova
Úsov | Navštívíte-li střední 
a severozápadní Moravu, 
určitě se zastavte v Úsově, 
jež leží v podhůří Hrubé-
ho Jeseníku. Na místním 
zámku nejdete Lovecko-
lesnické muzeum a neda-
leko něj synagogu a židov-
ský hřbitov.   

TIP NA VÝLET


