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Dasha, zpěvačka s nádherným hlasem a držitelka ceny Thalie, si udělala
před letošními Vánoci velkou radost a nadělila sobě i posluchačům první
vlastní sólové album pod názvem Konečně!

Věřím hvězdám
 Dasho, čím vás album nejvíce potěšilo?
Písničkami, které byly napsány přímo pro mne. A které ukazují, v jaké muzice se cítím nejlíp. Obklopila
jsem se spolupracovníky, se kterými
podobně myslím i cítím, a na výsledku je to znát.
 Hned první písnička na vašem
novém albu se jmenuje Věřím hvězdám, kterou složil David Solař. Je
pravda, že se jedná o jeho první
text?
Ano, to je pravda. David je zároveň
autorem muziky a do toho textu se
trefil. Možná to nemyslel úplně na
mě, ale je to pravda. Hvězdám věřím. Původně jsme text k téhle písničce chtěli svěřit někomu jinému,
ale jednou mi David hlásil: “Hele, tohle mě napadlo cestou vlakem z Říčan do Prahy!“ Já si to přečetla a už
jsem jiný nechtěla.
 Jak úzce spolupracujete s textaři? Sedíte nad nimi a vrátíte jim je
třeba k přepracování?
Ano, tak to bývá. Na téhle desce jsem
ale měla štěstí na výběr textařů. Většinu textů na album napsala Ester
Brožová, něco napsal Jirka Březík,
dokonce tam mám text od Jananas,
tedy od Jendy Vávry a Jany Infeldové.
Je výhoda, že jsou textaři i muzikanti zároveň. Chápou frázování a napíší
text, který se dobře zpívá. Co se týče
alba Konečně!, řešili jsme jenom některé malé detaily, v klidu, přes mail
nebo přes telefon. Nebyly potřeba
žádné velké úpravy.
 Vaše první deska vychází v době,
kdy máte malé dítě a asi ještě méně
času, než kdy dříve. Pomohla vám
dcerka v rozhodnutí „jít do toho“?
Rozhodně mě vnitřně nakopla. Když
jsem otěhotněla, říkala jsem si: “Vida, to by mě nikdy nenapadlo, nakonec přivedu na svět dříve dítě než
desku!“ Porod mě tak nějak nastartoval k přípravě alba a navíc těhotenství a mateřství mě přivedly do
úplně jiného rozpoložení. A asi je
to z mojí tvorby cítit. Písně jsou po-

měrně jemné a něžné, v jedné písničce se dokonce objevuje Žofinka
jako host. To vzniklo naprosto spontánně, nepřipraveně. Věci se dějí
tak, jak mají.
 Prý se po porodu díváte na děti,
a to nejen na svoje, jinak než dříve.
Máte o dcerku strach?
To je normální pud každé mámy, která si uvědomí, že má v rukou něco
křehkého, milovaného človíčka, na
kterého má vliv a současně ho musí chránit. Jakákoliv zpráva o tom, že
se nějakému dítěti stalo něco nehezkého, mě zasahuje. Ani takové zprávy nemůžu číst.
 Vy sama jste strávila dětství ve
Zlíně, působila jste tam ve sboru
a vyhrála první soutěž Zlíntalent. Je
pro vás Zlín důležitý?
Určitě. Pořád tam mám rodinu, maminku, takže když je čas, ráda se do
Zlína vracím. Zlín byl pro mě opravdu
odrazovým můstkem do světa muziky. Táta mě k hudbě vedl odmalička,
zasvětil mě i do swingu a přivedl do
zlínského big bandu, kde jsem začínala. A Zlíntalent mě zase přivedl na
cestu profesionální muzikantky. Měla jsem štěstí, moje práce je současně mým velkým koníčkem. A všechno to začalo právě ve Zlíně.
 Brzy začne zima a s ní snad přijde i sníh. Prý ráda lyžujete. Vzpomenete si, kdo vás na lyžích učil?
Na to nelze zapomenout, od malička jsme jezdili na naši chatu, kterou
postavil táta v Javorníkách, blízko
Portáše. Táta nás všechny děti učil
postupně lyžovat, já byla nejmladší,
neschytala jsem sice až takový dril,
ale i tak to stálo za to. Vzpomínám
na ty poděděné přeskáče po několika sourozencích, které byly vycpané
molitanem, aby mě nebolely kotníky. Také na vázání s řemínky, nebo
výprask lyžařskou hůlkou. A po lyžovačce vždy následovala tolik neoblíbená úprava svahu všemi zúčastněnými. Žádné rolbování! Pěkně jsme sešlapávali svah vlastními
lyžemi.

 Zažila jste na lyžích pořádný
pád?
Pádů jsem zažila v dětství určitě
spoustu, nyní v dospělosti jezdím sice rychle, ale opatrně. Před třemi lety nás však v bavorském Arberu zastihlo hodně špatné počasí, kromě
mlhy ještě padal sníh s deštěm. Bylo
nám líto nejít lyžovat, což se mi moc
nevyplatilo. Ve ztěžklém sněhu jsem
se z ničeho nic dostala do přemetu a dopadla na hlavu, až to křuplo. Odnesla to naštěstí jen helma,
měla jsem lehce pohmožděná záda a jelito na stehně. Jsem ale
nezmar, lyžovala jsem dokonce i před dvěma roky
v pátém měsíci těhotenství, ale samozřejmě velmi opatrně.
 Lyžařská kombinéza vám jistě sluší, ale
ještě krásnější jste
v pěkných šatech na
pódiu. Kterou róbu
máte nejraději?
Mám doma celkem slušnou sbírku nádherných
večerních rób
z dílny Josefa Klíra, vše šité na míru. Jedná se o ruční práci, čehož si cením i u jakýchkoliv jiných
šatů. Ráda vzpomínám na svůj vůbec první muzikálový kostým, kdy jsem
hrála Ofélii v muzikálu Hamlet. Byly to
nádherné, bílé dlouhé hedvábné šaty.
Navrhl je významný divadelní kostýmní
výtvarník Josef Jelínek, se kterým jsem
pak úplnou náhodou roky bydlela v jednom činžovním domě.
 Co nejraději nosíte ve všední den?
Budete se divit, ale džíny, nebo tepláky s trikem a kecky.
 Baví vás, když o vás pečuje vizážista, nebo kadeřník?
Asi málokterá žena řekne, že ne. Nechat se hýčkat je občas zapotřebí,
abychom to přece mohly pak předávat dál!
 Těšíte se na Mikuláše a Vánoce?
Miluji tradice a líbí se mi, když chodí Mikuláš s čertem ulicemi, v košíku nosí dobroty a děti jim přednášejí
básničky. Na nějaké strašení čertem
si ale nepotrpím a určitě to nebudu
dělat ani naší Žofince. Na Vánoce se
těším moc. Čeká mě Vánoční swingové turné, které chystáme s Honzou
Smigmatorem v doprovodu RTV Big
Bandu Felixe Slováčka. A zvláště pak
se těším na Štědrý den, kdy pravidelně jezdíme k sestře na hory na Portáš v Javorníkách. U velkého stolu se
vždycky sejde celá rodina a krásně si
svátky užijeme. A Žofinka možná letos poprvé zaznamená Ježíška. To je
nejkrásnější těšení.
Text: Šárka Jansová
Foto: Michaela Džurná, Supraphon 2017

Dasha
Narodila se 27. června 1981 ve Zlíně. Její pravé jméno je Dagmar Sobková.
Absolvovala Státní konzervatoř v Praze a studovala na Berklee College of
Music v americkém Bostonu. Sólově vystupuje v televizních pořadech jako je StarDance, dále v projektu Michael Jackson Symphony, nebo Dasha Symphony, v koncertním programu se smyčcovým Epoque Quartetem
a se svou kapelou Pájky Pájk Quintet. Hrála v muzikálech Popelka, Hamlet, Galileo, Golem, Aida, Angelika, Mona Lisa, Vražda za oponou, Monty
Python’s Spamalot. V současnosti hraje v Jesus Christ Superstar, Carmen,
Bonnie&Clyde a v muzikálu Iago. Už pět let spolumoderuje s Janem Smigmatorem pořad Klub Evergreen na Dvojce Českého rozhlasu.

Poctu hejtmana Martina Půty obdrželo sedm osobností kraje
Sedm osobností získalo u příležitosti výročí Dne vzniku samostatného
československého státu od hejtmana Libereckého kraje Martina Půty významné ocenění.
Poctu hejtmana v podobě hejtmanského dukátu si v liberecké Oblastní galerii převzali prof. Dr. Ing. Zdeněk Kůs, JUDr. František Novosad, Vlastimil Pospíchal, Ervín Šolc a MUDr. Vladimír Zikmund, CSc. Hejtman rovněž ocenil Sergeje Solovjeva, který se slavnostní události nemohl
zúčastnit, a tak ho Martin Půta osobně navštívil
v Turnově. Poctu in memoriam udělil také Ladislavu Barešovi. V závěru večera na podium pozval Silvii Pálkovou, aby jí a libereckému dětskému sboru Severáček pogratuloval k úspěchům a medailím
získaným na mezinárodním festivalu v Itálii. V letošním roce veřejnost na udělení Pocty hejtmana
nominovala celkem 18 kandidátů, finálních sedm
osobností vybrala odborná porota. Od roku 2006,
kdy byly Pocty hejtmana uděleny poprvé, bylo
včetně letošních oceněno již 73 osobností.
Laureáti Pocty hejtmana
Libereckého kraje v roce 2017:
y Ladislav Bareš
- in memoriam (*22. 4. 1918 v Hradci Králové,
† 1. 7. 2000). Pocta hejtmana mu byla udělena za
celoživotní přínos v oblasti hudby. Byl dirigentem a manažerem orchestru s více než 50letou
historií, dlouholetým ředitelem Parku kultury
a oddechu v Liberci a významným muzikantem,
který reprezentoval Liberecký kraj doma i v zahraničí. Hejtmanský dukát převzal jeho syn Ladislav Bareš ml.
y prof. Dr. Ing. Zdeněk Kůs
(*4. 5. 1960 v Sušici) za celoživotní přínos v oblasti vědy, výzkumu a vzdělávání. Jako rektor
Technické univerzity v Liberci (TUL) se výrazně
zasloužil o její rozvoj v oblasti investic - moderní zázemí pro zaměstnance i studenty. Angažuje se při popularizaci vědy mezi dětmi a mládeží v rámci známých projektů Dětská univerzita,
Kyberrobot a podobně.

Martin Půta s čerstvými držiteli Pocty hejtmana za rok 2017.

y JUDr. František Novosad
(*11. 6. 1952 v Novém Boru) za celoživotní přínos v oblasti zachování tradičního řemesla v regionu. Zachoval sklárnu a vybudoval pivovar, muzeum a pivní lázně v Harrachově. Oboru sklářství se věnuje 50 let, je
významným zaměstnavatelem a podnikatelem v Libereckém kraji. Sklárna Novosad & syn Harrachov letos slaví již 305. výročí nepřetržité výroby skla.
y Vlastimil Pospíchal
(*11. 8. 1921 v Chotovicích) za celoživotní přínos v oblasti sklářství. Dlouholetý pedagog sklářské školy v Novém
Boru působi také ve sklářských ateliérech v kanadském
Quebecu nebo Tunisu. Je autorem prvních poválečných
učebnic sklářské technologie a celé řady učebních pomůcek a držitelem 7 patentů z oblasti sklářské technologie.

Návrh rozpočtu na příští rok počítá
s příjmy i výdaji nad 3 miliardy korun
Liberecký kraj | Radní kraje na svém zasedání 6. listopadu odsouhlasili návrh rozpočtu Libereckého kraje na příští
rok. Návrh počítá s příjmy ve výši 3,133 mld. Kč a výdaji 3,036
mld. Kč a poprvé v historii kraje jsou oba tyto ukazatele nad
3 mld. Kč. Přebytek ve výši 97 mil. Kč bude použit na další
pravidelnou úhradu zděděných úvěrů. Definitivně však musí rozpočet kraje ještě schválit zastupitelstvo, kterému bude
tento návrh předložen na listopadovém zasedání.
„Při stanovení celkového příjmového
rámce kraje, se kterým bude možné počítat v roce 2018, došlo k výraznému navýšení daňových příjmů, které jsou rozhodujícím zdrojem pro financování
krajských investic, dopravní obslužnosti nebo provozu krajský příspěvkových
organizací,“ říká statutární náměstkyně Jitka Volfová. „V návrhu rozpočtu na
rok 2018 jsou stanoveny tyto příjmy ve
výši 2 960 mil. Kč, což je o 300 mil. Kč
více, než bylo ve schváleném rozpočtu
na rok 2017,“ pokračuje náměstkyně.
Ostatní očekávané příjmy dosažitelné v roce 2018 krajem zaznamenaly
oproti roku 2017 pouze mírný nárůst,
a to o zhruba 5 mil. Kč.
Rok 2017 s sebou přinesl v oblasti požadavků a reálného navyšování mezd
a platů i dodatečné a relativně vysoké výdaje rozpočtu v roce 2017. „K tomu z velké části došlo kvůli jednotlivým nařízením vlády, které nejenže nebyly s kraji nebo obcemi konzultovány,
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ale především byly přijímány v průběhu roku. Tedy v době, kdy byly rozpočty
již schváleny a které nepočítaly s tak zásadním navyšováním výdajů,“ vysvětlil
hejtman Martin Půta.
Proto při přípravě návrhu rozpočtu na
rok 2018 byly prioritně zajištěny výdaje na pokrytí základních veřejných
služeb kraje. Školy, dětské domovy,
domovy důchodců, ústavy sociální péče, kulturní organizace nebo záchranná služba obdrží o 66,65 mil. Kč více
než v loňském roce. „Celkově tak kraj
na chod těchto organizací vyčlenil ve
svém rozpočtu 1,044 mld. Kč. Nejvíce si
polepší příspěvkové organizace v sociálních službách, kde je navrženo navýšení příspěvku o 31 mil. Kč, a to především
v oblasti platů. Dále si výrazně oproti
předchozímu roku polepší Zdravotnická
záchranná služba LK a to o 18,6 mil. Kč
nebo muzea, galerie a knihovna o částku 10,9 mil. Kč,“ dodává statutární ná(od dop.)
městkyně.

y Sergej Solovjev (* 1. 5. 1924 v Turnově) za celoživotní přínos v oblasti boje za svobodu. V 50. letech 20. století byl vězněn, po roce 1989 se zapojil do porevolučního hnutí v Turnově. Byl předsedou pobočky Konfederace politických vězňů
(KPV) a je členem politické sekce Ústředí KPV, pořádal přednášky o totalitní době a inicioval sestavení putovní výstavy totalitní doby pro školy.
Spolupořádal zájezdy členů KPV se studenty na
místa bývalých lágrů a vězení. Ocenění převzal
starosta Turnova Tomáš Hocke, hejtman Martin
Půta Sergeje Solovjeva osobně navštívil.
y Ervín Šolc (*24. 7. 1927 v Liberci) za celoživotní přínos v oblasti česko-německé spolupráce.
Je spoluzakladatelem a dlouholetým preziden-

tem Shromáždění Němců v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, pořadatelem česko-německých
dnů v Liberci a zakladatelem Centra setkávání
německé menšiny v Liberci. Vede odborné exkurze k historii nebo architektuře města i regionu. Angažuje se v projektu Živá paměť i Živá
knihovna.
y MUDr. Vladimír Zikmund, CSc.
(*27. 5. 1925 v Teplicích) za celoživotní přínos v oblasti vědy, výzkumu a lékařství. Významný lékař a člen světových organizací WHO
a UNICEF měl zásadní vliv na obor epidemiologie
infekčních nemocí ve spojení s výzkumem a léčbou onemocnění pravých neštovic. Je autorem ví(od dop.)
ce než 30 odborných publikací.

Založení Superaliance nemocnic
v kraji je oficiálně potvrzeno
Liberecký kraj | Memorandum o založení a činnosti Superaliance mezi Libereckým krajem, Krajskou nemocnicí Liberec a Nemocnicí s poliklinikou Česká Lípa v sídle kraje podepsali hejtman
Martin Půta a předsedové představenstev obou nemocnic MUDr. Richard Lukáš, Ph.D. a Ing. Pavel
Marek. Memorandem se všechny tři strany zavázaly ke spolupráci. Ta je nutná například při nákupech materiálu, ve vztahu k pojišťovnám nebo na úrovni lékařů.

Superaliance představuje efektivně fungující uskupení zdravotnických zařízení ve vlastnictví Libereckého kraje nebo s jeho majetkovou účastí, a nastavuje pravidla pro řízení jejich strategických oblastí. „Memorandum dává jasnou
právní a závaznou formu nutné spolupráce. Klademe velký důraz na medicínskou
úroveň, ale i obchodní politiku. Superaliance je totiž prvním krokem k předpokládanému vzniku holdingu nemocnic. Zatím vnímám snahu všech zúčastněných
spolupracovat,“ komentuje MUDr. Přemysl Sobotka, náměstek hejtmana pro
resort zdravotnictví, který zastupuje Liberecký kraj ve vytvořené Superalianci.
Memorandum za Liberecký kraj podepsal hejtman Martin Půta. „Věřím, že

tento způsob partnerství zlepší komunikaci mezi oběma krajskými nemocnicemi. Je potřeba si uvědomit, že hlavním
smyslem je zkvalitnění péče o pacienty,“
řekl při příležitosti podpisu hejtman.
Superaliance byla schválena Zastupitelstvem Libereckého kraje již na červnovém zasedání. Následně i oběma představenstvy. Prodlení zavinila částečná
blokáda akcionáře, statutárního města
Liberec, při jednání valné hromady, která Superalianci schválila až v říjnu. „Nechtěli jsme čekat na to až nám menšinový akcionář Superalianci odsouhlasí. Neformálně jsme proto zahájili činnost už
v červenci. Dnes po slavnostním podpisu
povedeme již oficiální jednání,“ říká náměstek Přemysl Sobotka.

Předseda představenstva Krajské nemocnice Liberec, a.s. MUDr. Richard
Lukáš, Ph.D. při podpisu dohody uvedl: „Superaliance je nezbytným nástrojem k nastavení funkčního soužití našich nemocnic.“ Její založení rovněž
vítá českolipská nemocnice. „Vznik
Superaliance je logickým krokem, který směřuje k nastolení konkrétní a užší spolupráce mezi nemocnicemi. Jsem
připraven poskytnout maximální součinnost,“ okomentoval generální ředitel Nemocnice s poliklinikou Česká
Lípa, a.s. a předseda představenstva
Ing. Pavel Marek. „A to, zda na konci
cesty bude holding, který by nemocnice propojil maximálně, nám všem ukáže čas,“ dodal.
(od dop.)

Praha je společensky odpovědná
je i na výzvy, které může přinést budoucí vývoj nejen
v Praze, ale i ve zbytku Evropy. „Pro občany, politiky
nebo třeba firmy Strategický plán představuje vizi toho,
kam se chceme do roku 2030 posunout. Víme například,
že se do Prahy nastěhuje minimálně 100 tisíc nových
obyvatel. To znamená, že je nezbytné každý rok postavit aspoň pět tisíc nových bytů. Strategický plán zároveň
ukazuje na oblasti, kde bychom mohli ušetřit. Tak například zavedením chytrých opatření v řízení města bychom mohli ušetřit až čtyři miliardy korun ročně,“ uzavírá primátorka Adriana Krnáčová.

Magistrát hlavního města Prahy se chce
zapojit do projektu „Dobrovolnictví ve
veřejné správě“, jehož realizátorem je
Fond dalšího vzdělávání, příspěvková
organizace Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. To byl jeden z důvodů, proč
ředitelka úřadu Martina Děvěrová vyhlásila listopad 2017 za měsíc společenské
odpovědnosti.
Jako součást měsíce společenské odpovědnosti byly
realizovány společensky odpovědné počiny zaměstnanců Magistrátu hlavního města Prahy. Šlo například o zjevnou podporu zdraví mužů prostřednictvím kampaně Movember či uspořádání charitativní
sbírky věcí a oblečení v prostorách Škodova paláce ve
spolupráci s Diakonií Broumov.
„Není mi lhostejné, v jakém stavu Prahu zanecháme. Rádi bychom budoucím generacím předali hlavní město
prosperující, aktivní, zdravé a k obyvatelům i návštěvníkům přívětivé. To by bez společenské odpovědnosti nešlo.
Proto mě těší, že jsou do systémů řízení a strategií metropole dobrovolně přijímány vysoké etické standardy. Ale
to pořád není všechno, kromě toho, že je Praha v rámci rozhodovacích kompetencí sociálně uvědomělá, snažíme se také minimalizovat negativní dopady své činnosti
na životní prostředí a přispíváme k podpoře regionu. Věřím, že všechny tyto zmíněné kroky, které činíme v rámci společenské odpovědnosti. Pražané i návštěvníci uvítají, ocení, a především využijí,“ představila projekt pražská primátorka Adriana Krnáčová
Na Magistrátu hl. m. Prahy je již vytvořena a koordinována skupina dobrovolníků z řad zaměstnanců, kteří se mohou zapojit do dalších připravovaných dobrovolnických akcí a počinů. Jejich kolegové
se k nim mohou připojit a svým osobním přístupem
její akce obohatit. Současně byla také vyhlášena cena společensky odpovědného počinu zaměstnance
MHMP a skupiny zaměstnanců magistrátu.
„Bylo by skvělé, kdyby úředník nebyl vnímán jen jako
osoba s „lejstrem a razítkem“. Věřím, že právě prostřednictvím společensky odpovědných počinů zaměstnanců veřejné správy lze úředníka vnímat jako člověka, kterému není lhostejný stav společnosti a prostředí kolem
nás,“ uvedla ředitelka magistrátu Martina Děvěrová.

Rozmanitost na pracovišti
– uplatňování konceptu diverzity
v podmínkách pražského magistrátu

Adriana Krnáčová, primátorka hl. m. Prahy

O společenské odpovědnosti organizací
(včetně organizací veřejné správy)
Společenská odpovědnost organizací je koncept, kterým se organizace otevřeně přiznávají ke své spoluodpovědnosti za stav, chod a udržitelný rozvoj společnosti. Společensky odpovědné chování
organizace je představováno aktivitami,
které jdou nejen nad rámec zákonných,
ale i etických, komerčních a společenských očekávání. Organizace přijímající zásady společenské odpovědnosti za
své si dobrovolně stanovují vysoké etické standardy, jsou sociálně smýšlející,
snaží se minimalizovat negativní dopady své činnosti na životní prostředí, pečují o své zaměstnance, udržují s nimi dobré vztahy
a přispívají k podpoře regionu, v němž působí.
Má to smysl
Už v roce 2015 pražský magistrát přijal a zahájil naplňování Strategie řízení a rozvoje do roku 2020.

Martina Děvěrová, ředitelka Magistrátu hl. m. Prahy

Hlavní oblasti rozvoje podřizuje magistrát klientskému pohledu na úřad. V kontextu naplňované Strategie je úřad orientovaný směrem k veřejnosti. Veřejnost je chápána jako společnost kolem nás existující ve společném prostoru s námi, a to je základním
smyslem společensky odpovědného chování úřadu.
„Strategický plán je pro budoucnost města velmi důležitý, protože nám v podstatě
dává výhled, jaké budou potřeby lidí, ale
i samotného města. Především funguje jako možný návod, jak tyto potřeby uspokojit,“ říká Adriana Krnáčová, primátorka
hl. m. Prahy.
Materiál byl zpracováván Institutem
plánování a rozvoje hlavního města Prahy a během jeho tvorby byl konzultován
s městskými částmi, dotčenými magistrátními odbory, výbory Zastupitelstva hl. m. Prahy, s jednotlivými
zastupiteli a samozřejmě i s veřejností.
„Myslím, že nikdy v minulosti se dokument jako je Strategický plán nedočkal takového otevřeného dialogu,“ doplňuje primátorka. Strategický plán navíc upozorňu-

Společenskou odpovědnost uplatňuje Magistrát hl.
m. Prahy i ve svém prostředí. Magistrát respektuje
zaměstnance a jejich práva, nabízí bezpečné a příznivé pracovní prostředí, poskytuje nediskriminující podmínky a průběžně rozvíjí schopnosti a znalosti zaměstnanců, které zajistí jejich odborný i osobní
růst a seberealizaci.
Základní součástí péče o zaměstnance je „diverzita“ – rozmanitost. Čím pestřejší a rozmanitější jsou
pracovní týmy, tím je úřad kompetentnější v poskytování služeb veřejnosti. Důvodem je skutečnost,
že znalosti jsou založeny na poznatcích, zkušenostech a schopnostech našich zaměstnanců. Proto vedení usiluje o vytváření takových podmínek, které
umožní využití a rozvoj osobního potenciálu každého jednotlivce. Cíleně se zaměřuje na podporu
aktivit a strategií, které povedou k zajištění maximálního využití genderových, věkových, sociálních
a osobnostních rozdílů, zajištění rovných příležitostí v oblastech profesního rozvoje, kariérního růstu,
ohodnocení a motivace a zajištění rovnováhy profesního a soukromého života zaměstnanců. Pracovní skupina se věnuje zejména podpoře a prosazování
rovných příležitostí a nediskriminace, slaďování pracovního, rodinného a soukromého života, problematice zaměstnávání osob se zdravotním postižením
a řízením věkově diverzity (Age Management), slaďování pracovního a osobního života zaměstnanců
(life-work balance).

Další ocenění pro advokátní kancelář

Havel, Holásek & Partners
Praha | Společnost EPRAVO.CZ vyhlásila jubilejní 10. ročník firemního žebříčku Právnická firma roku. Záštitu nad letošním ročníkem
převzal ministr spravedlnosti ČR JUDr. Robert Pelikán, Ph.D. Záštitu nad galavečerem pak již tradičně Česká advokátní komora. Výsledky firemního žebříčku Právnická firma roku 2017 byly slavnostně vyhlášeny 6. listopadu v prostorách Paláce Žofín za účasti zástupců předních advokátních kanceláří a osobností české justice.
pracovníků včetně 130 zaměstnanců
spolupracující inkasní agentury Cash Collectors. Většina partnerů a seniorních právníků získala zkušenosti v nejlepších mezinárodních kancelářích, jako např. Linklaters, Freshfields, Allen & Overy, Hogan Lovells,
Norton Rose Fulbright, Dentons (Salans), DLA Piper, Weil, White & Case, Baker & McKenzie, Squire Sanders, Gleiss
Lutz, Noerr, Schoenherr,
Wolf Theiss, Gide Loyrette Nouel anebo česko-slovenských vedoucích
právnických firmách a ve
vedoucích pozicích ve veřejné správě, např. na klíčových
ministerstvech, antimonopolním úřadu či v centrální bance. Kancelář poskytuje klientům právní služby v plném rozsahu v českém, slovenském,
anglickém, německém, francouzském,
španělském, italském, ruském, polském či ukrajinském jazyce ve všech
standardních právních oblastech
souvisejících s jejich podnikatelskou
činností.
Kancelář poskytuje komplexní právní a v odpovídajícím rozsahu i daňové poradenství významným českým,
slovenským i mezinárodním klientům ve všech oblastech podnikání.

Kromě velkých mezinárodních společností, středních firem, individuálních podnikatelů a investorů a orgánů veřejné správy mezi její klien-

ty patří také cca 70 z 500 největších
světových společností podle publikace Fortune 500 a více než 40 společností zařazených do žebříčku nej-

větších českých firem Czech Top 100
a 7 z TOP 10 českých společností.
Kancelář má v současné době více
než tisíc klientů.
(od dop.)

inzerce

Vítězem kategorie Právnická firma roku pro domácí kancelář se stala advokátní kancelář Havel, Holásek & Partners s.r.o. Založena byla v Praze roku
2001 zkušenými právníky z předních
mezinárodních a českých právnických
firem a postupně se stala největší advokátní kanceláří v České i Slovenské
republice. Je také nejdynamičtěji rostoucí právnickou firmou
v regionu střední a východní Evropy, která neustále
posiluje svou pozici na trhu právních služeb v obou
republikách. Pracuje v ní
tým vysoce kvalifikovaných
advokátů v Praze, Brně, Ostravě a Bratislavě, který poskytuje komplexní služby nejvyšší úrovně
ve všech oblastech právní specializace a pro klienty podnikající v různých
oborech v České republice a na Slovensku. Cílem kanceláře je díky propracované struktuře spolupráce nabízet komfort jedné česko-slovenské advokátní kanceláře pro obě země tak,
aby byla klientům umožněna snadná
realizace jejich obchodních záměrů.
Havel, Holásek & Partners s kancelářemi v Praze, Brně, Ostravě a Bratislavě má tým více než 180 právníků, několika desítek studentů právnických fakult a více než 500 spolu-
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Zástupci měst a obcí byli informováni o průběhu projektu k získání

kontroly nad vodárenským provozem v severních Čechách
Severočeská vodárenská společnost a. s. (SVS) připravila pro své
akcionáře, města a obce Ústeckého a převážné části Libereckého kraje, další ze série setkání. Podzimní aktivy se konaly v uplynulých dnech již popáté a stávají se tak tradicí k aktivní komunikaci
a prezentaci aktuálních témat. Akcionáři byli informováni o průběhu projektu „Zajištění provozu vodárenské infrastruktury po roce
2020“ a o zahájení příprav aktualizace podnikatelského záměru.

Vedení SVS připomnělo důvod realizovaného projektu, kdy k 31. 12. 2020
končí stávající provozní smlouva s provozovatelem, společností Severočeské
vodovody a kanalizace (SčVK). Představený harmonogram tak shrnul dosavadní kroky, od zahájení projektu na
konci roku 2013 přes předloženou studii variant v roce 2015 po zpracování
koncesního projektu v roce 2016. Valná hromada v roce 2016 udělila pokyn

k jednání o odkupu akcií provozovateli
od Veolie. Následná složitá vyjednávání vedla v dubnu 2017 k podpisu rámcové dohody o nákupu akcií.
Završením první etapy, tj. zveřejněním
podepsaných smluv ve veřejném registru smluv, města a obce získají od ledna 2019 plnou kontrolu nad provozem
vodárenství v severních Čechách. Projekt se nyní dostává do druhé fáze,
kterou je vyjednávání o nastavení nového vlastnického modelu provozování se servisním prvkem.
Vedení společnosti se snaží o maximální transparentnost celého projektu a informovanost jednotlivých akcionářů, proto se v březnu 2018 opět sejde s akcionáři na jarních aktivech. Akcionářům bude
představena dohoda o druhé etapě, tj. ná-

vrh servisní a akcionářské smlouvy, který
bude následně předložen valné hromadě
k potvrzení realizace druhé etapy.
Zájem ze strany akcionářů sledujeme
a zpětně vyhodnocujeme. Z celkového
počtu 458 měst a obcí se letos podzim-

ních setkání zúčastnilo 186 představitelů měst a obcí, tj. 40,6 %. Bohužel se
tak jednalo o méně než polovinu starostů a starostek, kteří této příležitosti
k výměně názorů, k diskusi a informovanosti o klíčovém projektu a zásad-

ních tématech vodohospodářství využili. V jednom z okresů byla účast dokonce jen čtvrtinová. Transparentnost
projektu a přenos informací jsou přitom pro správné rozhodnutí nezastupitelné.

Radost z jízdy

OBJEVUJTE.
BMW X1 JIŽ OD 8 999 KČ BEZ DPH MĚSÍČNĚ.
WWW.KOPECKY.CZ
Kombinovaná spotřeba v l/100 km 6,0–5,9. Emise CO2 v g/km 139–136.
Tato nabídka operativního leasingu je kalkulována na vůz BMW X1 sDrive 18i s JOY paketem (musí obsahovat automatickou převodovku
a parkovací senzory, zbytek výbavy dle přání klienta, pořizovací cena vozu 800 700 Kč vč. DPH) za podmínek 0% akontace, 48 měsíců,
15 000 km/rok, obsahuje povinné ručení, havarijní pojištění, GAP, pojištění skel a balíček servisních služeb BMW Service Inclusive
obsahující servisní prohlídky po dobu 5 let nebo do najetí 100 000 km. Splátka s DPH činí 10 888 Kč. Nabídka je určená pro plátce DPH.
Kalkulace pro neplátce bude ą na požádání. Nabídka platí do odvolání. Služby BMW Financial Services v České republice jsou nabízeny
prostřednictvím UniCredit Leasing CZ, a.s., a UniCredit Fleet Management, s.r.o.

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

Global Assistance rozšiřuje své služby
Společnost GLOBAL ASSISTANCE a.s.,
která je součástí mezinárodního koncernu Vienna Insurance Group, v současnosti poskytuje asistenční služby nejenom
pro motoristy v rámci celé Evropy
a zdravotní asistenci v rámci celého světa. Novinky přiblížil obchodní a produktový ředitel společnosti Jan Chabada.
 GLOBAL ASSISTANCE Air Ambulance je další rozšíření MEDICAL zdravotní asistenční služby GA. Můžete
tento projekt přiblížit?
V rámci poskytování asistence klientům s cestovním pojištěním v zahraničí jsme v rámci tohoto projektu, krom
vlastní plně vybavené sanity pro pozemní převoz, schopni vypravit vlastní speciálně upravené a vybavené letadlo v případech, kdy je např. po vážném
úrazu nutné klienta letecky přepravit zpět do České republiky. Personálně máme tuto službu zajištěnou vysoce
kvalitním lékařským a zdravotnickým
týmem s mnoha zkušenostmi jak s leteckými repatriacemi, tak záchrannou

službou. Většinu těchto leteckých přeprav klientů hradí pojišťovny, tyto služby ale zajišťujeme i pro samoplátce.
 Novinkou je od loňského roku letecký převoz miminek ve speciálním režimu ze Slovinska do ČR k operacím. Co se pod tímto programem
skrývá?
Díky tomuto programu jsme součástí řetězce, který skutečně zachraňuje dětské životy. Miminka s nemoc-

ným srdcem jsou letecky naším speciálně vybaveným letadlem převážena
do České republiky, konkrétně do nemocnice FN Motol, kde se podrobí životně důležité operaci. Společně s miminky leteckým speciálem přivážíme
i jednoho z jeho rodičů, který je s miminkem po celou dobu léčby. Náklady
na tuto zdravotní pomoc překračující
hranice nese největší slovinská zdravotní pojišťovna, která nás sama aktivně oslovila ke spolupráci. Na tento
projekt jsme velmi hrdí.
 Motoristická asistence pomůže řidičům v nesnázích po zavolání na jednotné telefonní číslo 1220. Jak v praxi
vypadá tato rychlá a účinná pomoc?
Každému volajícímu na tomto telefonním čísle nabídneme pomoc dle jeho
aktuálních potíží. Automobilovou asistenci poskytujeme na území prakticky
celé Evropy. Motoristu s nepojízdným
vozidlem „vyzpovídáme“, abychom
zjistili fakta důležitá pro samotnou
pomoc a následně prostřednictvím naší husté sítě vyšleme na místo konkrétní asistenční či odtahové vozidlo, které se nachází poblíž. Většinu takto poskytnuté pomoci také hradíme, a to

z pojištění klientova vozidla, či například operativního leasingu. Klientům
také zprostředkováváme přijetí vozu
k opravě v servise, samotná oprava je
už ale řešená přímo klientem, případně jeho pojišťovnou.
Na čísle 1220 nicméně klientům můžeme poskytnout pomoc i v rámci již
zmíněné asistence zdravotní, dále domácí, právní i dopravní informace
z dálnice D1.
 Zajímavou novinkou je rovněž aplikace pro chytré telefony Global Assistance. Co vše klientovi nabídne?
Každý motorista, který si naši aplikaci
stáhne, do ní může uvést identifikační
údaje o svém vozidle a svém pojištění.
Ve chvíli, kdy pak z jakéhokoliv důvodu bude motorista potřebovat naši pomoc, si prostřednictvím aplikace a dat
v ní zjistíme informace o volajícím, jeho vozidle i pojištění a zároveň máme
okamžitě k dispozici GPS souřadnice
místa, ze kterého nám klient volá. Vyslání pomoci tak bude otázkou několika málo desítek vteřin, které s klientem budeme věnovat už jen jeho přáním a představám, namísto zjišťování faktů o vozidle a místě poruchy či

nehody. Klient v aplikaci zároveň bude
moci sledovat pohyb vozu, který mu
jede na pomoc. Jsme přesvědčeni, že
toto klienti, kteří vždy potřebují rychlou pomoc, velmi ocení. Do budoucna zároveň věříme v rozšíření aplikace i pro klienty se zdravotními potížemi v zahraničí.
 Sdružení automobilového průmyslu (AutoSAP) vyhlásilo v polovině letošního roku výsledky 19. ročníku
soutěže Podnik roku 2016 v českém
automobilovém průmyslu, kde projekt Global Asisstance opět bodoval.
Co pro vás toto ocenění znamená?
Tohoto ocenění si naše společnost velmi váží. Jedná se o prestižní ocenění
a my jsme velmi pyšní na to, že jsme
mezi tak kvalitní konkurencí dokázali uspět. Tato cena je pro nás zároveň
utvrzením, že i přes fakt, že se neustále rozrůstáme a spoustu energie i prostředků vkládáme do samotného rozpínání se, stále udržujeme vysoký standard kvality a dokonce přicházíme se
službami ještě lepšími a komplexnějšími, a tím našim klientům v jejich starostech ulehčujeme stále více.
Více na www.globalassistance.cz

Vzdorujte stárnutí jako hvězdy!
MUDr. Ivana Němečková je nejenom majitelkou plastické a estetické Aurum Clinic Praha, ale také uznávanou odbornicí v oblasti ORL. Obě své profese a praxe,
které vykonává jak doma v Čechách, tak také ve Španělsku, se
jí nějakým způsobem prolínají životem. Mezi její klienty patří i řada známých osobností. Dokáže zatočit s vráskami, povadlou
pletí, zmírnit stárnutí rukou, dokonce i vylepšit tvar nosu, břicha
nebo zadečku. Pomáhá ale také lidem, kteří v důsledku úrazu
nebo nemoci utrpěli nějaký estetický handicap…
z Jakými zákroky se na vaší
klinice zabýváte?
Jsou to dva obory - estetická
medicína a estetická chirurgie.
Snažíme se zlepšovat vzhled
těm lidem, kteří to chtějí a nebo potřebují. Nejde jen o kosmetické záležitosti. Někde stačí jen kosmetická úprava, někde jde o radikálnější zákrok. Je
to různé. Děláme i různé druhy výplní. Snažíme se o to, aby
na závěr naší práce byli klienti
spokojení. A aby vypadali přirozeně. Proto k nám hodně chodí
řada známých osobností, jako
třeba Petra Janů, Marcela Holanová, Hanka Křížková, Renata
Drössler… A díky tomu naše klientela neustále vzrůstá. Když
je totiž vidí, hned k nám volají.
Snažíme se vždy o individuální přístup. Chceme, aby se naši
klienti u nás cítili, jako doma.

z Jaká forma výplní pro
zkrášlení se ve vašem oboru
používá?
Využíváme všechny možné metody, které vedou ke zkrášlení
a tím k uspokojení klienta. Používáme takové výplňové materiály,
které podporují tvorbu vlastního kolagenu a snažíme se vyvarovat požití takových látek, které způsobují ztrátu mimiky. Mimo výplňových materiálů požíváme také „Silhoute Lift nitě“,
které jsou umístěny v kanylkách
a tím se při jejich aplikaci předejde poškození podkoží. Pomocí těchto nití docílíme zpevnění
a pozvednutí daného místa.

MUDr. Ivana Němečková

z Když chce někdo poradit
s nějakým problémem u vás,
co musí udělat?
Rozhodnout se! Jinak konzultace jsou u nás vždy zdarma! Na
klinice také pracují kosmetičky. Buďto já sama, nebo s pomocí mých asistentek jsme
schopny odstranit estetické vady. A to jak vrozené, tak i získané. Například špatný nos, úzké
rty, povadlá oční víčka či vrásky na krku...

z Vy působíte jak v Česku, tak
i ve Španělsku. Jaký je rozdíl
v pacientech i v lékařích?
U nás se nejprve klienti musejí
sami přesvědčit o tom, co jim nabízíme. A že výsledky jsou opravdu takové, jaké oni chtějí. Potom si už jejich důvěru získáte. Ve
Španělsku je běžné, že si pacient
s lékařem tyká. Tím si s ním lépe
popovídá a svěří se mu, čímž je
vztah více osobní. To asi mnoha
lidem u nás docela chybí.

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

www.aurumclinic.net
Foto: Lenka Hatašová
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Přemysl Sobotka: Chceme výrazně
prohloubit spolupráci nemocnic v kraji
Zdraví – zajímá každého z nás, protože je důležité. Jaký je aktuální stav zdravotnictví v Libereckém
kraji a jeho priority pro další období? Na to se METROPOL zeptal MUDr. Přemysla Sobotky, náměstka hejtmana pro řízení tohoto rezortu.
 Začněme statistikou: Která zdravotnická zařízení jsou v majetku Libereckého kraje a kolik je jich v regionu celkem?
Zdravotnictví Libereckého kraje má
různorodé majitele nebo zřizovatele.
Kraj má 100% podíl v Nemocnici s poliklinikou Česká Lípa, a.s. a 75% v Krajské nemocnici Liberec, a.s., zbytek má
Statutární město Liberec a Město Turnov. Ostatní páteřní nemocnice jsou Jilemnice a Semily (MMN, a.s.) a příspěvková organizace v Jablonci nad Nisou.
Dát je dohromady je velmi komplikované, naše dvě nemocnice vytvořily s Libereckým krajem tzv. Superalianci, která začíná fungovat. Věřím, že ostatní
nemocnice se časem přidají, ale pokud
to nebude tzv. win-win strategie, tak
nám zbyde jen a jen vzájemná nevraživá konkurence, a to by bylo špatné.
 Jaký je aktuální stav v poskytování
a dostupnosti zdravotní péče?
Dostupnost zdravotní péče v kraji je
vyvážená. Krajská nemocnice Liberec
zajišťuje péči na úrovni fakultní nemocnice, ostatní páteřní nemocnice
mají charakter okresních nemocnic.
Tady je nutná velká spolupráce, protože KNL, a.s. potřebuje určitou pomoc
v ostatních nemocnicích, aby mohla plnit i roli okresní nemocnice a na-

opak. Posun pacientů musí být oboustranný a pevně věřím, že nastavená
spolupráce se výrazně zlepší.
 Kam se za uplynulý rok zdravotnictví jako takové posunulo?
Dle mého názoru se situace zlepšila
vznikem akciové společnosti nemocnic Jilemnice a Semily, dále určitou stabilizací nemocnice v České Lípě. Liberec společně s Turnovem si udržuje vysoký standard a navíc je schopen výrazně investovat ze svého dobrého
hospodářského výsledku. Velký problém je ve Frýdlantu, kde je nemocnice
v soukromých rukou a bohužel při nedostatku personálu dost kulhá za očekáváním občanů Frýdlantska, kde žije
kolem 25 000 obyvatel.
 Samostatnou kapitolou je Krajská
nemocnice Liberec, která za provozu
prochází rozsáhlou přestavbou a kde
navíc dochází k personálním změnám ve vedení?
Jak už jsem řekl, KNL, a.s. je prakticky
fakultní nemocnicí a svoji roli plní. Nový generální ředitel a jeho staronový
tým managementu bude jistě pokračovat v dobré medicíně i ekonomice. Věřím, že výstavba nového pavilonu přinese zlepšení a centralizaci péče o pacienta. Termíny výstavby budou jistě
dodrženy. Liberecký kraj splní, stejně

Škodná událost na vozidle
Řidiči mají možnost požádat prostřednictvím Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje o náhradu škody na svém vozidle.
Nárok na odškodnění bude podle konkrétních podmínek posouzen v souladu s platnými předpisy a po provedeném posouzení bude řidič (žadatel)
vyrozuměn o výsledku posouzení, tj. zda bude odškodněn či nikoliv. Dle
občanského zákoníku § 2952, má poškozený právo na úhradu skutečné
škody a dle § 2969 se při určení výše škody na věci vychází z její obvyklé ceny v době poškození (podle cenového předpisu nebo z ceny pořizovací s přihlédnu m k jejímu opotřebení, stáří a vadám, ale i k jejímu případnému zhodnocení). Žádost o náhradu škody je nutné zaslat na adresu
majetkového správce silniční sítě:
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
Zborovská 11, 150 21 Praha 5

Žádost o náhradu škody musí obsahovat:
y
potvrzení o účas na dopravní nehodě (škodní událos ) nebo záznam o dopravní nehodě
(formulář pojišťovny) se záznamem PČR o odložení podle § 58
odst.3 písm. bzák.č.200/1990
Sb., o přestupcích včetně pořízené fotodokumentace v případě,
žepřípad vyšetřoval příslušný
útvar Policie České republiky
y v případě, že dopravní nehoda (škodní událost) nebyla
nahlášena PČR je nutné vyplnit "Záznam o dopravní nehodě"- (formulář) – viz. novela
zákona č.361/2000 Sb.,o provozu na pozemních komunikacích provedenou zákonem
č.274/2008 Sb.
y záznam o dopravní nehodě (formulář) doplnit o poškozené čásvozidla-nejlépe foto (díly karoserie,pneu,disk atd.)
y fotokopii velkého technického průkazu od vozidla a proká-

zání totožnos žadatele (pokud
je vlastníkem vozidla obchodní
společnost - výpis z OR)
y fotodokumentaci místa událos(dopravní nehody) v souvislos s časem a místem dopravní
nehody, poškozením auta a zároveň komunikace (komunikační závady)
y speciﬁkaci místa událos – číslo
konkrétní silnice (staničení místa událos ,místní (název, mapka apod.)
y příslušný doklad (faktura apod.)
o opravě poškozených dílů vozidla
y vhodné je doplnit žádost o náhradu škody o případné svědky událos
y uvedení osobního bankovního účtu pro případ uznání ﬁnanční úhrady za vzniklou škodní událost
y další relevantní informace
k událos

inzerce

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje,
příspěvková organizace
Zborovská 11, 150 21 Praha 5,
Datová schránka ID: a6ejgmx, e-mail:podatelna@ksus.cz
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jako ostatní akcionáři, svůj příspěvek
na výstavbu. Kraj se zavázal přispět
v průběhu dvaceti let celkovou částkou
1 miliardy korun.
 Jaké priority máte stanoveny pro
další období?
Mé priority jsou jednoduché: 1. Starat se hlavně o své nemocnice, podle možností pomoci i ostatním páteřním nemocnicím v kraji včetně Ústavu chirurgie ruky a plastické chirurgie
ve Vysokém nad Jizerou, který je v České republice ojedinělý. 2. Stabilizovat
Zdravotnickou záchrannou službu LK
v čele s novým ředitelem a finančně
podpořit nákupem sanitek a rekonstrukcí výjezdových základen. 3. Výrazně prohloubit spolupráci nemocnic
v kraji. 4. Největší prioritou je kvalitní
péče o pacienty, a k tomu bude směřovat mé úsilí.
 Jak by, podle vašeho názoru, zdravotnictví v kraji mělo fungovat?
Vláda, respektive Ministerstvo zdravotnictví, by mělo mít jasnou metodiku řízení zdravotnictví, systémové
nastavení a bojovat o investiční peníze pro nemocnice s jasnou úhradovou vyhláškou. Pojišťovny se musí starat o své klienty a zajistit jim kvalitní péči.
Připravil: Metropol, foto archiv

Changhong atakuje hranici 50 000
korun u obrovské 190cm UHD TV
Praha | Vlajková loď v portfoliu značky Changhong TV CHiQ UHD75E7000isx2 je jednoznačně
největším a také nejdražším kouskem.
Aby taky ne se svými úctyhodnými
190cm úhlopříčky a špičkovému obrazu, říká obchodní a marketingový
ředitel Changhong pro ČR a SR Jiří
Mrkvička.
„Díky UHD rozlišení, spoustě vychytávek a operačnímu systému iSmart
se není ani čemu divit. I když říkáme nejdražší, pořád to v tomto konkrétním případě znamená aktuální cenu 54 990 Kč, přičemž konkurence se
pohybuje minimálně o 20 000 korun
výš,“ upřesnil Jiří Mrkvička.
Vzhledem k iSmart operačnímu systému TV nabízí možnost ovládání
přes externí mobilní zařízení, je vybavena internetovým prohlížečem,
Facebook, YouTube a Twitter je samozřejmostí. Dále umožňuje v operačním systému iSmart řazení programů do jednotlivých skupin jako
třeba složky - oblíbené, sport, dětské atd. dle vlastního uvážení.
Asi nejvyužívanější funkcí dle vlastního průzkumu společnosti Changhong je však možnost zobrazení neboli zrcadlení obsahu tabletu na obrazovku TV. „Můžete pak jednoduše
na TV sledovat vaše fotky, videa, ale
také prohlížet oblíbené stránky na
internetu. V neposlední řadě systém

umožňuje službu listen&go, tzn. že
kdekoliv v dosahu Wi-Fi můžete na vašem mobilním zařízení při použití na-

ší aplikace sledovat vysílání z TV právě na vašem zařízení. To vše umožňuje
snadná konektivita TV díky vestavěné
Wi-Fi. TV vás určitě zaujme i svým designem, který splňuje všechny současné trendy, ale hlavně barevné provedení,“ říká Jiří Mrkvička s tím, že je použita oblíbená champagne gold, což
je u nejdražších modelů zatím nejpreferovanější.
„Nejdražší a k tomu zlatá, co víc si
může zákazník přát. TV je vybavena
konektivitou umožňující přímý vstup
4K signálu do TV, ať už přes HDMI
nebo USB. Dále umožňuje nahrávání a přehrávání obsahu vysílání právě na USB. Samozřejmostí je v tomto
případě tzv. In Home Service. Pokud
se objeví problém s TV v záruce, navštíví vás přímo naši technici v pohodlí vašeho domova,“ uzavírá obchodní
a marketingový ředitel Changhong
pro ČR a SR Jiří Mrkvička.

MISS
CZECH
PRESS
MISS CZECH PRESS 2017

CELOSTÁTNÍ PROJEKT SOUTĚŽE KRÁSY
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www.misspress.cz
Finále IV. ročníku
se uskuteční 18.11. 2017
v Klubu Lávka v Praze.
více info na

Simona Borzíková
Miss Czech Press 2015

f

Nikol Pracharová
Miss Czech Press 2016

MISS CZECH PRESS

DĚKUJEME PARTNERŮM SOUTĚŽE:
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CAT-TV
DAVID ALTNER

./,1,.$='5$9

EUROPEMC

NAŠE KUCHYNĚ
RESTAURANT

european
fashion
agency

7

Finalistky soutěže
Miss Czech Press 2017 jsou známy
Praha | Neveřejný casting pro výběr deseti finalistek a dvou náhradnic prestižní celostátní soutěže Miss Czech Press 2017 proběhl 10. listopadu v Klubu Lávka v Praze. Porota složená z věhlasných
jmen vůbec neměla lehkou úlohu, protože postoupit by si zasloužily všechny přihlášené dívky. Finále proběhne na stejném místě
v sobotu 18. listopadu.
O tom, že porota nebyla při svém rozhodování v lehké situaci, svědčí i minimální bodové rozdíly mezi pěti desítkami účastnic castingu. Ředitelka soutěže Žaneta Morštadt potvrdila, že dívky se nejdříve představily v rozhovoru
s moderátorem René Kekelym, poté
ve společenských šatech a nechyběla
ani promenáda v plavkách. Skvělý do-

Novosadovou, Martinu Ondruškovou,
Kristýnu Danielovou, Mirku Pikolovou, Veroniku Jirákovou, Nikolu Andrlovou, Olgu Bondarenko a dvě náhradnice Viktorii Jindrovou a Sandru Figalovou.

jem ze soutěže přítomným umocňovala panorama Karlova mostu, Hradčan
či Staroměstské kostelní věže. Soutěž,
v níž se vnější krása snoubí s vnitřní,
patří mezi pět nejúspěšnějších projektů tohoto druhu v České republice.
Porota bez uvedení pořadí vybrala dívky Terezu Hynkovou, Nikolu Nejedlíkovou, Terezu Bohuslavovou, Natálii

„Projekt navazuje na moji práci ve vedení
agentury Fashion Models. Setkávám se v ní
s celou řadou osobností a děvčat, se kterými spolupracujeme na přehlídkách a při reklamních kampaních. Je to mezinárodní
projekt krásy od osmnácti do osmadvaceti
let. Vedle krásy posuzujeme i jiné vlastnosti, jakými jsou například sympatie a charakterové rysy děvčat a jejich dovednosti,“ říká ředitelka Fashion Models Žaneta Morštadt. Jak dodává, i letos byla překvapena
vysokou úrovní všech soutěžících. Více info na www.misspress.cz či facebookovém
profilu soutěže Miss Czech Press.
Vyhlašovatelem je vydavatelská společnost European Press Holding. (top)

seat.cz/arona

Silnice radí kupé.
Příroda radí SUV.
Já říkám Arona.

Nový SEAT Arona.
Připraven na důležité kroky, bez ohledu na to, kde jste.
Seznamte se s novým vozem SEAT Arona. Crossover, jenž
byl stvořen pro odvážné. Dynamické křivky. LED světlomety.
400litrový zavazadlový prostor. Jděte svou vlastní cestou.

Auto Anex s.r.o.
Žerotínova 378, 405 02 Děčín III
T. +420 734 578 736 – E. seat@autoanex.cz
www.autoanex.cz
Kombinovaná spotřeba paliva od 4,9 do 5,0 l / 100 km. Kombinované emise CO2 od 114 do 115 g/km. Použité obrázky jsou pouze ilustrativní.
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