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Ač bývá dámské spodní prádlo většinou přikryté svrchním 
oděvem, o jeho důležitosti pro formování postavy i hygienu nelze 
pochybovat. Své o tom ví Jiřina Matoušová, uznávaná a ceněná 
návrhářka českého značkového luxusního prádla Werso.

Spodní prádlo je základ

Ač bývá dámské spodní prá
oděvem, o jeho důležitosti p
pochybovat. Své o tom ví Jiř
návrhářka českého značkov

 Proč a jak dlouho se věnujete právě 
tomuto segmentu odívání?
V oboru se pohybuji již přes dvacet let ofi -
ciálně, moji značku Werso jsem založila 
v roce 2004. Neofi ciálně to pro mne bylo 
zajímavé téma již daleko dříve. Vzhledem 
k tomu, že podprsenka byla patentována 
v roce 1914, tak to je již docela význam-
ný časový úsek, v kterém tady působím. 
Na tomto poli jsem již udělala velký kus 
práce zejména v osvětě o nošení správné-
ho druhu a velikosti prádla, v čemž ženy 
ještě velmi často chybují a samy si sobě 
a své postavě nevědomky ubližují. Spod-
ní prádlo je nejdůležitější část dámského 
oblečení, protože špatné prádlo a tvar ne-
zakryjete ani sebeluxusnějším a nejdraž-
ším vrchním oblečením. Já osobně to po-
znám i zpod kabátu. 

 Naše babičky říkávaly: Navrch huj, ve-
spod… Platí to i dnes?
Určitě to platí stále, spíše se toto pořeka-
dlo vyšplhalo ještě k vyšší formě. Dříve to 
znamenalo, aby i spodní prádlo bylo čisté 
a vyspravené. Nyní to spíše znamená, že 
kvalitní a hezké navrch a ještě lepší pod. 
Když toto někdo nedodržuje, tak na něho 
právě platilo a platí toto pořekadlo.

 Z jakých materiálů nejraději tvoříte?
Tak určitě z krásných krajek. Velmi ráda 
je ale kombinuji s luxusními hladkými 
materiály, protože krajky vedle nich mů-
žou ještě více vyniknout a získat na za-
jímavosti modelu. Svou roli hraje i druh 
krajek, protože stabilní vyšívané krajky 
si pružnost doplňujících materiálů pří-
mo vyžadují, aby se model příjemně no-
sil. Vyrábíme samozřejmě i hladké prádlo, 
ale krajkové u nás a zákaznic vede. Dove-
deme udělat a vyrábíme podprsenky kraj-
kové, které mají tvar jako bezešvé a jsou 
pod oblečením neviditelné. Základem je 
dokonalý střih a ploché švy. 

 Jakou roli hrají u spodního prádla 
barvy?
Barvy u spodního prádla se také často 
mění a jak jsem již několikrát řekla, ko-
respondují s barvami vrchního oblečení. 
Moderní ženy se rády slaďují celé. V dneš-
ní době, kdy se již hezké prádlo částečně 
přiznává a není problém, když někde ně-
co vykoukne, to je i žádoucí. Barvy bílá, 
černá, béžová jsou samozřejmě stálice. 

 Kde berete inspiraci? 
Asi úplně všude, v přírodě, na cestách 
a hlavně mezi zákaznicemi. Ale asi nej-
víc, když vidím nějaké zajímavé materi-
ály a tak mne hned napadá, co by zrov-
na z tohoto vzoru, nebo barvy bylo hez-
ké, nebo s čím by se to dalo zkombinovat, 
co k tomu dodělat za ozdoby apod. 

 Na konci minulého století se začaly no-
sit punčocháče. Neničí dámám postavu?
Myslím, že ženy se mnou budou sou-
hlasit, že bez punčocháčů bychom si na-
še oufi ty již nedokázaly představit. Je to 
bezesporu nejjednodušší a nejpříjemněj-
ší způsob oblečení na běžný den. Navíc 
punčocháče existují i speciálně vytvaro-
vané, mají stahovací části, takže i formu-
jí dolní končetiny a tělo až do pasu. Pun-

čoch a podvazků se ale ženy nezřekly, to 
by byla škoda. Pokud v létě nemůžete jít 
do společnosti bez punčoch, tak je opět 
podvazkový pás příjemnou nutností. 

 Vrací se do obliby korzety a podvaz-
kové pásy?
Určitě se zájem o ně opět zvedl. Ony ale 
nikdy nepřestaly být v oblibě. Spíš mají 
ženy rády na běžný den něco jednoduché-
ho a pohodlného, ale v záloze většinou ta-
kový kousek vždy mají, když si chtějí sa-
my sobě, nebo příteli udělat radost, nebo 
ho překvapit. Korzety velmi často nosí do 
kostýmku, kdy korzet i částečně přizná-
vají, stává se tedy i nepřímo vrchním ob-
lečením. Muži preferují jako dárek pro že-
ny korzety, podvazky a krajky. 

 Jak dlouho trvá ušít dobře padnoucí 
korzet a v jakých cenových relacích se 
ruční práce pohybuje? 
Preferujeme sériovou výrobu, kdy se kor-
zety vyrábí v celé velikostní řadě. Protože 
se jich vyrábí ale menší série než podprse-
nek, vychází kalkulace samozřejmě vyšší. 
Vzorování takového korzetu je také dale-
ko náročnější. Na přehlídce je u nás vidí-
te ozdobené. Zaznamenaly jsme o ně vel-
ký zájem a již se domlouváme o uvede-
ní do speciální nabídky. Záleží na způso-
bu zdobení. Například černý korzet jsem 
osobně pošívala jemnou stříbrnou štraso-
vou metráží z Preciosy celých 21 hodin. 
Již z toho se dá usuzovat, že cena nemů-
že být nízká.

 Kdo jako první chválí či kritizuje va-
še nápady? 
První jsou vždy děvčata z dílny, která si 
krásné kousky okamžitě odkupují pro 
sebe, což mne vždy potěší. Já ale doce-
la s tímto nemám problém. Mám velkou 
představivost a již dopředu dovedu od-
hadnout, jak to bude vypadat a co se bu-
de líbit. Moc se v tom nepletu, dokonce 
si nechají ode mne poradit a vytipovat 
materiály i další výrobci ze zahraničí (Ně-
mecko, Itálie). Nikdy jsem nepreferovala 
materiály levnější kvůli ceně, ale naopak 
krásné, luxusní a příjemné. Paradoxně ta-
ké prodáváme nejvíce ty nejdražší kous-
ky, tedy z těch nej… materiálů se složi-
tým vypracováním. 

 Vaše fi rma má sídlo v Turnově, tedy 
v kraji, kde se tradičně vyrábějí šperky. 
Nabízí se spolupráce…

Jsem moc pyšná, že sídlíme v Turnově 
v srdci Českého ráje. Moc se mi tento kraj 
líbí, bydlím na venkově kousek od Turno-
va, kde máme postavený dům s velkou 
zahradou, kde se také realizuji a nikdy 
bych to neměnila. Možná k tomu přispí-
vá i to, že se tady tradičně v celém okolí 
vyrábí nádherné šperky s českou tradicí, 
jako je Granát Turnov, Preciosa Jablonec 
a další. S oběma zmíněnými fi rmami spo-
lupracuji a jsme asi i ozdobou přehlídek 
Made in Jablonec, kterých se dlouhodo-
bě účastníme. V Turnově je také jedineč-
ná Šperkařská škola. Při akci Czech Fa-
shion Week 2018, která určitě patří me-
zi největší módní událostí roku, jsem se 
domluvila na spolupráci s Preciosou Jab-
lonec. Byla to profesionální spolupráce,  
ředitel David Sutr, který byl projektu vel-
mi nakloněn, mi dal k dispozici jejich vel-
mi šikovné designérky Jitku Ryšavou a Ve-
roniku Součkovou. Společně se nám poda-
řilo v poměrně krátké době udělat asi ne-
možné. Aby se vše stihlo, rozdělily jsme 
si úlohy. Všechno, co se pošívalo šperky 
a jejich komponenty, jsem dělala já, a co 
se tavilo a lepilo, dělali v Preciose.  Oce-
nila jsem jejich osobní přístup, kdy jsme 
se opravdu nikdo nedíval na čas, za což 
jim moc děkuji.  S výsledkem jsme všich-
ni spokojeni a již se domlouváme na další 
možné spolupráci. Jejich šperky jsou nád-
herné  a ve spojení s naším prádlem jsou 
prostě úžasné. 

 Kde se mohou se značkou Werso zá-
kazníci blíže seznámit?  
Sídlo provozovny máme v Turnově v Ná-
dražní ulici, kde máme i fi remní prodej-
nu. Prodávají nás ale i obchody v Praze, 
Brně, Plzni, Kolíně … Dále se účastníme 
vybraných výstav, kde jsme ve styku pří-
mo se zákazníky a děláme poradnu pro 
správné podprsenky. Za tento osobní pří-
stup nás naše zákaznice milují a oceňují. 
My jsme zase rádi, že se od nich dovídá-
me přímo všechny jejich přání a potřeby. 
Hodně mi to potom pomáhá při vzorová-
ní nové výroby. 

Informace o prodejnách, akcích a vý-
stavách naleznete na: www.werso.cz, 
kde si lze zboží rovněž objednat.

 Text: Metropol, foto: Vladimír Labaj

Mónica Sofi a
modelka
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Skvělá akce Ukliďme svět – Ukliďme Česko organizovaná v obcích v rámci působnosti Místní akční skupi-
ny Podlipansko se neobešla bez středočeských silničářů. Ti podle manažerky projektu Kateřiny Hejduko-
vé mají velký podíl na tom, že z krajiny zmizelo 8750 kg odpadu a z toho téměř 600 kg bylo vytříděno.

SÚS
KRAJSKÁ SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC

Středočeského kraje

Středočeští silničáři opět v akci 
Ukliďme svět - Ukliďme Česko

Úklid proběhl v těchto lokalitách: 
Hořany, Chotutice, Konojedy, Kos-
telec nad Černými lesy, Kostelní 
Lhota, Oleška – Krymlov a Oleška, 
Lošany, Milčice, Nučice, Pašinka, 
Pečky, Radim, Ratenice, Sadská, 
Toušice, Vrbčany, Svojšice, Tatce, 
Třebovle, Zásmuky.

„V současné době dokončujeme vyzdív-
ky, pracujeme na zateplení fasád a rozvo-
dech vzduchotechniky a technického za-
řízení objektu,“ popisuje aktuální stav 
hlavní stavbyvedoucí Petr Urban a do-
dává: „Ač to na první pohled nevypadá, 
zahájili jsme již práci na skladbě ledové 
plochy. Nyní provádíme štěrkové vrstvy, 

následovat budou v technologických kro-
cích další vrstvy a to betonové mazaniny, 
hydroizolace, topná deska, tepelné izola-
ce a na závěr chladící deska.“
Rušno je i kolem haly. Denně probíha-
jí práce na venkovních komunikacích 
a parkovacích plochách spolu s te-
rénními úpravami.

Nová ledová aréna 
má už jasné křivky

Teplice | V těsném sousedství sportovní haly vyrůstá nový zimní 
stadion s kapacitou 500 sedících diváků. Téměř celou plochu stře-
chy již zakrývají trapézové plechy, podle harmonogramu bude ce-
lá střecha hotová po letních prázdninách. Zhotovitelem zimního 
stadionu je stavební společnost SYNER, s.r.o.

Česká Lípa 
zakázala odběr 
povrchových vod
Česká Lípa | Městský úřad Česká 
Lípa, odbor životního prostředí, vy-
dal veřejnou vyhlášku, v které od 
počátku června do 30. září 2018 za-
kazuje odběr povrchových vod. 
Zákaz odběru povrchových vod pla-
tí pro tyto vodní toky: 
Bystrá, Bobří potok, Bohatický po-
tok, Brnišťský potok, Dobranovský 
potok, Dubnický potok, Libchav-
ský potok, Liběchovka, Litický po-
tok, Ploučnice, Panenský potok, Ra-
dečský potok, Robečský potok, Svi-
távka, Šporka, Valdecký potok, Val-
teřický potok.
Zákaz je vydán na základě dlouho-
dobých přetrvávajících klimatic-
kých podmínek, vlivem nichž došlo 
ke kritickému snížení průtoků na 
tocích, čímž může dojít ke kyslíko-
vému defi citu a závažnému ohro-
žení vodních a na vodu vázaných 
ekosystémů a k ohrožení zajištění 
funkcí vodních toků. 
Pokud by vodní podmínky umožňo-
valy odvolání zákazu, bude tak ne-
prodleně učiněno.

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

Česká Lípa | Oddělení porodni-
ce českolipské nemocnice obdrží 
od města dar ve výši 500 000 ko-
run na modernizaci pokojů. Tuto 
částku schválili zastupitelé měs-
ta na svém posledním zasedání.

Nemocnice s poliklinikou žádala měs-
to o jeden milion korun na rekonstruk-
ci pokojů na gynekologicko-porodnic-
kém oddělení, ale jelikož již v tomto 
roce šlo z městského rozpočtu do kraj-
ské nemocnice 550 000 Kč, bylo nyní 
schváleno dalších půl milionu.
„Letos jsme už nemocnici poskytli do-

Nemocnice získala půl milionu na porodnici
taci 550 tisíc korun na sociální služby 
poskytované na LDN občanům města, 
nyní je to dalších půl milionu korun. 
Nemocnice má svého vlastníka, kte-
rým je Liberecký kraj, ten má zajistit 
kvalitní zdravotní péči a dobře vybave-
nou nemocnicí pro tuto spádovou ob-
last. Přesto jsme připraveni pomáhat 
a děláme to,“ uvedla starostka města 
Romana Žatecká.
V roce 2016 město darovalo nemocni-
ci 500 tisíc na domácí porodní pokoj, 
v roce 2017 dotací 326 tisíc korun dofi -
nancovalo registrované sociální služby 
poskytované na LDN.

Odkup Kounicova 
domu schválen
Česká Lípa | Po několika jednáních 
o ceně, které vedla českolipská sta-
rostka Romana Žatecká se součas-
ným majitelem Kounicova domu, 
došlo ke shodě a město tuto lokalitu 
odkoupí za 1 900 000 korun. Vlast-
ník s touto částkou vyslovil souhlas 
a zastupitelé koupi schválili.
Pro připomenutí, původní cena, na 
základě znaleckého posudku, který 
si nechalo města vypracovat, byla 
6,9 mil. korun. Po jednáních se po-
dařilo tuto částku snížit o dva milio-
ny, přesto se to některým zastupite-
lům zdálo hodně a požadovali další 
snížení. To se podařilo a 1,9 mil. ko-
run je cena konečná.
„Jsem ráda, že konečně došlo ke shodě 
a Kounicův dům bude patřit městu. Až 
uzavřeme smlouvy a Kounicův dům bu-
de převedený do majetku města, nepro-
dleně zahájíme práce vedoucí k tomu, 
aby nedocházelo k další destrukci této 
památky. Zároveň si budeme muset vy-
žádat posudek statika, abychom měli 
zcela jasno, jak na tom to, co po požáru 
z domu zbylo, po třech letech je,“ uved-
la starostka Romana Žatecká.

 „Uklizeno je podél příkopů silnic II. a III. tří-
dy, břehy potoka Výrovka, v obcích, na okra-
jích polí a přilehlých lesů. Do akce se zapoji-
lo 682 dobrovolníků, mezi nimiž bylo 216 dě-
tí. Úklidy se podařilo zorganizovat v jeden-
advaceti obcích a jejich místních částech,“ 
uvedla dále Kateřina Hejduková. Podle je-
jích slov je ale výsledek také výzvou k za-
myšlení, proč se má z odvedené práce ra-
dovat 682 dobrovolníků. Problém je podle 
jejích slov mnohem hlubší, a sice v chová-
ní lidí vůči svému okolí. Právě o tom vědí 
své středočeští silničáři. Kromě drobných 
odpadků totiž nacházejí v příkopech části 
sedacích souprav, pneumatiky, staré elek-
trospotřebiče a další věci.
„Velké poděkování patří tradičně Vodákům 
z Peček, starostům a organizátorům jednotli-
vých úklidů v obcích a všem dobrovolníkům, 
kteří přiložili ruku k dílu. Velmi nám pomoh-
la Krajská správa a údržba silnic Středočes-
kého kraje – Oblast Kutná Hora, která velkou 
část odpadu svezla na své náklady na sklád-

ku v Radimi,“ doplnila Kateřina Hejduko-
vá. Pomoc silničářů patří v každoroční ak-
ci k tradičním. Letos za svou práci dosta-
li i diplom jako výraz uznání za jejich při-
spění k čistější krajině.
Samotní silničáři se v rámci svých mož-
ností rádi zapojí do podobných akcí i v ji-
ných regionech. Vše pochopitelně záleží 
na organizaci celé akce, která je v rám-
ci MAS Podlipansko na skvělé úrovni. 
„Všichni vědí, co, jak a kdy 

mají dělat. Díky tomu mizí pytle s odpad-
ky z příkopů velmi rychle. Tato spoluprá-
ce nám vyhovuje navzájem,“ uzavřel Ji-
ří Procházka, vedoucí provozního úseku 
kutnohorské oblasti Krajské správy 
a údržby silnic Středočeské-
ho kraje. 

Praha | České dráhy přemýšlejí 
o tom, jak oslovit mladší zákazní-
ky. Po pečlivé přípravě přišlo roz-
hodnutí oslovit zamýšlené pub-
likum skrze osobnosti, které mají 
k oslovované skupině lidí nejblí-
že – youtubery.

„Je nezpochybnitelné, že statisícové do-
sahy osobností, jako jsou MenT, Ko-
vy, Anna Šulcová nebo Bára Votíková, 
a osobní pouto, které mají ke svým fa-
nouškům, a ostatně i fanoušci k nim, 
jsou jednou z nejpřímějších a nejefek-
tivnějších cest, jak pracovat s mladý-
mi lidmi. Tedy s lidmi, jejichž cestov-
ní návyky se teprve vytvářejí. Zároveň 
je volba spolupráce s youtubery cestou 
nejupřímnější, vyžadující transparent-
nost a férovost. V dnešním informacemi 
a zábavou přeplněném světě je nutné 
vytvořit obsah, který dokáže vyzdvih-
nout výhody vlakové dopravy a sou-
časně osloví publikum svou originali-
tou a zajímavostí,“ uvádí k další mar-
ketingové aktivitě národního doprav-
ce Zuzana Čechová, ředitelka odboru 
cenotvorby a produktové komunikace 
Českých drah.

Národní dopravce propaguje jízdu vla-
ky ČD jako skvělou možnost k objevení 
zajímavých míst, a pokud budou lidé 
chtít, můžou o tom dát vědět dál. Pro-
to se každý ze čtyř hlavních youtuberů 
zúčastní dvou cest. Vlaky ČD navštíví 
osm měst s celou řadou míst s rozma-
nitou nabídkou aktivit, o nichž mož-
ná není velké povědomí. Youtubeři 
cesty absolvují se spoluhráčem, které-
ho si vyberou na základě „veřejné vý-
zvy“ a posléze castingu. Během cesty 
musí plnit nejrůznější úkoly, aby získa-

li indicie, které je dovedou do cíle. Po-
tenciální spoluhráči se budou moci při-
hlásit na webu www.vlaknroll.cz. Ce-
lá soutěž bude zakončena slavnostním 
vyhlášením. O tom, který tým zvládl 
svou cestu nejlépe, rozhodnou svým 
hlasováním fanoušci.

ČD se rozhodly zapojit youtubery
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Chomutov 25 staveb 120,3 milionu
21 staveb 113,7 milionu

Louny 25 staveb 162,4 milionu
25 staveb

Most 23 staveb 161,7 milionu
26 staveb 114,1 milionu
19 staveb 113,4 milionu
20 staveb 97,3 milionu

 19 staveb 81,7 milionu

20 staveb

Dostat se však k obsahu sochy svatého 
Tomáše nebylo vůbec jednoduché, jelikož 
víko bylo pečlivě zapečetěno. Nakonec 
se to však podařilo a restaurátoři nalez-
li vzkaz ze čtyřicátých let minulého stole-
tí. Pouzdro obsahovalo zprávu od socha-
ře Vojtěcha Suchardy, autora dřevěných 
plastik apoštolů a dalších fi gur, které byly 
po 2. světové válce umístěny na orloji. 
Ve zprávě popisuje své plány s orlo-
jem, které však nebyly nikdy uskuteč-
něny a stěžuje si na tehdejší poměry. 
Nicméně i přesto, že se mu nepovedlo 
své představy prosadit, obdivuje v tex-
tu krásu pražského orloje a jeho his-
torickou hodnotu. Původní sochy to-

tiž shořely při požáru radnice v květ-
nu 1945 v průběhu povstání. 
Schránku navíc odborníci nalezli té-
měř na den přesně 70 let od jejího ulo-
žení. ,,Když už si myslíme, že o památ-

ce, jakou je Staroměstská radnice, víme 
vše, překvapí nás nějaký nový nález. Re-
konstrukce nám darovala sedmdesát let 
starou zprávu pana Suchardy, který byl 
v poválečném období pověřen vytvoře-
ním nových dřevěných plastik apoštolů 
a fi gur na orloji,“ uvedl k nálezu radní 
hl. m. Prahy Jan Wolf.
Není to však jediná zajímavost, která 
byla při opravách věže Staroměstské 
radnice odhalena. Restaurátoři nalez-
li také zazděná kamenná zvířata a dal-
ší prvky. Je možné, že byly vytvořeny 
už na počátku 15. století. 
Rekonstrukce orloje by měla skončit 
v říjnu tohoto roku.   

Orloj skrýval tajemství
Praha | Začátkem ledna se na deset měsíců zastavil orloj na Staroměstské radnici a jeho součásti po-
stupně putovaly do restaurátorských ateliérů. Po podrobném zkoumání odborníci zjistili, že jedna ze soch 
apoštolů má jinou váhu, než ostatní. Byl to sv. Tomáš, a tak mu věnovali zvláštní pozornost, dokonce došlo 
i na rentgenové snímky. Uvnitř sochy pak nalezli kovové pouzdro se zajímavým vzkazem z minulosti. 

Kladno nabídne sdílená elektrokola

Kladno | Unikátní systém sdílených kol spustilo město Kladno. Ja-
ko první v republice nabízí bikesharing využívající elektrokola. 

„Tím tento způsob dopravy otevíráme 
skutečně všem, bez ohledu na jejich fyzic-
kou zdatnost či například věk,“ říká kla-
denský primátor Milan Volf. Uživatelé 
mají k dispozici 80 kol s nezaměnitel-
ným designem a možností rozhodnout 
se, zda chtějí jet v režimu běžného ko-
la či využít při jízdě pomoc elektromo-
toru. Díky jednoduchému systému vý-
půjčky není ani nutné, aby cyklisté 
měli chytrý telefon, pro registraci mo-
hou využít například kartu pro měst-
skou hromadnou dopravu či bezkon-
taktní platební kartu. 
„Hledali jsme pro naše město nejlepší 
systém, který by odpovídal členitosti 
a rozlehlosti města i jeho obyvatelům. 
Navíc systém společnosti Homeport spl-
ňuje další požadavky, jako je technické 
řešení kol nebo možnost jejich parko-
vání v pevných i virtuálních stanicích,“ 
doplňuje kladenský primátor. 
Kola Freebike jsou český, vysoce 
technicky pokročilý výrobek. Dosud 
ale jezdila více mimo Českou repub-
liku. „Kladno je první v Česku, které 
využívá náš systém. Implementace by-
la velmi rychlá, i díky tomu, že město 
dobře vědělo, co hledá a jakou službu 

chce nabízet. Osobně jsem rád, že i češ-
tí uživatelé dostanou moderní elektro-
kola včetně všech výhod, která s sebou 
přináší,“ uvedl Charles Butler, zakla-
datel společnosti Homeport, která 
systém elektrokol Freebike vyvinula 
a do Kladna dodala. 
Kladno je prvním evropským měs-
tem, kde se začal provozovat hyb-
ridní e-bike sharing system (virtuál-
ní a fyzické stanice). Díky kvalitněj-
ším kolům a snadnému překonávání 
výškových rozdílů bude možné kola 
využívat ve všech kladenských čtvr-
tích. Na kolech se cyklisté dostanou 
i do nejbližšího okolí Kladna. 
Pokud ho uživatel odloží někam, kde 
by překáželo, obsluha, případně stráž-
níci, ho přes čip lokalizují a mohou 
elektrokolo bez problémů okamžitě 
přesunout na jiné, bezpečné místo.  
O nabíjení a provoz kol se budou 
starat Sportovní areály města Klad-
na. „Cyklistický“ tým této městské 
společnosti povede známá hokejová 
osobnost Petr Tenkrát. 
Registrace, kompletní ceník, nejčas-
tější otázky i další aktuální informa-
ce najdete na kola.mestokladno.cz.
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Kdyby byl kufr bezedný, tak si s ra-
dostí odvezeme klidně i celou šatní 
skříň a k tomu botník, ale nic se ne-
má přehánět. Ženy milují boty, ale 
ty většinou zabírají v zavazadle nej-
více místa. Vybrali jsme pro vás tři 
typy obuvi, které nesmí na dovolené 
chybět! Pro výběr obuvi se zastavte 
i v prodejnách CCC, kde nyní probí-
há výprodej a obuv pořídíte za nové 
nízké ceny!
„Na odpočinkové dovolené si vystačíte 
se třemi páry bot. Nejvíce času pravdě-
podobně strávíte u vody, proto doporu-
čuji investovat do kvalitních plážových 
fl ip fl ops. Na procházky po městě unosí-

Dovolenková obuv aneb co si vzít s sebou k moři
Období letních dovolených prá-
vě nastává a s tím přichází i di-
lema, co všechno si s sebou na 
dovolenou zabalit. 

te klasické espadrilky nebo otevřené san-
dálky bez podpatku. Na večer pak dejte 
přednost botám na podpatku. Důležité 
je, aby obuv byla pohodlná a zbytečně se 
v ní nepotila noha. Pro jistotu si s sebou 
na dovolenou vezměte foot deodorant, 
který vaše nohy osvěží i v tropickém hor-
ku,“ radí Veronika Sajdoková ze společ-
nosti CCC.

Myslete na doplňky
Kromě plážové tašky nezapomeňte na 
kabelku. Postačí vám malá crossbody 
kabelka, která se hodí k bohémské tu-
nice s espadrilkami i k elegantním ša-
tům na večer.
 

Trend letošního léta
Nejvýraznějším trendem u obuvi a ka-
belek jsou na letošní léto výšivky s nej-
různějšími motivy květin. Velký ná-
vrat slaví stylové dřeváky i ikonické 
espadrilky. Pokud chcete být oprav-
du in, tak se nebojte barev a pořiďte si 
obuv v pastelových a metalických od-
stínech, které se budou na slunci krás-
ně třpytit.

Praha | Nová Trojská lávka bude urychleně zakreslena do územ-
ního plánu, kde dosud nefi gurovala, a to v trase původní zřícené 
lávky. Rozhodla o tom Rada hlavního města Prahy.

„Rádi bychom všechny práce urychlili 
tak, aby jednoduchá náhrada zřícené 
lávky mohla Pražanům sloužit už v ro-
ce 2019,“ uvedla náměstkyně primá-
torky hl. m. Prahy a radní pro územní 
rozvoj Petra Kolínská. Rada jí pově-
řila, aby předložila návrh na zakres-
lení trasy lávky do územního plá-
nu v takzvaném zkráceném jednání. 
To umožní rychleji projednat všech-
ny připomínky a přibližně o půl roku 
urychlit přípravu této důležité spoj-
nice pro pěší i cyklisty. Životnost do-
časné náhradní lávky je plánována 
na 30 let, celkové náklady činí 60,5 
milionu korun. 

Praha současně připravuje architek-
tonickou soutěž na defi nitivní řešení 
Trojské lávky. Vítězný most pak v ho-
rizontu několika let trvale nahradí 
dočasnou lávku, která bude následně 
demontována. 
Původní betonová lávka, která spojo-
vala Císařský ostrov s Trojou a Zoolo-
gickou zahradou, se nečekaně zříti-
la do Vltavy 2. prosince 2017. Příčina 
pádu dosud není známa a je předmě-
tem vyšetřování. Zřícenou lávku pak 
dočasně nahradil přívoz, dosavadní 
plavidlo o kapacitě 30 osob by měla 
v létě nahradit nová velkokapacitní 
loď pro nejméně 100 cestujících. 

Provizorní lávka v Troji 
bude o půl roku dříve

Do zhruba 1/5 informačních prvků DPP 
doplnil anglické texty. Pro zahraniční 
cestující či cizince žijící v Praze se tak 
zlepšuje informovanost v metru. 
DPP prováděl doplnění anglických tex-
tů společně s běžnou údržbou infor-
mačního systému a s dalšími aktivi-
tami na zlepšení navigace v metru od 
února 2018. Informační tabule jsou do-
plněné o anglické překlady mj. o začát-
ku a konci placeného prostoru metra či 

navigaci na náhradní dopravu, výtahy 
apod. Zlepší se mj. navigace na veřej-
né toalety v podzemní dráze.
Přístup DPP si pochvaluje i vedení Pra-
hy. „Praha patří k nejoblíbenějším turis-
tickým destinacím a to, že v metru budou 
informace i v anglickém jazyce, považuji 
za naprostou nutnost,“ říká Adriana Kr-
náčová, primátorka hl. m. Prahy.
Současná grafi ka informačního systé-
mu vychází z koncepce grafi ckého ma-

nuálu, který v roce 2006 až 2007 zpra-
covala pro Dopravní podnik společ-
nost Metroprojekt a. s. ve spolupráci 
s fi rmou Design studio K. Díky techno-
logii výroby (informační systém je vy-
ráběn z vyřezávaných plotrových fo-
lií) je možno fl exibilně za relativně níz-
kých nákladů do systému doplňovat 
různé piktogramy a nové prvky. Příkla-
dem může být právě doplnění cizoja-
zyčné mutace.

Praha | Na rozhraní Nového 
Města a Karlína proběhne dů-
ležitá změna územního plá-
nu, která pomůže zacelit jizvu 
v centru Prahy. Jaká konkrétní 
stavba v místě vznikne, pomo-
hou určit urbanistické studie.

„Pozemky, kde se do 70. let nacházelo že-
lezniční nádraží, jsou majetkem hl. m. 
Prahy. Máme tak jedinečnou příležitost 
lokalitu proměnit v kus fungujícího měs-
ta,“ vysvětluje Petra Kolínská, náměst-
kyně primátorky.
Předtím, než změna územního plánu 
proběhne, by měly vzniknout urba-
nistické studie, které navrhnou něko-
lik řešení, co by na daném místě moh-
lo vzniknout. Vzhledem k povaze navr-
hované změny je jisté, že na pozemku 
vznikne pouze veřejná budova. S tím 
počítá i návrh Metropolitního plánu. 
Jedna z možností je, že by zde moh-
lo vzniknout napojení na Muzeum 
hlavního města Prahy.  O tom, jak by 
se Těšnov mohl proměnit, se diskutu-

je již delší dobu. Nutnost revitalizace 
Těšnova zmiňoval i světoznámý dán-
ský urbanista Jan Gehl v souvislosti 
s navrhovanými změnami v okolí ma-
gistrály.

Změna na Těšnově je podnětem na 
změnu územního plánu č. 44/2017. In-
formace o pořizování veškerých změn 
územního plánu naleznete na www.
zmenaplanu.cz.  Zdroj: Hl. m. Praha

Místo bývalého nádraží Těšnov
bude stát veřejná budova 

Pražské metro bude umět lépe anglicky
Praha | Dopravní podnik hl. m. Prahy (DPP) v rámci zkvalitňování svých služeb dokončil doplňování 
anglických textů do pevného informačního systému ve stanicích pražského metra. V celé síti je cca 
14 000 ks informačních prvků pevného informačního systému. 
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////////////////////////////////////////////////////////////////////////  Děkujeme všem partnerům a sponzorům za spolupráci, které si velmi vážíme!  ////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Více než třicet modelek před-
stavilo nové kolekce českých 
i zahraničních návrhářů ja-
ko je Osmany Laffi ta, Debbie 
Brown, Anna Tejklová, Gabri-
ela Giotto, značku Werso Jiři-
ny Matoušové, Giani Galal či 
Alice Abraham.
Projekt s charitativní myšlenkou 
v technické režii Davida Altnera, s pro-
fesionálními vizážisty a kadeřníky pro-
dukuje špičkový tým pod vedením Ža-
nety Morštadt. 
V evropském měřítku ojedinělý mara-

ton módy připravil Ing. Ji-
ří Morštadt s vydavatelskou 
skupinou European Press 
Holding a.s. a European Fa-
shion Agency ve spoluprá-
ci s Jaroslavem Tylingerem 
a Josefem Fritschem z agen-

tury Look Models. 
„O tom, že jde o průlomovou akci, svěd-
čí i podpora projektu ze strany ministry-
ně pro místní rozvoj Kláry Dostálové, pri-
mátora Karlových Varů Ing. Petra Kul-
hánka či hejtmanky Karlovarského kraje 
Jany Vildumetzové,“ řekl Jiří Morštadt.

Grandhotel Pupp hostil Czech Fashion Week 2018
Karlovy Vary | Na čtyři sta nadšených diváků sledovalo v sobo-
tu 16. června v Grandhotelu Pupp v Karlových Varech premiérový 
ročník prestižní přehlídky krásy, nových stylů a módních trendů - 
Czech Fashion Week 2018.

Czech Fashion Week 2018 Karlovy Vary udělal radost i vozíčkářům a seniorům. 
Angels Vampires přispěli částkou 10 000 korun na charitativní účely. 
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Přes 100 milionů rodin

na celém světě 

se vrací domů k Changhong

cz .changhong.eu

Praha | Vedení hlavního měs-
ta Prahy schválilo zavedení pří-
spěvku na bydlení a dopravu ve 
výši 6 tisíc korun. Zaměstnanci 
pražské městské policie se tak 
od září tohoto roku dočkají na-
výšení svých mezd o 2 až 4 tisí-
ce měsíčně.

Zavedení příspěvku vychází ze 
schválené Koncepce fungování měst-
ské policie hlavního města Prahy do 
roku 2023, která byla jednomyslně 
schválena na květnovém jednání Za-
stupitelstva hlavního města Prahy. 
Vedení hlavního města Prahy a praž-
ské městské policie tak úspěšně rea-
lizují jednotlivá opatření, která ma-
jí za cíl nejen udržet, ale také zvy-
šovat bezpečnost na území hlavního 
města Prahy. 
Radní pro oblast bezpečnosti a pre-
vence Libor Hadrava k tomu dodá-
vá: „Jsem rád, že se nám v takto krátkém 
čase daří realizovat opatření, které smě-

řují ke zkvalitnění zázemí a výkonu služ-
by městských strážníků a tím i k zajiště-
ní bezpečnosti občanů a návštěvníků na-
ší metropole“. 
Jeho slova doplnil také ředitel městské 

policie Eduard Šuster: „Smyslem tohoto 
opatření je především stabilizace stáva-
jících zaměstnanců. Pevně ale věříme, že 
navýšené fi nance přilákají do našich řad 
také další nové kvalitní strážníky.“

Strážníci dostanou příspěvek 
na bydlení a také na dopravu

Holešovické Výstaviště v současné době prochá-
zí rozsáhlou proměnou a dalším krokem je i kom-
pletní rekonstrukce Lapidária. Společně s rekon-
strukcí bude dostavěna nová moderní budova, kte-
rá splní veškeré požadavky na umístění celé expo-
zice Slovanské epopeje.
„Vnímám to jako letitý dluh města, který vůči Alfon-
si Muchovi máme. Slovanská epopej je velkolepé dí-
lo a to by mělo mít vlastní a důstojný domov,“ řekla 
primátorka hl. m. Prahy Adriana Krnáčová.
Již v minulém roce vytipoval Institut plánování a roz-
voje hl. m. Prahy vhodné lokality pro trvalé umístění 
Slovanské epopeje a jako nejvhodnější označil lokali-
tu Těšnova, kde by však byla nutná změna územního 
plánu. Jako druhé a třetí nejvhodnější místo bylo vy-
hodnoceno právě holešovické Výstaviště.

„Výhodou tohoto řešení je, že za dva a půl roku by už 
Slovanská epopej mohla mít domov, jaký si po celou 
dobu zaslouží, a my tím navíc podpoříme rozvoj Vý-
staviště, protože epopej na to místo jistě přiláká vel-
ké množství lidí,“ uvedla primátorka.
Předpokládaná výše investice je 580 milionů, při-
čemž v zakázce je zahrnuta jak kompletní rekon-
strukce stávající historické budovy, tak stavba nová, 
která musí splňovat náročné technické požadavky.
Nový stavební objekt refl ektuje svým půdorys-
ným tvarem i hmotou právě zrcadlově umístě-
nou hmotu objektu akademie výtvarných umění. 
Novostavba je z urbanistického hlediska doplně-
ním nyní scházející kompoziční hmoty, která kro-
mě doplnění objemového jednoznačně doplňuje 
i okolní komunikační trasy. 

Nová budova Lapidária bude domovem Muchovy Slovanské epopeje
Praha | Záměr na rekonstrukci a dostavbu Lapidária na holešovickém Výstaviš-
ti schválili pražští radní. V nově postavené budově bude stálá expozice Slovanské 
epopeje Alfonse Muchy.

Podle rozhodnutí Rady hl. m. Prahy ob-
drží v rámci dotačního programu „Zlep-
šování kvality ovzduší v hl. m. Praze - 
pořízení ekologického vytápění v do-
mácnostech II" – 2. skupina, zjedno-
dušeně nazývaného Kotlíkové dotace, 
dalších 23 žadatelů prostředky v celko-
vé výši 2 687 835,50 Kč. 
„Projekt je velmi úspěšný. Za dobu, kdy bě-
ží, už získalo dotaci 234 lidí, kteří přesta-
li znečišťovat ovzduší tím, že začali využí-
vat ekologické zdroje topení,“ uvedla rad-
ní hl. m. Prahy Jana Plamínková.
Vyhlášený program poskytuje podpo-
ru fyzickým osobám z Fondu soudrž-
nosti Evropské unie prostřednictvím 
dotačního titulu Operační program Ži-
votní prostředí. Hlavnímu městu Praze 
byly Ministerstvem životního prostře-
dí přiděleny fi nanční prostředky ve vý-
ši 23 700 000 Kč. Hlavní město Praha vy-

hlašuje program již od roku 2016 a do-
posud bylo žadatelům vyplaceno skoro 
25 miliónů Kč. 
Výše poskytnuté účelové investiční do-
tace se odvíjí v závislosti na druhu nově 
instalovaného tepelného zdroje. V pří-
padě instalace plynového kondenzační-
ho kotle je výše dotace 75 % celkových 
uznatelných nákladů včetně DPH, ma-
ximálně však 95.000,- Kč. Pro instalaci 
tepelného čerpadla nebo kotle pouze na 
biomasu s automatickým přikládáním 
je výše dotace 80 % celkových uznatel-
ných nákladů včetně DPH, maximálně 
však 120.000,- Kč.

Metropole poskytne další 
„Kotlíkové dotace“
Praha | Hlavní město i v letošním roce pokračuje v přidělování 
dotací na náhradu kotlů na pevná paliva v rodinných domech 
ekologičtějšími způsoby vytápění.

V rámci nového projektu ČSK Repub-
lika bez kazu inicioval radní Lacko 
vznik pilotního projektu Českého ze-
leného kříže s názvem Dětský úsměv. 
Projekt si klade za cíl seznámit děti ve 
školách a školkách se zásadami správ-
né péče o zuby a pomoci jim v pocho-
pení důležitosti správné ústní hygie-
ny. Žáci si také budou moci vyzkoušet, 
jak správně o svůj chrup pečovat. Cel-
kem na projekt půjde téměř 200 tisíc 
korun.  

Důvodem k podpoření projektu je mi-
mo jiné průzkum, který ukázal pro-
blémy v péči o zuby u dětí. „Podle po-
sledního průzkumu, který v České repub-
lice proběhl v roce 2008, mají děti u nás 
2,5krát více zkažených zubů než děti ve 

státech, jako je Švýcarsko nebo Finsko 
a Dánsko. Není pravděpodobné, že by se 
od té doby situace významněji zlepšila,“ 
uvedl radní. 
Podle něj se dá správnou péči vyhnout 
problémům v budoucnu. Vyškolené 

Praha podpoří projekt pro lepší péči o zuby školáků
Praha | Hlavní město Praha pod 
záštitou radního pro oblast zdra-
votnictví Radka Lacka ve spolu-
práci s Českou stomatologickou 
komorou (ČSK) podporuje aktivi-
ty vedoucí k prevenci zubního ka-
zu, zejména u dětí. 

lektorky během následujícího roku na-
vštíví vybranou školu a v osmi lekcích 
naučí děti, jak si správně čistit zuby.
„Cílem projektu Dětský úsměv je předat 
dětem v mateřských školách, na prvním 
stupni základních škol a v dětských do-

movech návod na správnou péči o zuby, 
a situaci tak zlepšit a vytvořit předpokla-
dy k zajištění zdravých zubů i u dospělé 
populace,“ dodal radní. V rámci projek-
tu je kladen velký důraz na opakova-
ný praktický nácvik správného čištění 
chrupu pod odborným vedením.
„Pokud se máme v četnosti zubního kazu 
přiblížit zemím, ve kterých se téměř nevy-
skytuje, musíme začít u malých dětí,“ do-
dal prezident České stomatologické ko-
mory Roman Šmucler. To je cílem pre-
ventivních programů, kterým ČSK po-
skytuje podporu a odbornou garanci.
Tohoto pilotního projektu se zúčastní 
od května 2018 do června 2019 celkem 
šest pražských základních škol, 18 tříd 
a přibližně 443 žáků. Hlavní město 
Praha tento projekt podpořilo fi nanč-
ní částkou 198 tisíc korun.
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KOPECKÝ AUTO s.r.o., 
Přístavní 837/85
400 07 Ústí nad Labem
tel. 475 201 527

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 zpracována 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.

OBJEVUJTE.
WWW.KOPECKY.CZ

BMW X1 JIŽ OD 8 999 KČ BEZ DPH MĚSÍČNĚ.

 
Radost z jízdy

Jablonec nad Nisou | Na stále se 
zvyšující zájem návštěvníků jab-
loneckého regionu o exkurze do 
provozu sklářských a bižuter-
ních fi rem reaguje čerstvě vyda-
ná brožura „Expedice sklo“. Ta-
to letní novinka v nabídce jab-
loneckého turistického info-
centra může inspirovat k výletu 
o prázdninách i vás.

V brožuře najdete místa, kam se za 
zrodem skleněného výrobku můžete 
podívat přímo v Jablonci nad Nisou, 
ale také v jeho blízkém i vzdálenějším 
okolí. Kromě známých míst, jako je 
harrachovská sklárna –  nejstarší fun-
gující v Čechách, se v nabídce objevují 
méně známá, a přesto leckdy zajímavá 
místa. „Za výpravu stojí např. sklářský 
ateliér s tzv. fusingovou pecí umístěný 
uprostřed půvabné přírody v Heřmani-
cích u Frýdlantu, kde vás ochotně prove-
dou celou budovou a budete-li mít štěstí, 
ještě vám majitel zahraje na unikát-
ní varhany,“ láká Petra Fapšo z turis-

tického infocentra. „Brožura obsahuje 
mnoho dalších tipů –  třeba mačkárnu 
perlí nebo provozy, kde nahlédnete pod 
ruce zručným sklářům vyrábějícím fi gur-
ky a drobné ozdoby na sklářském kaha-
nu, nebo malířům svícnů a vánočních 
ozdob. Přímo v Jablonci můžete navštívit 
fi rmu, kde vzniká tzv. litá bižuterie a od-
znaky, v Josefově Dole či v Železném Bro-
dě zas rytce a brusiče skla nebo dokonce 
celá sklářská studia a ateliéry. Dále jsou 
zde uvedené i železnobrodské fi rmy za-
měřující se na výrobu autorských šperků 
z ručně vinutých perlí,“ pokračuje v bo-
hatém výčtu Petra Fapšo.
Na „sklářskou expedici“ můžete vyra-
zit i s dětmi. Kromě prohlídky provozu 
nabízí některé fi rmy dílničky, kde si dě-
ti či dospělí pod zkušeným dohledem 

mohou vyrobit svůj vlastní šperk. Na 
některých místech si dokonce mohou 
návštěvníci sami vyzkoušet, co krásná 
a náročná práce skláře obnáší.
Tiskovina, kterou vydalo Jablonecké 
kulturní a informační centrum, je do-
plněna úvodním textem hlavního ku-
rátora jabloneckého Muzea skla a bi-
žuterie PhDr. Nového a seznamem mu-
zeí se sklářskou tematikou v regionu. 
Pro přehlednost je členěna do skupin 
podle jednotlivých druhů výroby a do-
plněna barevnými fotografi emi. Vy-
chází v nákladu 6000 ks v českém ja-
zyce těsně před letními prázdninami 
a bezplatně bude k dispozici na pul-
tech infocenter v Jablonci a okolí a ta-
ké na Centrále pro cestovní ruch v Pra-
ze na Staroměstském náměstí.

Jablonecko láká sklářskými expedicemiCyklostezka 
si vyžádá 
31,5 milionu
Hradec Králové | V dlouhotrvající 
přípravě výstavby pětikilometrové-
ho úseku cyklostezky z Hradce Krá-
lové do Vysoké nad Labem nastal 
zásadní posun. Projekt v celkové 
hodnotě okolo 31,5 milionů korun 
obdržel dotaci z evropských fondů. 
Stavební práce začaly v červnu.

„Příprava tohoto projektu trvala mno-
ho let. Proto jsem moc rád, že se vše po-
dařilo dotáhnout do úspěšného konce 
a v úseku z Hradce Králové do Vysoké 
nad Labem tak vznikne bezpečná cesta 
pro cyklisty, in-line bruslaře či chodce. 
Královéhradecký kraj na výstavbu této 
cyklostezky přispěje částkou okolo 2,5 
milionu korun,“ uvedl radní Králo-
véhradeckého kraje pro oblast regi-
onálního rozvoje, cestovního ruchu, 
grantů a dotací Pavel Hečko.
Nová cyklostezka povede z hradecké 
Třebše podél Labe a skončí ve Vysoké 
nad Labem u tělocvičny. Během květ-
na začnou přípravné práce v lokalitě, 
samotná výstavba se zahájí v červnu. 
Bezpečná trasa, která propojí Hradec 
Králové a Vysokou nad Labem, by mě-
la být hotová do konce tohoto roku.
Na fi nancování projektu v hodno-
tě okolo 31,5 milionů korun se po-
dílí 27 milionová dotace z evrop-
ských fondů. Dalších 2,5 milionu 
korun zaplatí Královéhradecký kraj 
a zhruba 2 miliony korun poskytne 
město Hradec Králové.
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3D bludiště a vodní vleky 
najdete v českolipské Dubici
V České Lípě můžete obdivovat nejen starobylé centrum, ale do-
poručujeme se podívat i do Dubice, kde město postupně buduje 
areál, v němž o adrenalin, ale i relax není nouze. Právě o tom jsme 
si povídali s místostarostou České Lípy Jurajem Ranincem.

 Zajdete si někdy do Dubice?
Občas ano, ale spíš zajedu na kole, 
abych se podíval, zda je tam vše v po-
řádku, a jak to v našem sportovním 
areálu žije. Jsem spokojený. Letos jsme 
přidali novou atrakci 3D bludiště, má 
velký úspěch především u dětí, a tak 
to má být.

 Jak jste přišli zrovna na 3D bludiště? 
Chtěli jsme něco jiného, co v našem re-
gionu není, a především atrakci bez-
pečnou nejen pro děti, ale úplně pro 

každého, kdo se do takové atrakce vy-
dá. V našem bludišti se totiž mohou 
vyřádit všichni – od tří do 99 let. Blu-
diště má tři patra, to poslední je ve 
výšce přes devět metrů a zakončené je 
tobogánem.

 Bludiště ale není jedinou atrakcí 
v areálu.
Už v loňském roce jsme otevřeli vod-
ní hrátky pro děti, které tvoří kanály 
s tekoucí vodou a různými přehrada-
mi, jež si děti samy nastavují. V tep-
lých dnech je to vyhledávaná atrakce, 
děti se zabaví, ale i osvěží. Návštěvní-
ci Dubice, vyznávající vodní sporty, se 
mohou těšit na 4 dvoustopé vodní vle-
ky (s výškou lan 6 a 9 m) a 11 překážek, 
jízdu na lyžích nebo wakeboardu si tak 
užije každý, začátečník i pokročilý jez-
dec. K dispozici je stále víc populárněj-

Parametry 3D bludiště
3D bludiště je atrakce podobná lanovému centru, která však nevyžaduje jiš-
tění. Skládá se z osmi různých překážek zavěšených mezi čtyři kůly o výšce až 
12,5 m. Překážky jsou umístěny ve třech patrech. Nejníže položené překážky 
jsou ve výšce 3,5 m, nejvýše položené pak ve výšce 9,1 m. Jednotlivé překážky 
jsou propojeny přestupovými domečky a patra jsou na několika místech pro-
pojena propadly. Z nejvyššího patra z výšky 8,1 m vede nerezový tobogán.
3D bludiště je doplněno dětským hřištěm, které je zavěšeno na spodní části 
kůlů. Sestava herních prvků je navržena jako lanová trasa zakončená domeč-
kem se skluzavkou. Dětské hřiště je navrženo s důrazem na různorodost vyu-
žití a všestranný rozvoj.

ší paddleboard, v areálu jsou rovněž 
hřiště na minigolf a plážový volejbal. 
Pochopitelně zde nechybí sociální zaří-
zení, půjčovna sportovního vybavení, 
bar s terasou a grilem s výhledem na 
pláž a vleky, rozsáhlé parkoviště a lze 
tu i přenocovat v kempu.

 Co plánujete dalšího?
Nápady by byly, třeba přemýšlíme nad 
tím, že zde vybudujeme dětské brouzda-
liště s nějakými prvky, aby se děti moh-
ly vycachtat v čisté a nezávadné vodě. 
Na druhou stranu tím největším nápa-
dem by bylo, kdybychom dokázali vodu 
v Dubici vyčistit od sinic, které jsou kaž-

doročním evergreenem. Zkoušelo se už 
leccos, ale zatím bez úspěchu. Nicméně 
v Dubici máme nádherný areál, který je 

i tak atraktivní pro všechny, kteří si chtě-
jí zasportovat a chtějí se bavit. Takže zvu 
každého, přijeďte k nám do České Lípy.

Liberec / Žitava | Partnerská města 
Liberec a Žitava společně připravují 
průvodce pro motorkáře. Jeho cílem 
je oslovit cestující motocyklisty a pre-
zentovat jim příhraničí jako ideální 
destinaci na dovolenou s motorkou. 
V rámci česko-německého projektu 
„S motocyklem v příhraničí“ bude 
vydán tištěný průvodce, který bude 
obsahovat 10 tipů na výlet s motor-
kou po české straně hranice a 10 ti-
pů po německé straně. České výlety 
začínají a končí v Liberci, ty němec-
ké pak začínají a končí v Žitavě. Prů-
vodce bude vydán v tištěném formá-
tu B5, aby se vešel do cestovních ta-
šek a byl tak praktickým pomocní-
kem na cesty. Každá trasa ale bude 
obsahovat svůj QR kód, přes který 
bude možné si ji stáhnout do navi-
gace. Tištěný průvodce bude vydán 

v české, německé, anglické a pol-
ské jazykové mutaci. Obě města 
jej budou zdarma rozdávat v infor-
mačních centrech od konce června. 
K dispozici bude také on-line verze 
knihy, kterou zájemci najdou na we-
bu www.visitliberec.eu. 
V rámci projektu se také uskutečnil 
4denní motopresstrip, na který by-
li pozváni zástupci odborných mé-
dií z Čech a Německa. Pozváni přija-
li novináři z časopisu MOTOHOUSE, 
MOTOCYKL nebo z on-line serveru 
www.motorkari.cz. Projekt „S mo-
tocyklem v příhraničí“ je podpořen 
Evropskou unií z prostředků Evrop-
ského fondu pro regionální rozvoj 
z Programu spolupráce na podporu 
přeshraniční spolupráce mezi Čes-
kou republikou a Svobodným stá-
tem Sasko 201-2020.  (od dop.)

Liberec | Vyhlídku Poustevníkův 
kámen na lesnatém vrchu u Hej-
nic v Libereckém kraji obnovily 
Lesy ČR za 300 tisíc korun. 

„Nové jsou kamenné schody a lavičky 
v lesním divadle a s nimi i kříž, zábradlí 
a otočný, informační panel,“ řekl Václav 
Vacek, lesní správce z Frýdlantu v Če-
chách z podniku Lesy ČR a poradil, jak 
se na vyhlídku dostat: „Nejlépe z Hejnic 
od Kostela Navštívení Panny Marie po sil-
nici směrem na Ferdinandov. Po asi 400 
metrech odbočíte vpravo na polní ces-
tu mezi novostavby směrem k vrchu Na 
Chatkách“. Z místa je krásný výhled na 
Hejnice s dominantou a kulturní pa-
mátkou kostela. Uvidíme také Jizerské 
hory s nejvyšší horou Smrk, dále Pa-
ličník, Smědavskou horu, Frýdlantské 
cimbuří a Ořešník. 

Místo bylo i dříve cílem výletů, 
v polovině minulého století dokonce 
s restaurací a lesním divadlem vy-
budovaným v letech 1913 až 1914. 
Součástí dnešní vyhlídky je také 
otočný panel v podobě stromu s in-
formacemi o místě, hejnickém kos-
tele a s obrázky zvířat, se kterými 

se můžeme setkat v jizerskohor-
ských lesích. 
„Projekt jsme fi nancovali z podnikového 
Programu 2020. Spolupracovali jsme se 
zástupci města Hejnice, tamějších spolků 
i Římskokatolické farnosti Hejnice,“ do-
dal Ludvík Řičář, ředitel Krajského ře-
ditelství Lesů ČR v Liberci.  (od dop.)

Vyhlídka Poustevníkův kámen byla obnovena

TIPY NA VÝLET

„Královéhradecký kraj má celkem 57 ev-
ropsky významných lokalit na 10 157 hek-
tarech. Zřízením přírodní památky Orlice 
je dokončen soubor těchto lokalit v rám-
ci soustavy NATURA 2000 na území kra-
je. Jde o ochranu planě rostoucích rostlin, 
volně žijících živočichů a typů přírodních 
stanovišť, které jsou z evropského pohle-
du nejcennější, nejvíce ohrožené, vzácné 
či omezené svým výskytem v určité ob-
lasti. V tomto případě se jedná o část úze-
mí Královéhradecka a Rychnovska, kte-
ré k vodnímu toku Orlice přiléhá,“ uvedl 
radní Královéhradeckého kraje pro ob-

last vodního hospodářství, životního 
prostředí a zemědělství Karel Klíma. 
Přírodní památka Orlice je nejrozsáhlej-
ším chráněným územím vyhlášeným 
Královéhradeckým krajem. Rozloha vlast-
ního zvláště chráněného území je téměř 
596 hektarů a je začleněna do území Al-
brechtic nad Orlicí, Bělče nad Orlicí, Bleš-
na, Borohrádku, Krňovic, Malšovy Lho-
ty, Malšovic u Hradce Králové, Nepasic, 
Petrovic nad Orlicí, Slezského Předměstí 
v Hradci Králové, Svinar, Štěnkova, Štěpá-
novska, Třebechovic pod Orebem, Týniště 
nad Orlicí a Žďáru nad Orlicí.  (od dop.)

Liberec a Žitava lákají 
na dovolenou s motorkou 

Orlice je zvlášť chráněným územím
Hradec Králové | Radní Královéhradeckého kraje schválili zřízení 
přírodní památky Orlice jako zvláště chráněného území. Z hlediska 
ochrany přírody se jedná o nejcennější část evropsky významné lo-
kality Orlice a Labe. 

V Oboře Hvězda 
vznikne dětské hřiště 
a veřejné WC
 
Praha | Rada hl. m. Prahy rozhod-
la o výběru dodavatele na kompletní 
rekonstrukci objektu sloužícího jako 
zázemí údržby Obory Hvězda. Nejvý-
hodnější nabídku předložila společ-
nost Buldix, s. r. o. s nabídkovou ce-
nou 10 373 554 Kč bez DPH a termí-
nem zhotovení 175 kalendářních dnů.
Stávající zázemí bude zmenše-
no a doplněno o veřejné WC, které 
v oboře aktuálně schází. Současně 
bude kamenná stodola přeměněna 
na venkovní altán, který bude za-
končovat nově vzniklé dětské hřiště.
„Dětské hřiště, toalety i posezení 
v oboře chybí a nepochybně přispě-
jí k většímu komfortu návštěvníků,“ 
uvedla radní hl. m. Prahy Jana Pla-
mínková.  (od dop.)


