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Libor Bouček je úspěšný, pohotový a vtipný moderátor 
nejprestižnějších kulturních či sportovních událostí, dabér, 
bavič a v poslední době i producent. V současnosti také moderuje 
na rádiu Evropa 2 pořad Afterparty.

Můj život je 
setrvalý sprint

 Seznam vašich aktivit je pestrý a časově náročný. 
Stíháte kromě toho i nějaké své koníčky?
Snažím se je stíhat. Zejména ty, které jsou pro mě zdro-
jem inspirace. Snažím se hodně cestovat a vyhýbat se 
jak turistickým cílům, tak i resortům. K tomu hodně 
čtu, a pokud to jen trochu jde, chodím všude pěšky.

 Jaké projekty nyní připravujete či budete realizo-
vat v budoucnu?
Aktuálně s obrovskou radostí vyhlížím fi nále Fed Cu-
pu a také Global Champions League Prague Playoffs. 
Obě dvě akce jsou v O2 areně. Ta první snad bude opět 
oslavovat výjimečné období českého tenisu a ta druhá 

je úplně nový podnik, který do Česka přinese to nejlepší 
z parkurového skákání. K tomu v prosinci koncert na po-
čest Karla Svobody, galavečer Kapky naděje a myslím, že 

i v roce 2019 mě čeká jedna stabilní televizní záležitost, kte-
rou diváci milují. K tomu jsem denně v rádiu, takže setrva-
lý sprint.

 Které moderování vás stálo největší přípravu?
Myslím, že každé vyžaduje maximální přípravu. Ale asi nej-
komplikovanější a nejvíce nervózní bylo moje první fi nále 
České Miss v roce 2010. Byl to první velký televizní přenos 
a obavy v kombinaci s premiérou z toho dělaly náročněj-
ší záležitost.

 Jak jste se dostal k dabingu a jaký herec pro vás byl slo-
žitý „oříšek“, případně jaká postava je vám nejbližší?
Dabing dělám od svých deseti let, takže skoro čtvrtstoletí. 
A oříšek není nikdo. Dabing mě strašně baví a považuju si 
za obrovskou čest, že mě stále někdo volá. A srdcovka – asi 
kapitán Amerika.

 Rád si zdokonalujete své jazykové schopnosti, jakým ja-
zykem se v cizině domluvíte?
Anglicky, německy a tak trochu francouzsky.

 Máte vynikající vkus při oblékání. Čerpal jste někde in-
spiraci nebo jste došel ke svému outfi tu sám?
Mám výhodu v tom, že jsem spojen s brněnským salonem 
Galard, že se kolem mě neustále točí fantastická Zuzana 

Straková se svým teamem a hlavně, že mám Gabrielu. Já to-
mu totiž sám vůbec nerozumím.

 Nechal jste se slyšet, že vzhledem ke své profesi myslí-
te i na „zadní vrátka“…
Jasně. Myslím. Jsem rád, že se snažím živit i jako scénárista 
a společně s dalšími kamarády se snažíme bavit děti v nej-
větším trampolínovém centru v republice – v Hop areně. 

Text: Tomáš Prchal, foto: Petr Kurečka
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PLES CZECH TOP 100 se každoročně 
koná v reprezentačních prostorách 
paláce Žofín a je uznávanou součás-
tí pražské plesové sezóny.
Palác Žofín je novorenesanční pa-
mátkově chráněnou budovou, kte-
rá se nachází na Slovanském os-
trově. Jak v minulosti, tak v sou-
časnosti byl významným dějištěm 
kulturního a společenského živo-
ta Prahy.
Kdy a kde jinde se tolik osobnos-
tí sejde bez myšlenky na pracov-
ní povinnosti, na výrobní, obchod-
ní či finanční problémy, kdy a kde 
jinde se lze uvolnit, odložit staros-
ti a jen se dobře bavit? Kam jinam 

vzít partnerku, aby prožila příjem-
ný večer se zajímavými lidmi?
 450 hostů
  exkluzivní příležitost k set-
kání s top manažery nej-
významnějších fi rem ČR
  představitelé české ekono-
miky, diplomatického sbo-
ru a dalších institucí
  významné osobnosti kul-
tury, veřejného života 
a sportu

PROGRAM VEČERA
Hlavními hvězdami večera budou 
uznávané osobnosti českého show-
byznysu Petr Janda - frontman sku-

Žofín přivítá ples Czech Top 100
Praha | PLES CZECH TOP 100 nejvýznamnějších a obdivovaných fi rem České republiky je výjimeč-
nou příležitostí k neformálnímu setkání zajímavých osobností i k navázání nových přátelských či 
obchodních kontaktů v krásném prostředí.

piny Olympic, Jan Smigmator - český 
swingový král a poprvé také zahranič-
ní interpret John Davis (USA). 

K tanci bude hrát věhlasný se-
dmnáctičlenný big band Feli-
xe Slováčka se svými sólisty, 
kterými jsou Anna Julie Slo-
váčková a Felix Slováček jun.
Během večera se můžete tě-
šit na vystoupení hudebního 
tělesa Prague Jazz Trio, které 

vás všechny bude vítat již při vstupu 
do paláce Žofín. 
Večer vás v malém sále bude také prová-
zet cimbálová muzika Kyčera z Valašska. 
Po půlnoci vám společnost zpříjemní již 
tradičně diskotéka Martina Hrdinky. 
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SÚS
KRAJSKÁ SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC

Středočeského kraje

 Kolik kilometrů silnic máte na sta-
rosti? 
Máme ve své správě všechny silnice 
II. a III. třídy na území Středočeského 
kraje, tedy zhruba 8600 kilometrů sil-
nic ve 12 okresech.

 Jak je to z přípravou techniky na 
zimní údržbu?
Na území Středočeského kraje je k dis-
pozici 223 sypačů a 156 traktorových 
radlic. Jejich nasazení se odvíjí od ak-
tuální potřeby a vyhlášeného stupně 
pohotovosti zimní údržby. Při silném 
a dlouhotrvajícím sněžení může být 
v případě nutnosti povoláno 78 nakla-
dačů, 11 sněhových fréz a 28 šípových 
pluhů.

 Kolik je připraveno soli a inertního 
posypu? Stalo se někdy, že došel, jak 
to případně řešíte?
Zásoby posypového materiálu jsou spo-

čítány tak, aby byly dostačující pro běž-
né zimní období. Pro Středočeský kraj 
počítáme se zásobami více než 25 tisíc 
tun soli a zhruba 42 tisíc tun inertního 
materiálu. V případě, že posypový ma-
teriál došel, je povinností dodavatelské 
fi rmy zajistit obnovení zásob. 

 Jak je údržba silnic organizovaná? 
V některých lokalitách lidé namíta-
jí, že jsou zrušena některá střediska 
správy silnic a údržba tak už není to-
lik kvalitní.
To je otázka názoru, na který má každý 
právo. Nyní ale fakta: Současná vozidla 
mají mnohem větší kapacitu pro nalo-
žení posypového materiálu, než tomu 
bylo dříve, tedy pokryjí posypem de-

sítky kilometrů bez potřeby další na-
kládky, zase v závislosti na terénu 
a dalších vlivech. Jsou sice zrušena ně-
která střediska, ale zůstala drtivá vět-
šina deponovaných naložišť posypové-
ho materiálu.

 Silnice uklízíte podle důležitosti. 
Které jsou nejdůležitější a které se 
uklízejí jako první?
Pořadí silnic pro zimní údržbu určuje 
stejná legislativa, o které jsme se již 
zmínili. Do určitého pořadí jsou silnice 
zařazené dle dopravní důležitosti a za-
tížení dopravou. Z pořadí potom vyplý-
vá doba, za kterou musí být zajištěna 
sjízdnost, třeba za zvýšené opatrnos-

ti. Silnice jsou tedy dle legislativy vět-
šinou zařazené do druhého nebo tře-
tího pořadí a zimní údržba ke zmírně-
ní následků zimy by měla být do šesti, 
respektive dvanácti hodin. Dosahuje-
me ale podstatně lepších časů a použí-
váme účinnější technologii. Například 
většina silnic III. třídy se podle prová-
děcí vyhlášky udržuje jen plužením, 
my ji navíc ošetřujeme posypem. Zajiš-
tění zimní údržby podle dosavadních 
ohlasů veřejnosti probíhá bez vážněj-
ších potíží. 

 Jak sledujete situaci na silnici? Má-
te určitě noční služby a lidé jsou při-
praveni vyjet?

Ano, přesně tak. Správa a údržba sil-
nic Středočeského kraje má v zim-
ním období nepřetržitě jeden krajský 
a čtyři oblastní dispečinky, kterým pří-
mo podléhá dvacet osm dispečerských 
pracovišť dodavatelských fi rem. V pří-
padě potřeby jsou pro monitorování si-
tuace v terénu dispečeři na domácí po-
hotovosti. Pokud jde o posádky samot-
ných sypačů, tak část v pohotovosti na 
pracovišti a další na domácí pohoto-
vosti. Počty se liší podle vyhlášeného 
stupně zimní pohotovosti. I to má ale 
svůj řád.

 Vzhledem k častému silnému vět-
ru jsou silnice mnohdy zaváté a v té 
souvislosti se diskutuje o sněhových 
zábranách. Používáte je?
V omezené míře. Problém totiž spo-
čívá v tom, že dřevěné skončí v kam-
nech a kovové ve sběrnách. Komplikací 
je i postoj majitelů pozemků kolem sil-
nic. Zásněžky totiž zemědělci nechtějí, 
a když, tak za nájemné. Diskutabilní je 
i efekt umístění zásněžek. Pokud v ta-
kovém místě projede opakovaně sypač 
nebo traktor s radlicí, je to účinnější 
i levnější.

Na zimu jsou středočeští silničáři připraveni
Zima je za dveřmi a s ní spojená údržba silnic je připravena. 
Středočeští silničáři jsou od začátku listopadu  v nepřetržité po-
hotovosti, jejíž rozsah ovlivňuje aktuální počasí. Podaří se letos 
udržet silnice sjízdné? Nejen na to jsme se ptali Tomáše Račá-
ka, provozního náměstka ředitele Krajské správy a údržby silnic 
Středočeského kraje.

 Co ve svém barber shopu můžete 
klientům nabídnout?
Jelikož jsme jedině tradiční 'per-
ské' holičství v Čechách, nabí-
zíme kvalitní služby za pří-
jemné ceny. Zde si může-
te v příjemné atmosfé-
ře odpočinout a my se 
o vás postaráme. 

 Pro jakou věkovou 
hranici je barbershop 
určen?
Od 4 až klidně do 99 let. Jsme 
otevřeni jakékoliv věkové skupi-
ně. A chodí k nám jak mladí, tak i pá-
nové v pokročilém věku. Vždyť dbát 
o sebe a nechat se hýčkat, to přeci ne-
má věkovou hranici. 

 Můžete nabídnout klientům nějaké 
speciality oproti jiným salónům?

Kromě klasických služeb, jako je: pán-
ský střih, péče o vousy, voskovou epi-

laci atd., nabízíme speciální vý-
chodní péči o obličej spo-

lečně s holením ohněm. 
Co to je, to se páno-
vé přijďte přesvědčit. 
Komplex procedur pé-
če o tvář představuje 
jakousi saunu obličeje, 

peeling, černou čistící 
masku společně s masá-

ží tváře. Plus můžete oče-
kávat opravdové orientální služ-

by. Hovoříme zde anglicky, česky, rus-
ky, ukrajinsky, farsi, arabsky. Dále na-
bízíme službu “domácí Barber”, který 
provádí věškeré služby přímo u vás 
doma. Většinou si to lidé objednáva-
jí na svatby.

 Na co ve vašem barbershopu sází-
te nejvíce?
Sázíme hlavně na osobní, individuál-
ní přístup, protože jsme hluboce pře-
svědčeni, že to je nejlepší. Co se tý-
če novinek, tak se snažíme držet krok 
s trendy…

 Jsou nějaké trendy, které se mění?
Barbershop je sám o sobě trend, který 
se neustále vyvíjí. Není to salón krásy, 
je to specifi cké prostředí výhradně pro 
muže a stále více je mužů, kteří dbají 
o svůj vzhled. Především se chtějí sta-
rat o svoji bradu. A co je důležité, že 
mnoha ženám se to líbí…

 V jakém cenovém rozpětí se vaše 
služby pohybují?
Velice dostupné ceny a adekvátní 
k službám. Startujeme od 300 Kč a ne-

ustále máme také různé akce, slevy jak 
pro studenty tak třeba i pro seniory.

 Zaznamenali jste nějaký nejnetra-
dičnější požadavek od klienta?
Ani ne požadavek, ale spíš jsme měli 
případ, kdy jeden barber obsluhoval 
dva klienty naráz. Bylo to velice uni-
kátní a zároveň zajímavá zkušenost.

 Kde váš barbershop najdeme a v ja-
kém čase?
Náš Barbershop FARIAN sídlí na ad-
rese Jeronýmova 94/6 Praha 3 - Žiž-
kov a otevírací doba je: Po - Pá 10:00 
- 20:00. Sobota 09:00 - 18:00. V nedě-
li pak po domluvě. Máme jak web: 
www.barbershop-farian.cz, tak i face-
book: www.facebook.com/barbershopfa-
rian/. Text: René Kekely

Foto: Farian Barbershop

Barbershop se stal trendem: Pozvěte si barbera i domů!
Barber shopy se u nás během posledních let staly trendem 
a u mnohých mužů standardem o péči nejenom tváře. Jeden tako-
vý, velmi výjimečný, jak pro nabídku služeb, tak i pro přístup najde-
te na pražském Žižkově. Co vše nabízí, o tom jsme si povídali s jeho 
majitelem, panem Farhadem Rahmanianem.
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Improvizované dobové městečko navští-
vilo celkově přes 40 tisíc návštěvníků, nej-
větší zájem byl o dobovou obecnou ško-
lu, na kterou se všude tvořily obrovské 
fronty. 
Přes 10 tisíc dětí a další tisíce dospělých 
prožili dobovou vyučovací hodinu a mno-
zí dostali od prvorepublikových učitelů 
vysvědčení z chování a znalostí. Velký zá-
jem vzbudila i virtuální prohlídka míst, 
kde na podzim 1918 vznikala Českoslo-

venská republika. Do pracovny Aloise Ra-
šína, do salonků Obecního domu či Masa-
rykova vlaku se díky 3D brýlím podívalo 
na 5 tisíc zájemců o historii. V zážitkové 
kavárně se specialitami T.G.M. se snědlo 
na 7000 kusů Masarykova cukroví a vy-
pilo 6 000 káv. Na kvízové otázky odpově-
děly 4000 tisíce dětí a u historického au-
tomobilu Laurin & Klement z roku 1905 
se vyfotily další tisíce návštěvníků v do-
bových kostýmech.

Díky speciálně upraveným kontejnerům, 
které i díky fi lmovým kulisám připomína-
ly dobovou školu, banku, trafi ku, kavárnu 
a autosalon se návštěvníci doslova pře-
nesli do atmosféry let, které zažili naše 
prababičky i pradědečkové. 
Na průběh akcí se můžete podívat na vi-
deo: https://youtu.be/ai_SBGogkKQ.
Součástí projektu jsou speciální webové 
stránky www.zazijtetoznovu.cz, faceboo-
kový profi l, bohatá rozhlasová podpora.

Road show k 100 letům republiky ZAŽIJTE TO ZNOVU! vidělo 40 tisíc lidí
Praha | Unikátní, vzdělávací a zážitkový projekt Zažijte to znovu! v 17 českých a moravských měs-
tech je u konce. Hodonín, České Budějovice, Praha, Znojmo, Ostrava, Plzeň, Příbram, Děčín, Pardu-
bice a další města se na jeden den vrátila o sto let zpět, aby připomněla atmosféru z doby vzniku 
Československa v roce 1918.
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Praha | Výrazný nárůst nabídek na 
práci v modelingu včetně dalších 
souvisejících zakázek zazname-
naly vítězky prestižní soutěže krá-
sy TOP MODEL OF THE YEAR 2018, 
jejíž fi nále se uskutečnilo v pěti-
hvězdičkovém Grand Hotel Bohe-
mia Prague.

Angelika Kostyshynová přiznala, že 
se jí v životě změnilo úplně všechno. 
„I když jsem dříve měla nějaké nabídky 
na práci v tomto oboru, teď se ty mož-
nosti znásobily, a to i díky řediteli toho-
to projektu Jirkovi Morštadtovi. Řadu 
zakázek mám od něj i od spolupracují-
cí agentury  Angels Vampires,“ říká An-
gelika a dodává, že jí úspěch přinesl 
i větší šance v zahraničí. „Plánuji ješ-
tě zakázku v Dubaji, spoustu přehlídek 
také v Čechách. Jinak přítele stále mám, 
jen více času trávím kvůli práci v Praze 
než doma v Ústí,“ říká s úsměvem ví-
tězka letošního ročníku.
Dominika Krauzová si jako I. vice-
miss pochvaluje řadu pracovních 
příležitostí. „Modeling je můj napl-

něný sen a tyto úspěchy jsou ještě ně-
co navíc. Pokud mám nějaké volno, rá-
da ho trávím s rodiči doma. Ale už se 
těším, jak si užiju s čerstvým řidičá-
kem jízdu s mojí cenou - zapůjčeným 
passatem. Chci se podívat třeba i do 
Rakouska,“ říká dívka.
Lucie Janošová, II. vicemiss TOP MO-
DEL OF THE YEAR 2018, potvrdi-
la, že jí úspěch určitě změnil život. 
„Mám dost práce, ať už jde o foce-
ní na Ibize s Jirkou Morštadtem a An-
gels Vampires, řadu přehlídek, kalen-
dář mám slušně zaplněný do konce 
roku. Zakončila jsem také magister-
ské studium obor pedagogika, psycho-
logie s bakalářským titulem, státnice 
jsou už za mnou, magisterské studi-
um jsem zatím musela odložit. Zača-
la jsem rovněž pracovat v jedné čínské 
společnosti jako asistentka, kde napl-
no využiju angličtinu. Jsem tam tako-
vá spojka mezi obchodem, marketin-
gem a Čínou, Maďarskem a Polskem. 
To mi vyhovuje a baví mě to,“ uved-
la Lucie. 

Zdroj: top, foto: Kateřina Šmejkalová

TOP MODEL OF THE YEAR 2018: Modelky jsou zavaleny nabídkami

Nejdříve předal výkonný ředitel KOPEC-
KÝ AUTO s.r.o. v Ústí nad Labem Jan Ša-
tra luxusní BMW X2 k užívání Angelice 
Kostyshynové. „Je to nádhera. Už se těším 
na první kilometry s tímto skvělým vozem. 
I ta barva je pěkná,“ řekla nadšená dívka 
při přebírání špičkového vozu přímo v au-
tosalonu. V tu chvíli již měla na prstě ori-
ginální prsten ze čtrnáctikarátového zla-
ta, který do soutěže věnoval klenotník 
Marek Rufert proslulý svým důrazem na 
kvalitu, individualitu a luxus.
Ředitel společnosti AUTO ANEX s.r.o. Pe-
tr Šťastný poté předal klíčky od nejnověj-
šího VW Passat Dominice Krauzové s přá-
ním, ať si vůz pořádně užije. „Mám čerst-
vý řidičák, tak se moc těším na první svezení 

s tímto vozem. Určitě ho pořádně projedu,“ 
řekla s úsměvem Dominika.  
Lucie Janošová si převzala v sídle společ-
nosti European Press Holding a.s. posled-
ní model LED TV Changhong. Všechny 
dívky si navíc odvezly dárkové tašky Der-
macol, vouchery na kurz bezpečné jízdy 
na Autodromu Most, na golf od Golf klu-
bu Hodkovičky, kondiční vyšetření v Cen-
trum Prevence o. s. či vytvoření osobních 
webových stránek SHOPMC Professional.
Slavnostního předávání se zúčastnil  ta-
ké porotce a jeden ze zakladatelů soutěže 
Jozef Macko. „Ve fi nále soutěže TOP MODEL 
OF THE YEAR 2018 se skutečně představily 
ty nejlepší modelky v rámci České republiky, 
osobnosti s velkým potenciálem a charisma-
tem,“ doplnil ředitel soutěže Ing. Jiří Mor-
štadt. Text: top, foto: Kateřina Šmejkalová, top

Vítězky TOP MODEL OF THE YEAR 2018 dostaly skvělé ceny
Praha/Ústí nad Labem | Napínavé fi nále prestižní soutěže krásy TOP MODEL 
OF THE YEAR 2018 ovládla v květnu v nádherném pětihvězdičkovém Grand 
Hotel Bohemia Prague Angelika Kostyshynová. Koncem října si společně 
s I. vicemiss Dominikou Krauzovou a II. vicemiss Lucií Janošovou převzaly od 
pořádající společnosti European Press Holding a.s. skvělé a hodnotné ceny.
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Má to dva úhly pohledu. Pokud 

změny budete brát z pohledu běžné-

ho občana – spotřebitele, pro toho se 

vůbec nic nemění. Veškerých služeb 

SčVK bude užívat ve stejném režimu, 

jak byl doposud zvyklý. Z pohledu 

měst a obcí se ale o malou revoluci 

jedná – po více než 25 letech se u nás 

voda vrací do českých rukou a města 

a obce ji budou mít pod plnou kon-

trolou. Projekt transformace vodá-

renství v severních Čechách s velkým 

zájmem sledují i další města a obce 

po celé republice. Můžeme být vzo-

rem i pro další regiony.

Města a obce jsou akcionáři SVS, kte-

rá vlastní a spravuje vodohospodářský 

majetek v hodnotě cca 109 miliard

korun. Tímto majetkem myslím 

například devět tisíc kilometrů vo-

dovodního a čtyři tisíce kilometrů 

kanalizačního potrubí, 200 čistíren, 

60 úpraven vody nebo tisíc vodojemů. 

Provoz tohoto majetku a všeho, co je 

spojené s dodávkami vody, zajišťuje 

provozní společnost SčVK. V té měla 

až doposud (do konce roku 2018, 

pozn. red.) majoritní podíl francouz-

ská společnost Veolia. A měla tedy 

i hlavní rozhodovací slovo. SVS se 

od ledna 2019 stane 100% vlastníkem 

SčVK. Města a obce tak díky tomu 

získají prostřednictvím SVS kontro-

lu nad veškerými toky peněz, samy 

budou rozhodovat o tom, kolik peněz 

dají do obnovy vodárenské infra-

struktury, kolik na servisní služby 

spojené s provozováním. Pod kont-

rolou budou mít i zákaznická centra, 

takže do budoucna budou moci třeba 

občanům nabízet i další služby.

Cenu vody mohly obce a města 

jakožto akcionáři SVS ovlivňovat 

i doposud.

Cena vody v severočeském regionu 

odráží reálné náklady spojené s její 

výrobou, odkanalizováním a čiště-

ním. SVS je největší vodárenskou 

společností na území ČR a stará se 

o více než 13 tisíc kilometrů vodo-

vodů a kanalizací. Značnou část této 

infrastruktury zdědila po roce 1989 

v zanedbaném stavu a ročně musíme 

do obnovy investovat stovky milionů 

korun – každý rok je to i s oprava-

mi kolem 1,6 miliardy korun. To se 

v ceně, pokud ji města a obce nechtějí 

dotovat, musí samozřejmě odrazit. 

Navíc důraz na obnovu vodohospo-

dářského majetku je jeden z hlavních 

požadavků našich akcionářů, tedy 

458 města obcí.

Cenu pro rok 2019 oznámíme v lis-

topadu, každopádně mohu všechny 

ujistit, že se veškeré změny odehrají, 

aniž by bylo nutné zvyšovat cenu 

vodného a stočného. Přestože inves-

tice do obnovy a oprav stále rostou, 

SVS se snaží vývoj ceny vody sta-

bilizovat a daří se jí to – meziroční 

změny v ceně vodného a stočného 

jsou minimální. Letos platí občané 

za kubík vody o pouhých 37 haléřů 

více než v roce 2017, a to se infl ace 

dlouhodobě pohybuje kolem 2,5 %. 

Nárůst ceny vody oproti tomu před-

stavuje pouhých 0,4 %. V reálných ce-

nách tedy voda zlevnila. Navíc pokud 

stát sníží u vody DPH, jak avizoval, 

a legislativně se to stihne do konce 

roku, SVS toto snížení do ceny vody 

plně promítne.

Poplatky odváděné státu představují 

více než čtvrtinu ceny vody. Pokud 

tedy za kubík vody platíte 98 korun, 

stát si z toho nechá 25 korun v po-

době DPH a poplatků například 

za surovou vodu. To jsou dvě třetiny 

našeho investičního rozpočtu! V Ra-

kousku je třeba poplatek za surovou 

vodu na veřejné potřeby nula.

SVS jako vlastníkovi infrastruktury 

z ceny vody zůstává 35 %, jež využívá 

na reinvestice do obnovy majetku. 

Z 98 korun za vodu jde do obnovy 

tedy asi 41 korun, 

35 korun z toho dává SVS a přes 6 

korun v podobě oprav SčVK. Nece-

lých 33 korun spolkne provoz, z toho 

12 korun mzdy zaměstnanců.

Jak už jsem říkal, SVS zdědila po roce 

1989 značnou část infrastruktury 

v zanedbaném stavu. V době socialis-

mu se v rámci různých 

akcí Z živelně budovaly azbestoce-

mentové roury a nekvalitní litinová 

potrubí. Z hlediska kvality to bylo 

špatné řešení, dnes se trubky trhají 

a jsou paradoxně v daleko horším 

stavu než třeba úseky potrubí z roku 

1905, které na území Ústeckého 

i Libereckého kraje také najdeme. 

Za socialismu se budovalo, investice 

do obnovy byly ale nula. Máme tu 

tedy čtyřicetiletý defi cit, se kterým se 

musíme stále potýkat.

Životnost vodárenského majetku je 

v průměru 50 let. To znamená, že kdy-

by nyní byla celá infrastruktura nová, 

za 50 let se musí celá za zmíněných 

109 miliard postavit znova. Jednodu-

chou matematikou zjistíte, že do její 

obnovy tedy potřebujeme investovat 

ročně přes dvě miliardy korun. Dnes 

investujeme i s opravami kolem 

1,6 miliardy a potřebovali bychom 

o 400 milionů více. Jakýkoliv příjem 

SVS navíc jde tedy automaticky na ob-

novu. Opotřebení majetku je v tako-

vém stavu, že na celkovou obnovu při 

zachování současného tempa bychom 

potřebovali až 133 let. Důraz na obno-

vu majetku je důvod, proč voda na se-

veru patří k dražším, ale ne nejdraž-

ším. Peníze na to můžeme brát pouze 

z ceny vody. Tyto peníze jdou pouze 

na to, aby zásobování vodou nebylo 

ohroženo a vše fungovalo.  

Úpravna vody Hradiště byla uvedena do provozu 
v roce 1969. V současnosti čerpá s kapacitou 750 litrů 
za sekundu vodu z vodní nádrže Přísečnice

2014 1,376 miliardy 471 staveb
2015 1,374 miliardy 375 staveb
2016 1,274 miliardy 392 staveb
2017 1,351 miliardy 443 staveb
2018 1,319 miliardy 423 staveb 

PROJEKT 2020
 Voda, respektive provozování vodárenské infrastruktury 

MODELL 

PRVKEMMM
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Finalistka České Miss nafotila sexy kalendář
Praha | Někdy v létě 2018 vznik-
la myšlenka trochu potrápit kon-
vence a nafotit sexy kalendář s fi-
nalistkou České Miss 2017 Marké-
tou Matoušovou pro Miss Survi-
val. Když jsme se jí zkusili zeptat: 
„A jak prosím tě vznikla myšlenka 
nafotit odvážný kalendář?,“ odpo-
věděla Markéta jednoznačně: „Už 
bylo na čase!”

Původní myšlenka byla udělat decentní kalen-
dář v noblesním stylu – večerní šaty, doplňky, 
luxusní spodní prádlo. Nicméně postupně se 
nápad rozvíjel, vyvíjel, až se z něj vyklubalo 
něco, nad čím zajásá srdce každého muže.
Markéta říká: „Fotky mají vystihnout vše, co se 
v nás ženách skrývá - ženskost, ladnost, svůd-
nost a především schopnost si v každé situaci za-
chovat styl. Baví mě fotit, baví mě na sobě neu-
stále pracovat, posouvat se stále dál a dál a hlav-
ně obklopovat se schopnými lidmi, kteří jsou na 
stejné vlně jako já. To znamená dělat věci s nad-
šením, vidět za sebou výsledky a hlavně si kaž-
dý moment maximálně užít. Proto jsem oslovila 
Martina Šebestu a řekla mu o mojí myšlence „ně-
co zkusit nafotit“ a Martin ani na minutu nevá-
hal a souhlasil.“
Markéta oslovila sponzory, domluvila vše po-
třebné a pak už nastaly přípravy - dostat už 
tak pohledné tělo do vrcholné formy, navrh-
nout a vymyslet styling a doplňky, lokaci.
„Pro kalendář jsme vybrali luxusní fotoateli-
ér v mírně zámeckém stylu v pražské Hostivaři 
- Halu 11. O make up a vlasy se postarala skvě-
lá Žaneta Gi a o nás všechny pak majitelka stu-
dia. Když jsme viděli na displeji fotoaparátu prv-
ní snímky - věděl jsem, že to bude super,“ říká 
Martin a dodává: „U výběru fotek jsme se háda-
li jak psi! Ale nakonec jsme se shodli a věřím, že 
výsledek se bude líbit!“
Markéta s Martinem vás zvou na křest kalen-
dáře, který proběhne ve OneClubu 29. listopa-
du v Praze, Melantrichova 5.

Posledními vítězkami národního ko-
la pro zmíněné země byly Martina Bé-
resová a Alica Ondrásová. Vítězky oje-
dinělé soutěže krásy postupují do svě-
tového fi nále Queen&Beauty Universe 
ve Španělsku, kde odměna pro nejkrás-
nější dívku činí 3.000 euro.
Zájemkyně se mohou hlásit do 7. listo-
padu na facebookových stránkách, ná-
sledovat bude casting v luxusním Le 
Palais Art Hotel Prague, kde bude čest-
nou porotou vybráno 10 fi nalistek. 
Večerem provede Ondřej Albrecht z An-
gels Vampires, v několika vstupech za-
zpívá Tereza Kutrová. Očekávaným bo-
dem programu bude také módní pře-
hlídka návrhářky Alice Abraham, která 
rovněž dodá květiny ze svého nového 
obchodu Villa d’Este v pražské pasáži 
Černá růže. Diváci ocení rovněž šaty 
od Gabriely Giotto či Fashion Church.

Projekt pořádají European Press Hol-
ding, a.s. společně s agenturou Fashi-
on Models stejně jako řadu dalších 
eventových projektů jako je například 
TOP MODEL OF THE YEAR v pražském 
Grandhotel Bohemia, Miss Czech Press 
či velmi úspěšný Czech Fashion Week.
Queen&Beauty Universe zaštítí svojí 
péčí o fi nalistky vizážistky Zuzana Au-
terská, Jitka Černá, Renáta Holšerová, 
Jana Bartáková a Pavla Kropíková.
Odměnou pro vítězná děvčata bude 
například pronájem vily v USA od eRe-
ality, prsten proslulého klenotníka Ro-
mana Ruferta, zájezd do Paříže od spo-
lečnosti Noesis, špičková elektronika, 
kosmetické poukazy s lákavými pro-
dukty, doplňky stravy Benegen, brýle 
Optika Slavíková a řada dalších láka-
vých luxusních cen. Více na facebooko-
vé adrese Queen Beauty CZ/SK.

Lávka přivítá prestižní projekt Queen&Beauty Universe
Praha | Prestižní projekt Queen&Beauty Universe 2018 přivítá 
v sobotu 17. listopadu jeden z nejdéle fungujících podniků své-
ho druhu v Praze - klub Lávka na Starém Městě. Výhradním part-
nerem fi nále národního kola pro Českou republiku a Slovensko je 
agentura Angels Vampires.

K LU B
LÁVKA
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P edb hn te konkurenci s novým
pln  automatizovaným eshopem

SHOPMC Dynamics

Internetové obchody na míru

Moderní, mobilní, rychlé 
cloudové ešení na míru

https://www.shopmc.cz

Pro 19letého jezdce, který je jediným čes-
kým zástupcem na mezinárodním kolbiš-
ti monopostů a jedním z největších au-
tomobilových talentů poslední doby, jde 
o důležitý test před příští sezónou. Tu 
chce Tom jet celou v F3, navíc bude pro-
hánět soupeře v Mistrovství Asie Formule 
Renault 2.0 (AFR).
„Dosud jsem závodil jen v F4, což jsou národ-
ní šampionáty. Poslední dva roky jsem závo-
dil například v německé, v arabské a italské 
F4 a dokonce i jeden v Brně. Z těchto šampi-
onátů je ADAC F4 (SRN) ze všech, které se jez-
dí ve světě, obsazený nejlepšími jezdci,“ při-

blížil Tom svojí dosavadní kariéru. Ten-
to měsíc v týmu BlackArts Racing v čín-
ském ZhuHai testoval formuli Renault 
2.0. Tým závodí v asijském šampionátu 
Formule Renault (AFR) a Mistrovství Asie 
Formule 3. „Jelikož testovací dny proběh-
ly dost úspěšně, dostali jsme zajímavou na-
bídku na zmíněný poslední závod Mistrov-
ství Asie Formule 3 v Sepangu. Oproti F4 je 
formule F3 obrovský skok kupředu, auto je 
o 110 k silnější (270 k), rychlejší, má lepší 
aerodynamiku, větší pneu a tím i větší při-
lnavost. V Asii půjde o skvělou přípravu na 
příští sezónu,“ těší se Tom.

F3 je vzhledem ke svým parametrům 
také výrazně fyzicky náročnější, proto 
česká hvězda tráví nyní každý den pi-
lováním kondice ve fi tku. „Nesmím ta-
ky podcenit obzvlášť horké a vlhké pod-
nebí v Malajsii,“ nechce Tom podcenit 
náročný závod.
Svůj první závod přitom jel teprve 
v dubnu 2017 a oproti svým soupeřům 
měl mít handicap, protože vůbec nejez-
dil motokárové soutěže. Konkurenci ale 
děsil hned od prvních závodů v F4 a šla-
pe na paty těm nejlepším.

Text: top, foto: archiv Toma Beckhäusera

Skvělý úspěch: Tom Beckhäuser pojede závod F3
Praha | Tři víkendové závody v malajsijském Sepangu čekají 
od 23. do 25. 11. českou formulovou hvězdu Toma Beckhäusera. 
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Módní návrhářka Alice Abraham otevírá
obchod s květinami, čokoládou a luxusními víny
Praha | V pražské pasáži Čer-
ná růže byl v listopadu otevřen 
v přízemí nový obchod vyhledá-
vané návrhářky Alice Abraham - 
Villa d’Este.

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

„V nabídce budou čerstvé květiny, belgic-
ké pralinky a vína z Itálie a Francie,“ při-
blížila Alice Abraham. 
Květiny bude v určité dny vázat sa-
ma návrhářka, která se na tuto činnost 
velmi těší. 
„Květiny byly, jsou a vždy budou mojí 
velkou inspirací. Je to úžasný pocit pra-
covat s rostlinami. Mícháte barvy, textu-
ry, různé druhy květů a listů. Je to do jis-
té míry daleko více vzrušující, než práce 
s látkou. Jste v kontaktu s částí živé pří-
rody a svým citem pro barvu a krásu mů-
žete vytvořit kytici, která bude pro mno-
hé zákazníky nezapomenutelná,“ dodá-
vá Alice Abraham.

VILA D’ESTE
Černá Růže
Na Příkopě 12
Praha1
www.villadeste.cz
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Objekt vyroste v místě staré plavec-
ké haly z osmdesátých let 20. století, 
kterou město kvůli špatnému tech-
nickému stavu nechalo na konci lé-
ta 2016 zavřít a loni na jaře zbou-
rat. „To, že v Lounech nyní nemáme ha-
lu, je problém pro naše školy i plavecký 
oddíl. Její příprava je práce lidí napříč 
politickým spektrem v Lounech, za což 
všem děkuji,“ připomněl v rámci slav-
nostního okamžiku starosta Radovan 
Šabata. 

Výstavba haly bude historicky nej-
dražší investicí města. Nové sporto-
viště nabídne moderní zázemí plavec-
kého a zážitkového bazénu s atrakce-
mi včetně tobogánu, vířivky a sauny.
„Nabídková cena je vyšší oproti předpo-
kládané ceně podle projektu o dvanáct 
procent. Na trhu stavebních prací se ak-
tuálně běžně dosahuje v rámci veřejných 
zakázek oproti rozpočtu navýšení ce-
ny o 10 až 20 procent,“ sdělila vedoucí 
odboru správy majetku lounské rad-
nice Blanka Sunkovská na konci září.
„Máme na ni připraveno v účelovém 
fondu pro fi nancování haly 73 milio-
nů korun. To pokryje začátek výstavby. 

Stavba plavecké haly začala 
slavnostním poklepáním
Louny | Slavnostním poklepáním na základní kámen 
začala první listopadový den výstavba nové plavecké 
haly v Lounech. Za 219 milionů korun bez DPH ji posta-
ví vítěz výběrového řízení společnost Metrostav, hoto-
vá by měla být v dubnu 2020. 

 Plavecká hala 
by měla v Lounech 
stát do dvou let, to 
je náročný plán Me-
trostavu?
Je nám velikou ctí, 
že se Metrostav, 

v podobě oblastního zastoupe-
ní pro Ústecký kraj, bude podílet 
na tomto projektu. Věříme a sou-
časně se těšíme, že v blízké bu-
doucnosti tu bude stát nová měst-
ská plavecká hala. Tento projekt 
pro nás „stavaře“ představuje ob-
rovskou příležitost v podobě rea-
lizace krásné, ale nebojím se říci 
i náročné stavby. Současně posi-
luje naší profesní hrdost a rovněž 

v nás vzbuzuje výzvu dokázat in-
vestorovi, městu Louny, že si vy-
bral správně.  

 Co přejete tomuto ambicióznímu 
projektu?
Každý stavební záměr je krokem do 
budoucnosti a současně však kro-
kem do neznáma. Základní kámen, 
na který jsme poklepali, nechť je 
tedy symbolem jistoty a stálosti. 
Přeji projektu zejména stálost, pře-
ji projektu mnoho úspěchů. Všem 
kolegům, dodavatelům, všem těm, 
kteří se zapojí do projektu, přeji 
minimálně komplikací při realiza-
ci, přeji připravené staveniště, pře-
ji dobrý projekt. Čas, ten ať plyne 
v náš prospěch.  

O tom, kde vzít další peníze, rozhodne 
nově zvolené zastupitelstvo,“ sdělil rad-
ní a předseda fi nančního výboru loun-
ského zastupitelstva Michal Kučera.
Město by sice teoreticky mohlo celou 
halu zaplatit ze svého, na jiné investi-
ce a opravy by mu ale na několik dal-
ších let nezbyly žádné peníze. Proto 
si zřejmě vezme úvěr. Dosud si měs-
to žádný nebralo a žádné dluhy nemá.
Budou se zároveň hledat možnosti jak 
ušetřit. Jednou z nich je, že plaveckou 
halu bude provozovat městská orga-
nizace, která je plátcem DPH. Město 
by pak mohlo požadovat vratku daně 
z přidané hodnoty za výstavbu haly. Ji-
nak by hala vyšla na dalších zhruba 40 
milionů korun.
Od května do července 2017 probíhala 
demolice Městské plavecké haly v Lou-
nech. Akci realizovala fi rma PEMELOG 
s.r.o. Praha. Město za demolici zaplati-

lo 1 621 400 Kč vč. DPH, ale prodejem 
druhotných surovin získalo zpět bez-
mála 1,3 mil. Kč. Navíc byla dodava-
telské fi rmě vyúčtována i smluvní po-
kuta za pozdní dokončení zakázky ve 
výši 30 tis. Kč. V současné době je pro-

stor po objektu plavecké haly vyčištěn 
a připraven na další investiční kroky.
Nově zvolené zastupitelstvo bude o fi -
nancování haly rozhodovat v době, kdy 
už by se měla stavět. Komunální volby 
by tak neměly do výstavby promluvit.

Ing. Romana Vildnera, MBA, 
oblastního ředitele Metrostavu pro Ústecký kraj

METROPOL   se ptá...


