
číslo 07  /  ročník XII  /  květen 2019

Žaneta Morštadt
modelkaVstupenky jsou v prodeji na www.ticketportal.cz a v pokladně Domu kultury v Teplicích.

Natálie Kočendová

Narozena 12. ledna 2000 v Karviné. Vystudovala Střední školu Bohumín, 
obor kadeřnice. Ve volném čase navštěvuje Krajské středisko volného 
času Juventus jako mažoretka. Získala několik titulů společně s Kristinou 
Foltýnovou, sólově i s velkým celkem. Mistryně České republiky a dokonce 
i Mistryně světa. V roce 2018 se stala 3. dívkou České republiky a také 
Miss Simi Secret silueta. Mezi její koníčky dále patří fi tness, tanec a modeling. 
V životě se řídí mottem: „Nedovol, aby tě strach z prohry vyřadil ze hry“. 
Natálie je zadaná, jejím přítelem je Radim Volák.
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 Jaké byly první dojmy, Natálie?
Stále tomu nemohu uvěřit! V momen-
tě, kdy vítězka minulého ročníku vyslo-
vila mé jméno, naskočily mi slzy do očí.
 A teď? Jak si titul užíváte, a mění 
se pro vás v životě něco?
Neskutečně si titul Top Model of the 
Year užívám. Chci z toho vytěžit, co 
nejvíc to jen půjde! V životě se změ-
nilo to, že mě nyní zná víc lidí, tudíž 
se naváže víc spoluprací. Díky soutěži 
jsem získala mnoho kontaktů.
 Kdo vás nejvíc podporoval a sdílel 
obrovskou radost?
Fandila mi celá rodina a přátelé u ži-
vého vysílání a do Prahy mě přijel 
podpořit můj přítel. Musím zmínit 
i velikou podporu od mých sledujících 
na sociálních sítích. Moc  si jí vážím.
 Jak náročná byla příprava na fi ná-
lový večer?
Velmi náročná. Dala jsem do ní vše, 
co bylo v mých silách. A vyplatilo se 
to!  :D 
 Fandily jste si mezi sebou?
Ano, s fi nalistkami jsme si oprav-
du sedly. Byly jsme kamarádky hned, 
když jsme se poprvé viděly. Při vyhlá-
šení mi holky podaly ruku a řekly „Je 
to tvoje“. Byl to nádherný pocit.
 Jak fungovalo zázemí?
Zázemí bylo plné úsměvů a pozitiv-
ní energie. Všechny jsme si navzájem 
pomáhaly. Jsem opravdu ráda za to, 
jaká parta holek se sešla. 

 Stát se vítězkou prestižní soutěže 
je velký úspěch. Pomýšlíte na další 
stupínky v oblasti modelingu?
Rozhodně! Modeling mě velmi ba-
ví a naplňuje. Chtěla bych se zúčast-
nit největší soutěže Miss tady u nás 
v České republice. Tak mi držte palce. 
 Prozradíte, jak si udržet skvělou 
postavu?
Spoléhám na cvičení v posilovně 
a zdravé jídlo. 
 Jaký je jídelníček Top Modelky?
Nyní? Nevím, zda se mám takhle ve-
řejně prásknout. :D Před soutěží to 
byla zelenina, maso, ovoce, luštěniny. 
Večer, kdy jsem vyhrála titul, jsem si 
objednala pizzu.
 Blíží se léto. Kde a jak budete od-
počívat?
Nejsem si úplně jistá, zda budu odpočí-
vat. Bude to spíše pracovní léto. V červnu 
pojedu na taneční soutěž do Chorvatska, 
ale ihned po vystoupení nasednu na mo-
torku a pojedu na Czech Fashion Week. 

 Jaké máte plány do kon-
ce letošního roku? 
Stále růst a zlepšo-
vat se. Takže foce-
ní a přehlídky. Když 
odbočím od modelin-
gu, budu u nás v Karvi-
né také otevírat kavár-
nu. Nudit se opravdu 
nebudu.  
 Mnoho dívek by 
vás rádo následova-
lo, ale netroufají si. Co jim 
vzkážete? 
Jakákoliv taková soutěž vám dá mno-
ho do života. Za zkoušku nic nedáte, 
ba naopak hodně získáte i bez umístě-
ní. Také jsem váhala a dopadlo to, jak 
nejlépe mohlo. Rozhodně se nepodce-
ňujte! Každá jsme něčím krásná. Tě-
ším se na vás v příštím ročníku. Mož-
ná právě tobě předám korunku a titul 
Top Model of the Year!

Připravila: L. Richterová, foto: Petr Zapletal

POZVÁNKA na jedinečnou 
módní show

T E P L I C E   8/6/2019

Vstupenky jsou v prodeji na www ticketportal cz a v

Titul siTitul si
A je to tady! Vítězkou soutěže Top Model of the Year 2019 se stává 
Natálie Kočendová z Karviné, vyhlašují pořadatelé 4. ročníku 
Jozef Macko a Jiří Morštadt. Chvíle jásotu i dojetí propukají naplno…

užívámužívám
neskutečněneskutečně
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Na prodeji nemocnice
se shodly všechny strany

Zastupitelé Libereckého kraje na svém 
zasedání 23. dubna a zastupitelé měs-
ta Frýdlant na svém zasedání 24. Dubna 
valnou většinou schválili všechny kro-
ky, které prodej podmiňují. Od 1. čer-
vence tohoto roku tedy přebírá Nemoc-
nici Frýdlant Krajská nemocnice Libe-
rec. Cena je stanovena na 8 640 000 Kč, 
což odpovídá zůstatkové hodnotě mo-
vitého majetku. Obě strany se také do-
hodly na budoucí spolupráci v rámci 
jednodenní chirurgie na lůžku a labo-
ratorní diagnostiky. EUC bude do roku 
2030 zajišťovat i provoz lékárny.
„Zajištění rozsahu a kvality zdravotní 
péče je jedním z významných cílů Libe-
reckého kraje. Frýdlantsko je dopravně 
nejhůř dostupná oblast kraje, kde žije ví-
ce než 25 tisíc lidí a je tu vysoká neza-
městnanost. Je pro mě nemyslitelné, aby 
odtud lidé jezdili za veškerou zdravotní 
péčí až do Liberce. Proto Liberecký kraj 
fi nančně nákup frýdlantské nemocnice 
podpořil,“ uvedl hejtman Martin Půta.
„Jsem rád, že počáteční emoce odpadly 
a došlo k dohodě, která je dobrým signá-
lem pro občany Frýdlantska a i pro za-
městnance nemocnice ve Frýdlantu,“ do-
dal MUDr. Přemysl Sobotka, náměstek 
hejtmana pro resort zdravotnictví.
„Několikaleté úsilí všech stran memoran-
da se vyplatilo, shodli jsme se na nejlepším 
možném řešení pro nemocnici i pro obča-

ny Frýdlantska. Město Frýdlant i Liberec-
ký kraj jsou ochotni investovat do městem 
vlastněného areálu nemocnice. To byl pro 
nás rozhodující faktor a důvod prodeje ne-
mocnice. Pevně věřím, že za těchto podmí-
nek bude potřebná péče ve Frýdlantu dlou-
hodobě udržitelná,“ upřesnil Václav Vach-
ta, předseda představenstva EUC, a.s.
„Město Frýdlant odkup Nemocnice Frý-
dlant Krajskou nemocnicí Liberec ví-
tá. Slibuje si od něho stabilizaci situa-
ce a kvalitní lékařskou a zdravotní pé-
či pro pacienty z Frýdlantska. Město se 
po převzetí frýdlantské nemocnice Kraj-
skou nemocnicí Liberec zavázalo k in-

vestici tří milionů korun bez DPH k po-
řízení projektové dokumentace na první 
část nezbytné rekonstrukce areálu, kte-
rý je v majetku města. Do jeho obnovy je 
připraveno vložit ze svého rozpočtu v le-
tech 2020 a 2021 částku 25 milionů korun 
bez DPH,“ vysvětlil starosta Frýdlantu 
Ing. Dan Ramzer.
„Krajská nemocnice Liberec je na základě 
dohody připravená udělat maximum pro 
zajištění základní, bezpečné a dostupné 
zdravotní péče pro obyvatele Frýdlant-
ského výběžku,“ uzavřel MUDr. Richard 
Lukáš, PhD., generální ředitel Krajské 
nemocnice Liberec, a.s. (od dop.)

Grantové řízení je zaměřeno na zlep-
šení životního prostředí prostřednic-
tvím podpory liniové výsadby stro-
mů. Opětovnou žádost mohou podat 
i ty samosprávy, na které se v prv-
ním kole pro jarní výsadbu již nedo-
stalo. Naopak tam, kde letos uspěli, 
si musí s případným podáním žádos-
ti počkat až na příští rok. Maximální 
výše nadačního příspěvku činí i pro 
podzimní sázení 150 000 korun.
„Vznik nových stromořadí či obnovu 
zanedbané zeleně v místech, kde dří-
ve aleje existovaly, ale postupem ča-
su zpustly či zcela vymizely, podpo-
ruje Nadace ČEZ od roku 2011. Smys-
lem grantu je přitom zlepšení životní-
ho prostředí prostřednictvím podpory 
liniové výsadby stromů. Ze strany ža-
datele by tak mělo jít o výsadbu původ-
ních druhů dřevin a jejich odrůd, včet-
ně pestrolistých a tvarově odlišných 
v podobě alejí, stromořadí a zelených 
bariér proti větru a prachu. Dále lini-
ovou výsadbu stromů u veřejných bu-
dov či obnovu liniové zeleně na mezích 
v kombinaci stromy/keře pro možnost 
hnízdění ptáků. Podpora se týká i vý-

sadby galeriové zeleně podél vodote-
čí a návesních nádrží,“ uvádí někte-
ré příklady výsadby Michaela Ziko-
vá, ředitelka Nadace ČEZ.
Čtyři sta podpořených projektů výsad-
by zeleně a 92 125 vysazených stromů; 
to je osmiletá bilance grantu Stromy 
z let 2011 až 2018. Letos v rámci jar-
ní výsadby do ní zatím přibylo dalších 
25 projektů za celkem 2 970 691 koru-
nu, přičemž některé z nich ještě čeká 
realizace právě v květnu. Města a obce 
vysazují převážně lípy, javory a hab-
ry, různé druhy jehličnanů a ovocných 
stromů či rozmanité okrasné keře, a to 
jak v obydlených místech, tak i ve vol-
né krajině. Někde byly ozdraveny pů-
vodní aleje u silnic a polních cest, jin-
de byla obnovena, případně zcela no-
vě vznikla, liniová, sadová či parková 
výsadba. „Jeden strom přitom za svůj 
život odebere z atmosféry přibližně jed-
nu tunu CO2. Celkově tak stromy vysa-
zené za podpory Nadace ČEZ zadrží ví-
ce než 92 tisíc tun CO2,“ dodává Micha-
ela Ziková.
Fotografi e je z obhlídky nové aleje 
ve Volfraticích na Českolipsku.

Do 30. května mohou místní far-
máři a potravináři přihlašovat 
své produkty do tradiční soutě-
že „Výrobek Libereckého kra-
je z odvětví potravinářství – ze-
mědělství roku 2019“. 

Nejlépe hodnocené potraviny budou 
moci následně na svých obalech po-
užívat titul Výrobek roku a logo Libe-
reckého kraje. Ocenění budou předána 
v rámci Krajských dožínek, které se le-
tos uskuteční 7. září v obci Studenec. 
Kromě křišťálových pamětních plaket 
dostanou potravináři i fi nanční dary.
„Těší nás zájem regionálních výrobců o to-
to ocenění. V loňském roce vybírala hod-
notící komise z více než 100 přihlášených 
výrobků. Výrobky jsou rozčleněny do 9 ka-
tegorií: masné, mléčné, pekařské a cuk-
rářské výrobky, alkoholické i nealkoholic-
ké nápoje, ovoce a zelenina, biopotraviny 
a ostatní. Naším cílem je podpořit lokál-

ní zemědělské a potravinářské producen-
ty Libereckého kraje a upozornit na kvalit-
ní potraviny z místních zdrojů,“ uvedl Jiří 
Löffelmann, krajský radní, jehož rezort 
životního prostředí, zemědělství a roz-
voje venkova celou soutěž připravuje.
Do soutěže se může přihlásit fyzic-
ká osoba oprávněná k podnikání ne-
bo právnická osoba se sídlem podniká-
ní na území Libereckého kraje. Výrobce 
může přihlásit neomezený počet výrob-
ků (i v jedné kategorii). Nelze však při-
hlásit výrobek, který již v minulosti oce-
nění získal. Neplatí se žádný registrační 
poplatek. Přihlášku s označením VÝRO-
BEK ROKU 2019 je potřeba doručit mezi 
datem 1. až 30. května 2019.   (od dop.) 

Více informací o možnosti 
přihlásit se do soutěže 

najdete na 

www.vyrobek-roku-lk.cz

Frýdlant | V říjnu 2018 spolu Krajská nemocnice Liberec, Liberecký kraj, město Frýdlant a EUC, vlast-
ník Nemocnice Frýdlant s.r.o., podepsaly Memorandum o spolupráci při zajištění zdravotních služeb 
v areálu frýdlantské nemocnice pro území mikroregionu Frýdlantsko. To mělo připravit dohodu o pře-
vodu Nemocnice Frýdlant s.r.o. na Krajskou nemocnici Liberec, a.s. Tu podepsali Václav Vachta, před-
seda představenstva EUC, a generální ředitel liberecké nemocnice Richard Lukáš.

Kraj opět vyhlašuje soutěž o nejlepší potravinu

Druhé kolo do konce května
Severní Čechy | Druhé kolo veřejného grantového řízení Stromy 
2019, do něhož se lze přihlásit do 31. května, vyhlásila Nadace ČEZ. 

Na ČEZ Jizerskou 50 
za zvýhodněné ceny
Bedřichov | Tradiční sportovní akce 
regionu, lyžařský závod ČEZ Jizerská 
50, se uskuteční téměř až za rok. Již 
nyní je ale možné se na závod regist-
rovat za nejnižší ceny. 
ČEZ Jizerská 50, která se každoroč-
ně koná jako Memoriál Expedice Pe-
ru 1970, se v okolí jizerskohorského 
Bedřichova bude odehrávat od 7. do 9. 
února 2020 již po třiapadesáté. „Už 
nyní je téměř jisté, že se při registracích 
do dalšího ročníku přehoupne celkový po-
čet všech účastníků přes dvě stě tisíc, což 
bude v českém sportu skutečný unikát,“ 
uvedl za pořadatele Richard Valoušek. 
Startovné na ČEZ Jizerskou 50 lze ny-
ní pořídit za 1 600 korun, na Volks-
wagen Bedřichovskou 30 za 1 100 
a na Hervis Jizerskou 25 za 1 300 ko-
run. Na ČT Jizerskou 10 činí individu-
ální cena 600 a rodinná 1 200 korun, 
na Nyč sport sprint 300 a na Mini Ji-
zerskou Pojišťovny VZP 250 korun.

Kosení trávy je důležité z mnoha dů-
vodů, těmi nejdůležitějšími je zajiš-
tění průtočnosti silničních příkopů 
a tím odvodnění komunikace a v ne-
poslední řadě zajištění bezpečnos-
ti silničního provozu. Přednost pro-
to dostávají dopravně nebezpečná 
místa, jako jsou nepřehledné křižo-
vatky. „Kosení pokračuje postupně dle 

potřeby. Zatímco v některých lokali-
tách je tráva nízká, jinde dosahuje výš-
ky směrových sloupků. Rozdíly jsou po-
chopitelně zřetelné i podle technologie 
zimní údržby, tedy dle toho, zda silni-
ce ošetřujeme chemickými nebo inert-
ními materiály,“ uvedl Tomáš Račák, 
provozní náměstek ředitele Krajské 
správy a údržby silnic Středočeské-
ho kraje.
V době vegetace je prvořadým úko-
lem zajištění bezpečnosti silničního 
provozu. Proto se mohou řidiči setkat 
nejen s vysekanými příkopy, ale před-

nostně i obsekanými některými do-
pravními značkami, třeba před želez-
ničními přejezdy. „V době kosení trav-

ních porostů je stejně jako při jiných 
činnostech důležité, aby řidiči dbali 
zvýšení opatrnosti. Na silnicích se po-

hybují nejen pomalu jedoucí sekačky, 
ale i pracovníci s křovinořezy a dalším 
náčiním pro kosení trávy. Místa, kdy ty-
to práce probíhají, jsou sice označena, 
v praxi se ale setkáváme s tím, že se ři-
diči nevěnují řízení a sekačku před se-
bou zaregistrují až na poslední chví-
li,“ vysvětlil Bohumil Taraba, vedoucí 
provozu kladenské oblasti KSÚS Stře-
dočeského kraje. Jeho slova vycházejí 
ze smutných zkušeností, kdy na jed-
né ze sinic před několika lety řidič 
kamionu přehlédl traktor se sekač-
kou a v plné rychlosti do něho nara-
zil. Výsledkem byla smrt řidiče trak-
toru. Silničáři proto žádají motoristy 
o zvýšenou opatrnost a trpělivost při 
případném čekání za pomalu jedou-
cím strojem. (od dop.)

Kosení travních porostů v příkopech je plném proudu,
středočeští silničáři žádají řidiče o opatrnost
Kosení travních porostů v silničních příkopech a ostatních po-
zemcích kolem silnic II. a III. třídy je ve Středočeském kraji v pl-
ném proudu. Silničáři přitom utratí na jednu kompletní seč více 
než 50 milionů korun.

SÚS
KRAJSKÁ SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC

Středočeského kraje
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Předseda Senátu Jaroslav Kubera byl na dvoudenní návštěvě Polska. První den navštívil Gdaňsk, kde jed-
nal o možnostech četnějšího využívání jednoho z největších evropských přístavů. Druhý den zamířila de-
legace českého Senátu k polským kolegům do Senátu a Sejmu a také za premiérem.

Na dvoudenní návštěvě Polska dopro-
vázela Jaroslava Kuberu čtveřice se-
nátorů: Petr Holeček, Petr Vícha, Mar-
tin Červíček a Ladislav Václavec, kte-
ří zastupují převážně volební obvody 
na hranicích ČR s Polskem. 
Jaroslav Kubera směřoval svou druhou 
evropskou zahraniční cestu k naše-
mu severnímu sousedovi, v Polsku na-
vštívil kromě Varšavy také přímořský 
Gdaňsk. S nejvyššími ústavními činite-
li a zástupci regionů jednal mezi jiný-
mi o možnostech rozvoje cestovního 
ruchu. „Přál bych si, aby Poláci a další 
návštěvníci Česka neznali pouze Prahu, 
ale poznávali také další překrásná a po-
zoruhodná místa České republiky. Stej-

ně tak i Polsko má co nabídnout, kromě 
tradičních turistických cílů má třeba ma-
lebnou přírodu u Baltského moře,“ uve-
dl Kubera po jednání se svým polským 
protějškem. 
Tématem rozhovorů byly volby do Ev-
ropského parlamentu a pozice zemí Vi-
segradské skupiny v EU. Hovořili také 
o evropské legislativě a kvalitě potra-
vin. Premiér Mateusz Morawiecki ujis-
til české spotřebitele, že Polsko tvrdě 
postihlo chybující dodavatele, potvrdil 
to i audit Evropské komise. „Jsem rád, 
že se Polsko postavilo čelem k problé-
mům se závadným masem apod., dnes 
jsou potraviny z Polska zárukou kvality,“ 
uvedl Kubera. „Naše země mají skvělé 

diplomatické vztahy, ale zároveň je dů-
ležité pro nás politiky vědět, že si občané 
Česka a Polska vzájemně rozumějí a ta-
ké v mnoha ohledech spolupracují,“ do-
plnil Kubera. 
S polským premiérem hovořili o po-
žadavcích na omezení pravomocí Ev-
ropské komise a naopak posílení ná-
rodních parlamentů a vlád. Na tomto 
požadavku se shodují všechny země 
Visegradské skupiny. V rámci svého 
předsednictví této skupině chystá 
Senát společné oslavy třicátého vý-
ročí Listopadu 1989. Do Prahy ma-
jí 17. listopadu přijet všichni parla-
mentní šéfové ze Slovenska, Polska 
a Maďarska.  (od dop.)

Předseda Senátu v Polsku

„V novém školním roce 2019/2020 se 
do projektu zapojí v našem kraji celkem 
170 mateřských a základních škol i gym-
názií a 13 školních jídelen. Z toho part-
nerskou organizací pro kraj je 141 škol 
a gymnázií a 13 jídelen, protože někte-
ré školní jídelny zastřešují zapojení více 
škol najednou,“ vypočítává hejtmanka 
Jaroslava Pokorná Jermanová a dodá-
vá: „Nejde o malý počet. Naopak. Ukazu-
je se, že opětovné využití projektu a po-
moc dětem a žákům, jejichž rodiny se 
ocitly v nouzi, je smysluplná.“ 
Náměstek hejtmanky pro oblast fi -
nancí Gabriel Kovács připomíná, že 

peníze za obědy nebude kraj platit 
ze svého rozpočtu. „Obědy budou fi -
nancovány z evropských peněz a ze 
státního rozpočtu. Bude-li naše projek-
tová žádost schválena, pak poskytnutá 
dotace představuje 100 procent způso-
bilých výdajů, které budou z 85 procent 
hrazeny z prostředků Fondu evropské 
pomoci nejchudším osobám a z 15 pro-
cent ze státního rozpočtu,“ upřesnil. 
Výše fi nančních prostředků, které by 
měly být kraji poskytnuty, činí 11,5 
milionu korun a budou dále poskyt-
nuty partnerským školám. 
„Závěrem chci zdůraznit, že zaplacení 
oběda není fi nanční podporou rodin, 
ale přímou podporu dětí, které dosta-
nou ve škole oběd,“ dodal G. Kovács. 
Upřesnil také, že do projektu by mělo 
být zapojeno celkem 1 988 dětí. Po-
čet fi nancovaných obědů a celodenní 
stravy včetně pitného režimu u ma-
teřských škol činí 395 000.
Cílem podpory projektu „Obědy do škol 
ve Středočeském kraji II“ je zajištění 
úhrady školního stravování dětem ma-
teřských škol, žákům základních škol, 
případně víceletých gymnázií na nižším 
stupni ze sociálních slabých rodin ve vě-
ku 3-5 let. Jedná se o děti, které se jako 
společně posuzované osoby z hlediska 
nároku na živobytí nacházejí v hmotné 
nouzi. (od dop.)

Středočeský kraj se podruhé 
zúčastní projektu Obědy do škol
Středočeští zastupitelé rozhodli v pondělí 29. dubna, že se kraj 
zapojí do projektového záměru „Obědy do škol ve Středočes-
kém kraji II“ pro školní rok 2019/2020. Projektovou žádost před-
loží kraj prostřednictvím Odboru projektového řízení do vyhlá-
šené výzvy v rámci Operačního programu potravinové a materi-
ální pomoci (OP PMP).

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



Jak se stát TOP Modelkou o

DĚKUJEME PARTNERŮ

 Tak tedy, proč soutěž vznikla a ja-
ké byly přípravy letošního, již čtvrté-
ho ročníku?
Naše vydavatelská skupina vedle vy-
dávání novin METROPOL, provozo-
vání webových stránek a prezenta-
ce na sociálních sítích realizuje také 
společensko-kulturní akce. V oblasti 
módy se snažíme navázat na boha-
té tradice našich předků, kteří ve své 
době představovali českou špičku 
doma i ve světě. Příkladem mohou 
být Baťa, či Nademlejnská a řada vý-
robců bižuterie. Po letech odmlky 
ve druhé polovině minulého století 
nastal zlom a naši návrháři ve svě-
tě opět něco znamenají. Jejich skvě-

lou tvorbu pak prezentují model-
ky, kterých je v ČR více než tisícov-
ka. Soutěž TOP Model of the Year si 
klade za cíl vybrat ty nejlepší. Přitom 
spolupracujeme s předními fotogra-
fy, vizážisty, majiteli modelingových 
agentur a dalšími odborníky, kteří 
dávají záruku kvality výběru finalis-
tek i vítězek. 
 Komu je určena a kolik dívek 
za čtyři roky prošlo castingem?
O účast je mezi dívkami velký zájem, 
za čtyři roky jsme jich na castingu mě-
li více než 500. Tento projekt je určen 
modelkám, které se již v oblasti delší 
dobu pohybují, a má za cíl zvýšit jejich 
profesionalitu v daném oboru. 

Pořadateli soutěže krásy TOP Model of the Year byli dva povolaní pánové s bohatými zkuše-
nostmi – Jozef Macko, který před lety založil a realizoval úspěšný projekt Fotomodelka, 
a Jiří Morštadt, ředitel vydavatelské skupiny European Press Holding. Právě jeho jsme se 
zeptali, jak se taková soutěž připravuje a co si klade za cíl…

Zleva: René Kekely, moderátor castingu, Jiří Morštadt, pořadatel a Josef Neufus, ředitel hotelu Le Palais Praha 

 Kolik času zabere příprava takové-
ho projektu?
Soutěž připravujeme zhruba půl roku, 
kdy pracujeme nejen na výběru účast-
nic, ale současně vynakládáme úsilí, aby 
se casting i závěrečný galavečer partne-
rům i divákům líbil a přispěl k populariza-
ci a společenskému vnímání této oblasti. 
 Jak početný je realizační tým?
Ten přirozeně sehrává výraznou roli. 
Na zdárném průběhu galavečera se podí-
leli módní návrháři, produkce, technika, 
kadeřníci, vizážisté, vystupující umělci 
v doprovodném programu, moderáto-
ři… Celkem zhruba 60 lidí.
 Kde se konala letošní setkání?
Casting se uskutečnil v hotelu Le Palais, 
na fi nále jsme pro diváky i porotu potře-
bovali větší prostory,  které nám nabí-
dl Grandhotel Bohemia v Praze. Oběma 
subjektům patří velké poděkování za vy-
tvoření příjemného prostředí a ochotu.
 Co pro soutěžící znamená zisk ti-
tulu?
Vítězky předchozích i letošního roční-
ku mají rázem větší sledovanost na so-
ciálních sítích a otevírají se jim dveře 
pro další práci v oboru. 
 Jaké jsou pocity pořadatele, když 
se dílo podaří?
Zodpovědnost pořadatelů úměrně ros-
te s blížícím se datem konání galavečera. 
Veškerou pozornost a energii věnují ne-
jen fi nalistkám, ale i spokojenosti diváků, 
kteří chtějí zažít příjemný, netradiční ve-

čer. Partneři soutěže, kterých si velmi vá-
žíme, zase očekávají zviditelnění a pro-
pagaci svých fi rem. Na organizátorech je, 
aby skloubili všechna přání v jeden celek. 
Zatím se nám to daří. 
 Co si myslíte o českých ženách?
Už dost let se v oblasti módy a modelin-
gu pohybuji a dosavadní praxe mne pře-
svědčila, že české ženy zaujímají ve spo-
lečnosti rovnocenné postavení s muži. 
Jednoznačně mají navrch v důležitých 
oborech, jakými jsou zdravotnictví, soci-
ální služby, školství, ale i politika, kultu-
ra a přirozeně rodina. Nedívám se na tu-
to oblast pouze z krátkého životního ob-
dobí, kdy žena může provozovat mode-
ling, ale z dlouhodobého hlediska. Jsem 
přesvědčen o tom, že my, muži, můžeme 
být na české ženy pyšní. 
 Projekt TOP model of the Year není 
jediná akce, zaměřená na oblast módy 
a modelingu. Na čem pracujete teď? 
Právě vrcholí přípravy 3. ročníku projektu 
Czech Fashion Week Teplice 2019. V něm 
rozšiřujeme možnosti prezentace našich 
i zahraničních módních návrhářů v regi-
onech. Na Teplice padla volba mimo jiné 
proto, že se tomuto lázeňskému městu 
v minulosti přezdívalo Malá Paříž a udá-
valo společenský a módní styl tehdejší 
doby. Navíc nabídly velmi atraktivní mís-
to konání akce, a sice prosklenou koloná-
du u domu kultury, kde můžeme apliko-
vat ojedinělou technologii, světla, velko-
plošné obrazovky, padesát metrů dlouhé 

molo. Další takový objekt v ČR pravděpo-
dobně není. Návrhářům se líbí, důkazem 
je fakt, že se jich do letošního ročníku hlá-
silo 86, uspokojit však můžeme pouze 11. 
V Teplicích jsme se setkali s velkou pod-
porou představitelů veřejného a politic-
kého života, a tak startujeme v sobotu 8. 
června v 11 hodin. Diváci uvidí tvorbu Ol-
ga Rusakove „Tisíc a jedna noc“, Jarosla-
vy Procházkové „Purity of freedom“, Lili-
an Augustinové Fashion Island „Třpytivá 
zahrada“, Petry Vyoralové „Wedding list“, 
Gabriely Giotto  „Woman to love“, Gala-
la Gianiho „Queen Couture Paris“, Jiřiny 
Matoušové, spodní prádlo Werso „Moon-
light“, Luďka Hanáka „Glow“, Jiřího Mo-
ravce „Shiny Night“ Nikol a Jakuba Po-
nerových a vyvrcholením Czech Fashion 
Weeku bude show Osmana Laffi ty „Jaro, 
léto 2019“. Vstupenky je možné již nyní 
zakoupit na www.ticketportal.cz. 

Rozhovor připravila: Ladislava Richterová

Foto: Petr Zapletal ml. 



of the Year

ARTNERŮM PROJEKTU

stingu, 
ufus, 

Zleva: Jozef Macko, Jiří Morštadt, 

pořadatelé soutěže 

a Karel Kašák, moderátor galavečera 

Zleva: Kristýna Rojíčková, Top Model Sympatie, Natálie Bílá, 2. Top Model, 

Natálie Kočendová, Top Model of the Year 2019 a Markéta Matoušová, 3. Top Model
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Nejlepší středoškolský student národnostních menšin
Projekt, který nemá v ČR ob-
doby, zapustil kořeny na se-
veru Čech. Každoročně jej vy-
hlašuje Výbor pro národnost-
ní menšiny Zastupitelstva Ús-
teckého kraje na podporu 
začlenění komunit do většino-
vé společnosti. Letos se bude 
slavnostní vyhlášení nejlep-
ších žáků konat v rámci festi-
valu Barevný region na Lidic-
kém náměstí v Ústí nad Labem 
v pátek 24. května.  

„Cesta integrace cizinců do naší společ-
nosti ve spolupráci s Výborem pro ná-
rodnostní menšiny Zastupitelstva Ústec-
kého kraje je důležitá a potřebná, a prá-
vě pravidelné oceňování nejlepších stu-
dentů jednotlivých komunit může být 
příkladem těchto aktivit“, říká předse-
da výboru Pavel Vodseďálek. 
Vloni byli takto oceněni studenti Fi-
lip Fuchsig (Bulharsko) ze Střední 
průmyslové školy Ústí nad Labem, 
Natálie Kuchárová (romská menši-
na) z Konzervatoře a VOŠ Jaroslava 
Ježka Praha, Viktorie Ficajová (Ukra-
jina) z Vyšší odborné školy zdravot-
nické a Střední školy zdravotnické 
Ústí nad Labem, Roman Pham (Vi-
etnam) ze Střední školy technické 
Most. Za Ester Burgerovou (židovská 
menšina) a Ivannu Anikeeva (Rus-
ko) převzali ocenění členové Výbo-
ru pro národnostní menšiny zastu-
pitelstva ÚK.  
Letos se veřejnosti představí a oce-
nění převezmou například  Yuliana 
Glukhova z ruské menšiny, Josef Kan-
či z romské komunity či Robert Po-
skočil z Židovské obce Teplice, kteří 
ve školním roce 2018/2019 průběžně 
dosahovali výborných studijních vý-
sledků. Foto: Daniel Šeiner

W W W. C A M P D AV I D S H O P. C Z

OBLÉKÁ PILOTA F3 

TOMA BECKHAUSERA

NAŠE PRODEJNY NAJDETE V TĚCHTO OBCHODNÍCH CENTRECH
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Radost z jízdy

ALEX DOWIS jako první u nás a možná i v Evropě předvedl své unikát-
ní umění light-art show (malování světlem). Tehdy vzal všem dech! 
I Lucii Bílé! Ta ho sice nejprve z placu před kamerami vyhodila, pak 
se chvíli dohadovali, aby jej nakonec přizvala ke svým mnoha velkým 
tour a koncertům. Teď se tento netradiční umělec jako první Čech do-
stal do show America’s Got Talent. (Amerika má talent). 

America’s Got Talent přivítala prvního Čecha

Ještě, než světlomalíř odletěl do Los 
Angeles, kde se americký Talent natá-
čí, zúčastnil se ve Španělsku velké te-
levizní talk show ElHormiquero, kde 
svým uměním naprosto dostal slav-
ného herce Antonia Banderase. Ten 
mu nejenom dlouho tleskal, zajímal se 
o light-art show, ale také se s ním vy-
fotil. V America’s Got Talent pak Alex 
Dowis rozhodně nenechal tisíce divá-
ků, stejně jako slavnou porotu ve slo-
žení Gabrielle Union, Julianne Hough, 
Simon Cowell a Howie Mandel chlad-
nými. Zažil obrovské ovace vstoje. Jak 
dopadl a zda postoupil do dalšího kola, 
se ukáže později. Respektive diváci se 
to dozvědí koncem května, kdy se díl 
s Dowisem bude na NBC vysílat. 
„Bylo to fantastické! Je to takový jeden 
ze splněných snů! Letěli jsme tam vylo-
ženě na pozvání, protože si mě vybrali 
a chtěli to, co dělám, vidět na vlastní oči. 

Nepopsatelné! Atmosféra, lidi, prostře-
dí, zkrátka všechno. A je mi ctí, že jsem 
vlastně první Čech, který tam něco tako-
vého mohl prezentovat,“ prozradil Alex 
Dowis. Setkal i se známou českou reži-
sérkou a producentkou Pavlínou Mos-
kalykovou, která žije střídavě tam i ta-
dy. „Vzali jsme ji s sebou na natáčení 
a byla to pecka. Moc nám s klukama dr-
žela pěsti…,“ podotkl Alex Dowis.
Ten nemaluje pouze světlem, ale tře-
ba do písku. Jeho show jsou přímo fan-
tastická a často i dojemná. Nad tím, co 
dokáže, jak umí světlem nebo do písku 
zvárnit postavy i tváře slavných osob-
ností, zůstává rozum stát. Především 
proto, že je to krátká doba, za kterou 
musí podobiznu vyrobit…„Dělám to 
ve velkém formátu a vidím to na místě 
vlastně jen po ose své ruky. Ale makám 
na tom,“ podotkl s úsměvem light-art 
výtvarník, který pracuje i pro privát-

ní fi rmy, pro jejich prezentace, show či 
různé večírky. 
Dnes má Alex Dowis svůj tým, vy-
stupuje po celém světě a například 
v pražském Divadle Ta Fantastika jed-
nou až dvakrát měsíčně prezentuje li-
ght-art show pro české i zahraniční di-
váky. Před sebou má několik zastávek 
projektu „ART OF Evolution“.
Před dvěma lety v rámci výročí slav-
ných postaviček Pata a Mata nebo Bo-
ba a Bobka, které kdysi stvořil Vladi-
mír Jiránek, prezentoval tyto večer-
níčkovské hrdiny na řadě míst. A vždy 
za obrovského ohlasu. 
Nyní jezdí i se show originální výtvar-
nou show Art of Evolution. Jedná se 
o příběh vývoje našeho světa, který 

bude vyprávěn pouze malovanými ob-
razy v reálném čase. A kde se maluje 
světlem, do písku i sprejem. Nedávno 
se Alex Dowis a jeho tým s představe-
ním objevil třeba v Plzni.

ALEX DOWIS 
Malbě a kresbě se věnuje od dětství. 
Ještě před tím, než se objevil v CS Ta-
lentu jako výtvarník, scénograf, tex-
tař, režisér i herec se podílel na celé 
řadě divadelních a fi lmových produk-
cí u nás i v zahraničí. Podstatnou částí 
jeho tvorby jsou i velké nástěnné mal-
by, jak exteriérové, tak i interiérové 
vycházejících zejména z oblasti umě-
ní graffi ti a street art. V posledních le-
tech se věnuje právě kreslení světlem. 
Kresba na luminiscenční plochu svět-
leným paprskem, kterým je možné 
stvořit jednoduchou kresbu až po re-
alistické portréty, a která před diváky 
vzniká a po chvíli zaniká, všechny fas-
cinuje! (od dop.) Foto: Dowis.cz

Alex Dowis a Antonio Banderas - Španělsko
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NA JEDINEČNOU MÓDNÍ SHOW 

VÁS SRDEČNĚ ZVE

11:00  Olga Rusakova
Tisíc a jedna noc

12:00  Jaroslava Procházková
Purity of freedom

13:00  Lilian Augustinová - Fashion Island
Třpytivá zahrada

14:00  Petra Vyoralová
Wedding list

15:00  Gabriela Giotto
Woman to love

16:00  Galal Giani - Queen Couture Paris
Diamond collection

17:00  Jiřina Matoušová - Werso
Moonlight

18:00  Luděk Hanák
Glow

19:00  Jiří Moravec
Shiny Night

20:00  Nikol a Jakub Ponerovi
Poner

21:00  Osmany Laffi  ta
Jaro, léto 2019

Kolonáda u Domu kultury v Teplicích,
Mírové náměstí 2950, 415 01 Teplice 

www.ticketportal.cz

Vstupenky v předprodeji 
v Domě kultury Teplice 
a v síti www.ticketportal.cz

////////////////////////////// PROGRAM /////////

T E P L I C E   8/6/2019

Osmany 
 Laffita


