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Mia Gebauer
Narodila se v Německu, kde strávila většinu svého dětství. Dospívala poté v Karlových Varech.  

Je jí 26 let. Vystudovala VŠE, v současnosti ještě studuje MBA psychologii managementu. Od roku 
2010 se věnovala modelingu a od roku 2015 působí jako profesionální fotografka, pořádá také 
workshopy. Žije v Praze, k jejím koníčkům patří sport, cestování, knihy a má vlastního pejska. 

Z Bali rovnou  
na Fashion Week

Populární fotografka, modelka a podnikatelka Mia Gebauer se zúčastní 
Czech Fashion Week 2020. Rozhodla se vrátit z kouzelné destinace na Bali 
rovnou na přehlídková mola. Po jejím návratu se nám podařilo ji vyzpovídat, 
než se opět ponoří do nových projektů.

Kdy?  V sobotu  
22. srpna 2020

Kde?  Na kolonádě  
u Domu kultury  
v Teplicích

Organizátoři, návrháři, modelky  
a celá produkce se na vás těší.

Mirka Pikolová
modelka

 Co vás vedlo k rozhodnutí vrátit se 
zpátky do Evropy poté, co jste pobý-
vala delší dobu na Bali? 
V  Evropě mám  domov  a  i  přesto,  že 
jsem se na Bali  rozhodla zůstat o ně-
co déle, nové projekty mě stáhly zpět 
od  oceánu  do  naší  země.  Do  Indoné-
sie jsem odjela, abych se tam věnova-
la sama sobě, vyčistila si hlavu, načer-
pala  energii,  užila  si  nádherné  příro-
dy, atmosféry, klidu a dokončila studi-
um MBA. Každodenní ruch velkoměsta 
mi už ale začal po čase trochu chybět, 
a  především  chuť  věnovat  se  novým 
projektům se nedala již utišit. 

 Byla jedním z důvodu vašeho ná-
vratu i spolupráce s Czech Fashi-
on Week, včetně nabídky pořadate-
lů předvádět na přehlídkovém mole? 
Ano,  tento  projekt  dlouhodobě  sledu-
ji a je jisté, že patří mezi jednu z nej-
prestižnějších Fashion akcí v ČR. Rá-
da navážu na své předchozí aktivity 
v modelingové oblasti, kdy jsem se 
zúčastnila  Prague  Fashion  Wee-
ku,  Fashion  Stars  Night,  před-

váděla pro návrháře Jakuba 
Polanku,  fotila  pro  ELLE 
a  pracovala  v  prestižní 
agentuře Czechoslovak 
Models. 

 Víme o vás z vašich sociálních sí-
tí, že jste nejen úspěšná modelka, 
ale i populární fotografka. Jak jste se 
k této oblasti dostala a jak jde dohro-
mady fotografie a modeling? 
Úlohou modelky je předvádět a propa-
govat daného návrháře a jeho modely, 
naopak úlohou fotografa je tyto mode-
ly kvalitně a kreativně zachytit a před-

stavit  široké  veřejnosti  pomocí  foto-
grafií. Modelingu  se  věnuji  od 15  let. 
Obě  profese  spolu  samozřejmě  úzce 
souvisejí. Zároveň je můj bývalý man-
žel Petr Gebauer úspěšný svatební fo-
tograf a během manželství začala i má 
kariéra v oblasti fotografky. 

 Co nejraději fotíte a proč? 
Miluji  tu  láskyplnou atmosféru, kte-
rá vládne na svatbách, a proto se za-
měřuji právě na oblast svatební a pá-
rové  fotografie,  kdy  mohu  zachytit 
upřímné emoce dvou zamilovaných. 
V minulém roce jsem se rozhodla po-
řádat vlastní workshopy, abych moh-
la  své  zkušenosti  a  dovednosti  pře-
dat dále  těm,  kteří  jako  fotografové 
teprve  začínají  nebo  se  chtějí  roz-
víjet  a  posouvat.  Navíc  jsem  vybu-
dovala  firmu  Fotodroid,  kterou  má-
me  společně  s  bývalým  manželem 
a která zajistí zábavnou část svatby 
ve  formě toho nejlepšího „fotokout-
ku“  s  nádherným  pozadím,  neome-
zeným tiskem a originálními rekvizi-
tami.  Ve  čtyřech  provedeních  bude-
te moci Fotodroid vidět též na Czech 
Fashion Week  v  Teplicích!  Těším  se 
na všechny návštěvníky!

Text: redakce Metropolu

Foto: archiv Mii Gebauer

Festival módy Czech Fashion Week Teplice 2020
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Beletrie, poezie i učebnice

SÚS
KRAJSKÁ SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC

Středočeského kraje

Asistenční  
vouchery podpoří 
podnikatele 
Liberecký kraj | Vyhlášení programu 
s názvem Asistenční vouchery Liberec-
kého  kraje  schválili  krajští  zastupite-
lé. Úspěšným žadatelům dotace pomo-
hou připravit  jejich vlastní projektové 
žádosti, které následně podají do vhod-
ných  výzev  operačních  programů. 
K rozdělení je 1,5 milionu, přičemž ma-
ximální výše dotace je 300 tisíc korun.
„Jsem rád, že můžeme podpořit podni-
katele v regionu a pomoci jim při usku-
tečňování jejich plánů, vizí a nápadů,“ 
prohlásil Michal Kříž, radní pro resort 
hospodářského  a  regionálního  rozvo-
je,  evropských  projektů  a  územního 
plánování. Program mohou využít ve-
řejnoprávní subjekty i soukromopráv-
ní právnické osoby, které mají sídlo či 
pracoviště na území Libereckého kraje. 
Žádosti se přijímají od 27. června toho-
to roku do 31. ledna 2022.  (od dop.)

Liberecký kraj | Již potřetí se 
uskutečnila soutěž Kniha roku 
Libereckého kraje, jejímž cílem 
je ocenit autory a  nakladate-
le za mimořádný literární počin, 
který se jakkoliv vztahuje k  Li-
bereckému kraji. Vítěze tohoto 
ročníku vyznamenali hejtman 
Martin Půta a krajská radní Kvě-
ta Vinklátová 22. června v Kraj-
ské vědecké knihovně v Liberci.

„Mám velkou radost z toho, že každým ro-
kem přibývají další regionální tituly. Záro-
veň nepochybuji o tom, že ne všichni auto-
ři či nakladatelé knihy do soutěže přihla-
šují. Byli bychom velmi rádi, kdyby nevá-
hali a příští rok byla účast ještě větší. Za tři 
ročníky soutěže jsme hodnotili již 81 titu-
lů,“ říká Květa Vinklátová, radní pro kul-
turu, památkovou péči a cestovní ruch 
Libereckého  kraje.   „Regionální téma je 
pro veřejnost velmi lákavé, potvrzuje to 

i zájem čtenářů liberecké knihovny, a to 
nejen o vydané knihy o libereckém regio-
nu, ale i o pořady, které na regionální té-
ma knihovna pořádá. Čtenář i posluchač 
se tak dozvídá více o regionu, ve kterém ži-
je, o jeho osobnostech, historii či turistic-
kých zajímavostech,“ řekla  Blanka  Kon-
valinková,  ředitelka  knihovny.  Oceně-
ní  získají  knihy v  kategoriích Odborná 

a populárně naučná  literatura, Beletrie 
a poezie, Literatura pro děti a mládež, 
učebnice a Umělecká monografie a vý-
tvarná publikace. Vyhlášen bude rovněž 
vítěz Ceny čtenářů a osobnost, která ob-
drží  Cenu  Libereckého  kraje  za mimo-
řádný přínos v oblasti literatury. V letoš-
ním roce komise rozhodla, že udělí ještě 
Zvláštní cenu poroty.   (od dop.)

„Silniční projekty pokračovaly i v do-
bě koronavirové krize. Proto nyní může-
me opravit například tři kilometry dlou-
hý úsek z Výpřeže do Horního Hanychova, 
kde celkové náklady činí necelých 84 mi-
lionů korun. Stavba je spolufinancována 
z Integrovaného regionálního operační-
ho programu,“ uvedl Jan Sviták, náměs-
tek pro resort dopravy, investic a veřej-
ných  zakázek.  Rekonstrukce  se  dočká 
i silnice III/03510 Frýdlant – ulice Kode-
šova. „S ohledem na vlastnictví je finan-
cování rozděleno mezi tři investory. Re-
konstrukci dešťové kanalizace, chodníků 
a veřejného osvětlení uhradí město Frý-
dlant, opravu komunikace a mostů Libe-

recký kraj a vodovody kanalizace pak Frý-
dlantská vodárenská společnost. Celko-
vé výdaje jsou zhruba 44 milionů korun,“ 
vysvětlil náměstek Sviták. Další rekon-
struovanou komunikací v  letošním ro-
ce je silnice III/2635 ve Stvolínkách, kde 
dojde k velkoplošné opravě úseku v dél-
ce 2,138 kilometru. Celkové náklady do-
sahují  8  535  364  koruny.  V  návaznos-
ti na příslib dotace pro kraje od Mini-
sterstva dopravy České republiky hledá 
kraj nově zhotovitele rekonstrukcí mos-
tů přes potok  Jílovku v obci Martinice 
v Krkonoších, v Dolní Nové Vsi nad Po-
pelkou, přes potok Cedron a přes náhon 
v Přepeřích a také velkoplošných oprav 

silnice III/26817 a III/2774 hranice kraje 
– Cetenov – Všelibice.
„V letošním roce investujeme z vlastního 
rozpočtu částku 496 milionů korun s tím, 
že minimálně dalších 400 milionů chce-
me získat z evropské dotace. O podpoře ze 
Státního fondu dopravní infrastruktury 
pro letošní rok jedná Asociace krajů Čes-
ké republiky s panem premiérem Babišem. 
Dále pokračují jednání o vypsání další vý-
zvy z Integrovaného regionálního operač-
ního programu o celkové alokaci 4 miliar-
dy korun. Kraj a ostatní regiony projekty 
připravené mají a jsou připraveny začít je 
realizovat ještě v letošním roce,“ uzavřel 
hejtman Martin Půta.  (od dop.)

Příběhy naší  
historie
Jablonec n. N. | V pátek 30. květ-
na se konala slavnostní ražba sed-
mé medaile České mincovny z cyk-
lu „Příběhy naší historie“, která je 
věnována  rozhlasové  stanici  Svo-
bodná Evropa. Ta s rokem 2020 sla-
ví  jubilejní výročí 70  let od první-
ho vysílání do Československa. Jde 
o další z řady cenných medailí vě-
novaných  opomíjeným  milníkům 
české historie. 

Mince se zařadila jako sedmá do sé-
rie „Příběhy naší historie“, které vě-
novala Česká mincovna pozoruhod-
ným  osobnostem,  činům  a  událos-
tem,  které  si  zaslouží  připomínku 
a  zvěčnění.  Slavnostní  ražby  se  zú-
častnili zástupci Rádia Svobodná Ev-
ropa i i České mincovny. „Jsme poctě-
ni, že jsme mohli být svědky slavnostní 
ražby medaile, která vznikla u příleži-
tosti 70. výročí prvního vysílání Rádia 
Svobodná Evropa pro obyvatele Česko-
slovenska. Tento rok oslavujeme také 
25. výročí našeho příchodu do České re-
publiky na základě pozvání od Václa-
va Havla,“ uvedl prezident Rádia Svo-
bodná Evropa Jamie Fly.  (od dop.)

Umožní to nově zmodernizovaný cen-
trální  dispečink  vodních  elektráren 
ve  Štěchovicích.  Kaskádní  elektrárny 
dokáží  z  jednoho  krychlového metru 
vltavské vody vyrobit celkem 0,7 kWh 
bezemisní elektřiny. Dispečink řídí ta-
ké provoz přečerpávací elektrárny Ště-
chovice II, velké vodní baterie, která je 
významným zdrojem špičkové energie 
pro Prahu a okolí.
 „Dispečink elektráren Vltavské kaskády 
modernizovaný nákladem více než 6 mi-
lionů korun splňuje nyní veškeré zpřísně-
né požadavky Národního úřadu pro ky-
bernetickou bezpečnost z hlediska odol-
nosti proti kyberhrozbám, umožní zkrá-

cení reakční doby a vyhoví i náročnějším 
požadavkům energetického dispečinku 
ČEPS na plnění podpůrných služeb, které 
postupně budou vstupovat v platnost,“ 
shrnul  možnosti  nového  dispečinku 
Daniel  Beneš,  předseda  představen-
stva a generální ředitel ČEZ. Moderni-
zace centrálního dispečinku elektráren 
Vltavské kaskády je nedílnou součástí 
největší  komplexní  modernizační  ak-
ce v historii české hydroenergetiky. Při 
ní byla za posledních 15 let při nákla-
dech ve výši  cca 3 miliard korun mo-
dernizována soustrojí na více než dva-
ceti velkých, malých a přečerpávacích 
vodních elektrárnách.  (od dop.)

Vltavskou kaskádu řídí modernizovaný dispečink

Česká republika | Řízení provozu deseti vodních elektráren tzv. Vl-
tavské kaskády o celkovém instalovaném výkonu 765 MW je spo-
lehlivější a lépe odolné vůči kybernetickým hrozbám. 

Koronavir kraj  
připravil o více než 
90 milionů korun
Liberecký kraj | Daňové příjmy Li-
bereckého  kraje  se  k  poslednímu 
květnu  propadly  oproti  loňskému 
roku  o  více  než  90 milionů  korun. 
Může  za  to  pandemie  onemocně-
ní COVID-19 a mimořádná opatření 
s ní spojená. Kraj odhaduje, že v ro-
ce 2020 přijde až o 600 milionů ko-
run, přesto investiční akce zastavo-
vat nebude.  
„Liberecký kraj hospodaří dlouhodo-
bě dobře, a proto jsem přesvědčená, 
že výpadek daňových příjmů zvládne-
me. Situace je sice vážná, ale klíčové 
je v tuto chvíli vydržet a hlavně neza-
stavovat investice,“ uvedla statutár-
ní náměstkyně hejtmana pro řízení 
ekonomiky, správy majetku a infor-
matiky Jitka Volfová.

Rekonstrukce silnic dál pokračují
Liberecký kraj | Kraj hledá firmy na další rekonstrukce silnic a mostů. Pro jejich financování musí ale 
získat dotaci ze Státního fondu dopravní infrastruktury, z něj má pro letošek přislíbeno 81 milionů ko-
run. Krajští radní vybrali zhotovitele rekonstrukce Kodešovy ulice ve Frýdlantu, silnice III. třídy ve Stvo-
línkách a silnice III. třídy z Horního Hanychova na Výpřež. 

Nejdůležitějšími důvody pro kosení trav-
ních porostů je zajištění průtočnosti sil-
ničních příkopů a tím odvodnění komu-
nikace a v neposlední řadě zajištění bez-
pečnosti  silničního  provozu.  Přednost 
proto  dostávají  dopravně  nebezpečná 
místa, jako jsou nepřehledné křižovatky, 
horizonty a další místa. „Rozdíly ve výš-
ce porostu jsou pochopitelně zřetelné i po-
dle technologie zimní údržby, tedy dle toho, 

zda silnice ošetřujeme chemickými  nebo 
inertními materiály,“ uvedl Tomáš Račák, 
provozní náměstek ředitele Krajské sprá-
vy a údržby silnic Středočeského kraje.
Letošní  sečení  travních  porostů  je  ná-
ročné i vzhledem k počasí. Časté deště 
a teplo podporují růst trávy. Proto se sil-
ničáři posílit počet sekaček i pracovníků 
s křovinořezy. Současně je ale třeba za-
jistit další práce, jako jsou celkové opra-
vy  silnic,  údržba  dopravního  značení 
a v neposlední řadě péče o odvodnění 
komunikací.  Prvořadým  úkolem  je  za-
jištění  bezpečnosti  silničního provozu. 

Proto se mohou řidiči setkat nejen s vy-
sekanými příkopy, ale přednostně i ob-
sekanými některými dopravními znač-
kami, třeba před železničními přejezdy. 
Sekačky samozřejmě nemohou být všu-
de najednou, proto je důležité, aby řidi-
či věnovali řízení vozidel zvýšenou po-
zornost. Ta je potřebná i vzhledem k po-
malu  se pohybujícím  sekačkám a pra-
covníkům s křovinořezy. 
„Čeká nás ještě jedna kompletní seč 
a v případě potřeby i další lokální sečení. 
Vše se řídí zajištěním bezpečnosti silniční-
ho provozu.,“ vysvětlil Bohumil Taraba, 
vedoucí provozu kladenské oblasti SÚS 
Středočeského kraje. Podle jeho slov tak 
silničáři  ve  Středočeském  kraji  utratí 
za seč travních porostů nejméně zhru-
ba 110 milionů korun.

Kosení travních porostů v příkopech je v plném proudu,
středočeští silničáři žádají řidiče o opatrnost
Téměř 55 milionů korun bude stát středočeské silničáře první 
kompletní seč travních porostů v silničních příkopech a ostatních 
pozemcích kolem silnic II. a III. třídy. Tyto práce jsou nyní v plném 
proudu, přednost mají nepřehledné a nebezpečné úseky.
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Ambasador Jan Pirk při převzetí nového vozu BMW
Usměvavého pana profesora MUDr. Jana Pirka, Dr.Sc. 
s  typickým motýlkem zná snad každý Čech. Meziná-
rodně uznávaný kardiochirurg Jan Pirk, je již od roku 
2016 ambasadorem značky KOPECKÝ dealera BMW 
a Peugeot. Auta a motocykly jsou jeho velkou životní 
vášní, sbírá historická vozidla a snaží se uchovat od-
kaz našich šikovných předků. 

prof. MUDr. Jan Pirk, Dr.Sc.
V roce 1991 se stal přednostou Kliniky kardiovaskulární chirurgie IKEMu, téhož roku provedl pvní transplataci srdce. O čtyři roky 
později byl jmenován přednostou Kardiocentra IKEMu. Stal se docentem a je nositelem titulu nejlepší manažer ve zdravotnictví.

 Pane profesore, víme o vás, že jste 
vášnivý řidič, jaké bylo první vozidlo, 
které jste řídil?
 
Úplně první vozidlo jsem řídil v 15 le-
tech, a to Moped Stadion S11, které-
mu se také přezdívalo „Splašené trub-
ky“. Prostě ten první Moped. První 
automobil, který jsem řídil, byla dě-
dečkova Jawa 600 (myslím), zelený 

čtyřsedadlový automobil. Tím jsem 
ho vozil na jeho letní byt. A moje prv-
ní auto, které jsem vlastnil, byla Aero 
662, kterou jsem si pořídil v létě ro-
ku 1968. Měl jsem ji jako jediné vozi-
dlo celých 5 let,  i když jsem se oženil 
a teprve, když se nám narodil druhý 
syn, tak už jsme se do Aerovky nevešli 
a rodiče nám přidali peníze na nové-
ho Trabanta. 

 Jako první vůz jste měl od nás 
BMW X5 a nyní (po druhé) BMW 
530xd Touring, neodpustíme si otáz-
ku na vaše zkušenosti s řízením SUV 
a klasikou od BMW?

Moje zkušenosti s BMW vozy jsou tyto: 
Osobně upřednostňuji klasiku z několi-
ka důvodů. Automobil je pohodlnější, 
má menší spotřebu při stejném podvoz-
ku a stejném obsahu motoru a nikdy se 
mi nestalo, že bych se s touto klasikou 
nedostal tam, kam jsem potřeboval. 
 
 Technika ve vozech jde stejně jako 
ve zdravotnictví mílovými kroky kupře-
du, co z moderních technologií ve va-
šem BMW 5er Vás nejvíce oslovilo?

Musím říci, že můj automobil je vyba-
ven tolika technickými vymoženostmi, 
že značnou část ani nevyužívám. Ale 
to, co se mi zvlášť libí, je automatický 
tempomat, který dokáže i sám zabrz-
dit a zastavit v případě, že vozidlo pře-
de mnou učiní totéž. 
 
 Kdybyste si mohl vybrat ze všech 
vozů BMW nějaké do své sbírky, kte-
ré by to bylo?
 
Kdybych si mohl skutečně vybrat, tak 
bych si vybral dvousedadlový Roadster 
BMW 328, který se vyráběl tak kolem 
let 1937 – 1938.

Je určený pro děti a mládež ve věku 14 
až 24 let a jeho úkolem je motivovat 
a podporovat osobní rozvoj a získává-
ní dovedností, které jsou potřebné pro 
budoucí život a zaměstnání. Proto Li-
berecký kraj s DofE podepsal smlou-
vu o spolupráci. Na základě ní se za-
vazuje poskytnout finanční podporu 
ve výši 10.000 korun svým příspěvko-
vým organizacím, které se do progra-
mu zapojí. „O program je rok od roku 
stále větší zájem. Aktuálně se do něj za-
pojuje na 130 států z celého světa. Pod-
poruje ho i britská královská rodina a já 
jsem moc rád, že se do něj přihlašuje také 
Liberecký kraj,“ uvedl hejtman Martin 
Půta. Na snímku je s výkonným ředite-
lem DofE Tomášem Vokáčem. (od dop.)

Memorandum o spolupráci
Liberecký kraj | Mezinárodní cena vévody z Edinburghu (Duke of Edinburgh´s International Award ne-
boli DofE) je prestižní neformální vzdělávací program, který spolupracuje nejen se základními a střed-
ními školami, ale i s dětskými domovy nebo středisky volného času.

„Výstava Trendy.Design.Produkce je největ-
ší pravidelnou výběrovou přehlídkou skla 
a bižuterie nejen v České republice, ale ce-
lé Evropě,“ uvedla ředitelka muzea Mi-
lada Valečková. „Je výsledkem dlouhodo-
bé aktivní spolupráce našeho muzea se 
současnými firmami. Velice si vážíme je-
jich zájmu o spolupráci i na dalších muzej-
ních projektech.“ Výstavu přes léto dopl-
ní zábavná rodinná dílna s názvem Hrát-
ky (nejen) se sklem. Mezinárodní triená-
le skla a bižuterie pak bude pokračovat 
koncem listopadu otevřením dalších 
dvou výstav a slavnostním předání oce-
nění vybraným kolekcím z výstavy Tren-
dy.Design.Produkce. Rozhodnou o nich 
mezinárodní komise, partneři a samotní 
návštěvníci.             (od dop.)

Dvacet milionů 
pro děti a mládež
Liberecký kraj | Poskytnutí dota-
cí na oblast školství, sportu, prá-
ce s mládeží a tělovýchovu v rám-
ci Dotačního fondu Libereckého kra-
je odsouhlasila Rada Libereckého kra-
je na svém jednání 9. června. I přes 
restrikce v důsledku zavádění epide-
miologických opatření, které se citel-
ně dotkly krajského rozpočtu, pošle 
Liberecký kraj dětem a mladým spor-
tovcům téměř 20 milionů korun.
V oblasti školství a mládeže se 79 
žadatelů, spolků a příspěvkových or-
ganizací obcí na území kraje, roz-
dělí celkem o 2.164.200 korun. Pod-
pory se dočkají projekty, zaměřené 
na volnočasové aktivity pro mládež 
do 26 let nebo pobytové tábory, ale 
také na pořízení kompenzačních po-
můcek pro žáky s podpůrnými opat-
řeními. „Přes komplikace, které prová-
zely v letošním roce proces hodnoce-
ní projektů vlivem dopadů pandemie 
COVID 19, se podařilo zajistit aloka-
ci ve výši 2,2 milionu korun a podpo-
řit žadatele v oblasti podpory mláde-
že v uspokojivé míře,“ řekl náměstek 
hejtmana pro resort školství, mlá-
deže, tělovýchovy, sportu a zaměst-
nanosti, Petr Tulpa. V oblasti tělový-
chovy a sportu, z programu Podpo-
ra sportovní činnosti dětí a mládeže 
ve sportovních organizacích 2020, si 
celkem 214 žadatelů rozdělí částku 
17 750 574 korun. (od dop.)

Kraj ušetří
za nákup 
energií 
Liberecký kraj | Díky centrálnímu 
nákupu se daří Libereckému kra-
ji pořizovat elektřinu a zemní plyn 
za optimální ceny. Poslední nákup 
energií pro roky 2020 a 2021 se 
uskutečnil vloni. Vysoutěžené ceny 
silové elektřiny a zemního plynu 
jsou o 15 až 20 % nižší než ceníko-
vé ceny těchto komodit u hlavních 
dodavatelů. V porovnání s cenami 
v roce 2020 Liberecký kraj ušetří 
okolo 10 milionů korun.
Nákup energií pro Liberecký kraj 
probíhá už od roku 2013 na Čes-
komoravské komoditní burze 
Kladno. „Kraj nakupuje energie ne-
jen pro budovu krajského úřadu, ale 
také pro krajské příspěvkové orga-
nizace, společnosti řízené krajem 
a některá města a obce v regionu. 
Díky tomu se obce dostanou na da-
leko nižší cenu, než kdyby nakupo-
valy energie samy. Celkem se jed-
ná o přibližně 500 odběrových míst 
elektřiny a 180 odběrových míst 
zemního plynu,“ uvedla statutární 
náměstkyně hejtmana pro řízení 
ekonomiky, správy majetku a in-
formatiky Jitka Volfová. 
„Ušetřené peníze můžeme použít 
tam, kde jsou potřeba, například 
na rekonstrukce krajských silnic, 
na podporu dobrovolných hasičů ne-
bo k navýšení kapacity krajských do-
movů pro seniory,“ doplnila Jitka 
Volfová. Kraji a jeho příspěvkovým 
organizacím se podařilo za sedm 
let díky centrálnímu nákupu ener-
gií ušetřit přibližně 86 milionů ko-
run. Celkem pro všechna odběrná 
místa, jejichž součástí je i Krajská 
nemocnice Liberec a některé obce, 
se jedná o částku téměř 155 milio-
nů korun.  (od dop.)

To nejlepší ze skla a bižuterie
Jablonec n. N. | Výstavu toho nejlepšího ze skla a bižuterie na českém trhu za poslední tři roky připra-
vilo Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou.  Nese název Trendy. Design. Produkce a ukazuje dí-
la 80 účastníků z osmi zemí světa, kteří vybrali ze svých kolekcí na 300 výrobků. Přehlídka, která se ko-
ná v rámci Mezinárodního trienále skla a bižuterie, bude k vidění od 20. června do 1. listopadu.
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HOTEL  AURA
design & garden pool hotelaura.cz

Hotel AURA PRAHA design & garden pool  |  Kostelecká 819/67  |  190 00 Praha 9 – Čakovice  |  Czech Republic  |  recepce a individuální rezervace tel. +420 607 111 444

MÁME OTEVŘENO
Vážení hosté, již nyní vás můžeme ubytovat, pokud ubytování  

potřebujete k výkonu své práce - podnikatelské nebo jiné  
obdobné činnosti, vč. cizinců. Stačí podepsat čestné prohlášení,   

v němž je uvedeno, že k nám přijíždíte z pracovních důvodů.

...vítejte na palubě

Pronájem autobusů
•  Profesionální služby... Bezpečnost na prvním místě.  

DVD, WC, USB, vstřícný profi řidič.  
Pohodlí a spokojený klient je pro nás prioritou.

•  Žádné skryté poplatky...  Transparentní ceny před ná-
stupem, bez dodatečných příplatků za přistavení apod

•  Moderní vozový park... Mercedes Benz + Setra + Temsa,  
s nejvyspělejší technologií motorů třídy Euro 5 nebo 
EURO 6. Není důvod dělat kompromis.

702 99 60 99 www.furrabus.cz
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Salon Evropy se vrací do Teplic

DĚKUJEME PARTNERŮM

Vážení milovníci módy,  
přijměte pozvání na velkole-
pou módní show Czech  
Fashion Week Teplice 2020. 
Uskuteční se v sobotu  
22. srpna odpoledne  
a kolonádě u Domu kultury.  
Také letos za vámi přije-
doue Osmany Laffita, Jiřina 
Matoušová, Luděk Hanák, 
Alice Abraham, Petra Vy-
oralová a další skvělí návr-
háři. Přijměte malou ochut-
návku z uplynulých ročníků.  
Těšíme se na Vás!

MĚSTO TEPLICE
PARTY NÁBYTEK
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Po rozvolnění opatření pro-
ti koronaviru znovu ožila Měst-
ská galerie v Zahradním do-
mě v Teplicích. Její kurátor 
doc. Vladimír Šavel tentokrát 
přivítal vzácné hosty akade-
mického malíře Vladimíra Su-
chánka s manželkou Zitou, kte-
rý tu na sklonku května otevřel 
výstavu s názvem „Výběr z lito-
grafické tvorby“. 

Při vernisáži kurátor uvedl výstavu au-
torovým velmi zajímavým životopisem: 
Vladimír Suchánek studoval na Pedago-
gické fakultě Karlovy univerzity v Pra-
ze (1952–54) u profesorů Cyrila Bou-

dy, Karla Lidického a Martina Salcma-
na a na Akademii výtvarných umění 
v Praze (1954–60) v grafické speciálce 
profesora Vladimíra Silovského. Je čin-
ný v oboru grafiky, malby, knižní ilust-
race, známkové tvorby a exlibris. Je čle-
nem Sdružení českých umělců grafiků 
HOLLAR, jehož byl od roku 1995 dva-
cet let předsedou. V roce 1997 byl jme-

nován členem Evropské akademie věd 
a umění se sídlem v Salcburku. Je nosi-
telem státního vyznamenání – medaile 
Za zásluhy v oblasti umění.
Vladimír Suchánek je příslušníkem ge-
nerace, která sehrála důležitou pozitiv-
ní roli ve vývoji českého umění druhé 
poloviny dvacátého století. Jeho grafic-
ké listy prozrazují, vedle bohaté imagi-
nace a osobité poezie, mistrovské ovlá-
dání barevné litografie, která je jeho nej-
užívanější grafickou technikou. Zde do-
sáhl mezinárodního uznání – za svou 
tvorbu získal celkem 31 významných 
cen. Do roku 2019 uspořádal 170 samo-
statných výstav v České republice i v za-
hraničí – Belgie, Holandsko, Německo, 
Japonsko, USA, Čína, Švédsko, Dánsko, 
Řecko, Polsko, Slovensko. Zúčastnil se 
rovněž více než 300 výstav, mimo jiné 
mezinárodních Bienále grafiky – Lublaň, 
Krakov, Paříž, Terst, Grenchen, Buenos 
Aires, Frechen, Bradford, Biella, Rijeka, 
Segovia, Tokio, Heidelberg, Norimberk, 
Malbork, Lodž, Frederikshavn, Berlín, 
Miami, Toronto, Fredrikstad a Peking. 
V oblasti grafického exlibris patří Vladi-
mír Suchánek k nejvýznamnějším sou-

časným tvůrcům, pro sběratele z celého 
světa vytvořil do dnešního dne 465 ex-
libris. V České republice je znám i kniž-
ními ilustracemi a návrhy poštovních 
známek. Svými pracemi je zastoupen 
ve sbírkách Národní galerie v Praze, Al-
bertina Wien, Rockford Art Museum 
a v řadě dalších veřejných a soukromých 
sbírek u nás i v zahraničí.

Městská galerie v Zahradním domě v Teplicích opět ožila

Kurátor Městské galerie v Teplicích doc. Vladimír ŠavelVladimír Suchánek s manželkou Zitou

Náměstek primátora města Teplice Jiří Štábl u linorytu s názvem VíraČervená Kleopatra

Doteky

Královna noci

Od konce června až do 30. srpna
bude v Zahradním domě k vidění 

výstava figurální tvorby členů 
Spolku českých umělců  

grafiků HOLLAR. 
Vernisáž se uskuteční  

ve středu 24. 6. v 18 hodin. 
Jste srdečně zváni.

ZVEME NA DALŠÍ VÝSTAVU

Severní Čechy mají zásoby pitné vody

I v období přetrvávajícího sucha má tento re-
gion několikaleté zásoby vody a není třeba se 
obávat žádných výpadků. Povrchové nádrže 
Krušných a Jizerských hor jsou ve velmi dob-
ré kondici a správci vodních toků je dokáží na-
plňovat a udržovat na hladinách garantujících 
dostatečné množství pro vodárenské odběry. 
U velkých podzemních zdrojů na Litoměřicku 
a Liberecku je samozřejmě znát dlouhodobý 
deficit srážek, ale stále poskytují dostatek vo-
dy pro plynulé zásobování.

 A když přece jen někde zásobování vázne?
Méně příznivá situace v souvislosti s dlouhodo-
bým nedostatkem srážek se může projevovat pou-
ze u menších lokálních zdrojů, zejména u těch měl-
kých, které jsou velmi náchylné na delší období bez 
srážek. Zde řešíme situaci operativním doplňováním 
vody do vodojemů cisternovým rozvozem, a tak do-
kážeme zajistit dodávku vody bez nutnosti omezení 
spotřeby.  Další naší výhodou je propojení našich vo-
dárenských systémů umožňující využívat zastupitel-
nosti hlavních zdrojů – oblast, kde je menší kapacita 
zdrojů, tak může být „přepojena“ na zdroj, který je 
vzdálený třeba i desítky kilometrů.

 Hodně se teď mluví o opatřeních, která by 
měla dlouhodobě pomoci situaci s vodou v naší 
zemi. Jak je hodnotíte? 
I přes tyto v současné době pozitivní zprávy z ob-
lasti zásobování pitnou vodou na severu Čech, 

podporujeme záměry a aktivity, zabývající se za-
držováním vody v krajině, hospodařením s vodou 
a jinou ochranou vodních zdrojů. Jako vodáren-
ská skupina zabezpečující zásobování pitnou vo-
dou pro více než desetinu republiky si dobře uvě-
domujeme, že je potřeba zajistit dostatek vody ne-
jen pro naši, ale hlavně pro budoucí generace.

 Změnil se v poslední době vztah lidí k vodě, 
zejména k té pitné?
Lidé se více zajímají o ekologické otázky, kam 
voda přirozeně patří. Ať už z pohledu ochrany 

přírody, péče o vodní zdroje, zadržování vody 
v krajině, zásobování a čištění. Na dnech ote-
vřených dveří v našich provozech se dozvě-
dí podrobné informace o vodárenských proce-
sech. Jsou překvapeni, jak složité je dostat vo-
du třeba z horské vodní nádrže až domů ke ko-
houtku. Někdy se setkáme s představou, že 
na začátku je nějaké síto či filtr nečistot a pak 
už jen vede tlustá trubka k vodojemu a odtam-
tud tenké trubky do domácností. A kanalizace 
že odvádí odpad přímo do rybníka nebo do ře-
ky. Tyto představy se snažíme opravovat a uka-
zovat realitu. Pak lidé zjistí, že upravit suro-
vou vodu na pitnou a vyčištěnou odpadní vo-
du vrátit do přírody není snadné ani levné. Ale 
je dobře, že tyhle věci řeší a že třeba pro zalé-
vání zahrady využijí dešťovou vodu, že vysa-
zují stromy a vůbec berou ohled na přírodu ko-
lem nás.

S K U P I N A

V poslední době se často píše a mlu-
ví o suchu a jeho následcích. Mnozí z vás 
se jistě zeptají, jaká je situace v zásobo-
vání pitnou vodou na severu Čech?  Od-
povídá mluvčí Severočeské vodárenské 
společnosti Mario Böhme.

Fláje

Chřibská



inzerce

07

„Činnost spolku Ještěd 73 je pro úspěch 
celého projektu zcela zásadní. Jsme vel-
mi rádi, že vznikla tato velmi úzká spo-
lupráce, která dává našemu společnému 
úsilí pevné základy. Podařilo se nám ta-
ké finančně zajistit vznik této velmi dů-
ležité architektonické studie. Za to patří 
našim partnerům velký dík. I když jsme 
stále pořád de facto na začátku naší spo-
lečné dlouhé cesty,“ uvedl předseda ra-
dy spolku Ještěd 73 a generální ředitel 
CRA Vít Vážan.
Zahájení přípravy samotné architek-
tonické studie předcházelo dokončení 
stavebně-technického a stavebně-his-
torického průzkumu či přesné geode-
tické zaměření celé stavby.
„Velmi si vážím toho, jakým způsobem 
architekti k celému projektu přistoupili. 

Nejedná se o lehký úkol, jelikož vyžadu-
je velkou míru pokory a úcty, ale zároveň 
i odvahy přijít s návrhy vhodných řeše-
ní pro tak unikátní a významnou stav-
bu, jakou Ještěd bezesporu je. Jsem rád, 
že se nám podařilo navázat úspěšnou 
spolupráci, jejímž důkazem je dokonče-
ní kvalitní architektonické studie. Věřím, 
že budeme moci co nejdříve pokračovat 
dále směrem k vytvoření projektové do-
kumentace, pro kterou je tato studie ne-
zbytným a důležitým základem,“ dodal 
hejtman Martin Půta.
Architektonický návrh vytvořený tý-
mem ARN STUDIA a jeho spolupracov-
níky pokrývá kompletní obnovu této 
národní kulturní památky. Zabývá se 
pojetím exteriérů i interiérů stavby, 
okolím věže, ale také vazbou na kraji-

nu. Dále odpovídá na hlavní architek-
tonické otázky spojené se zajištěním 
celoročního bezbariérového přístu-
pu či zasklením vyhlídkového ocho-
zu. Studie by měla být podkladem pro 
následnou přípravu projektové doku-
mentace pro stavební povolení.
Kladně ji přijal Národní památko-
vý ústav, se kterým spolek Ještěd 73 
od samotného začátku velmi úzce spo-
lupracuje. „Pozitivní reakce ze strany 
Národního památkového ústavu je pro 
nás velkým povzbuzením a současně po-
tvrzením, že jsme vybrali dobrý projekt, 
který respektuje odkaz původního tvůrce 
Karla Hubáčka a současně mu dává no-
vou dimenzi,“ doplnila Květa Vinkláto-
vá, radní pro kulturu, památkovou pé-
či a cestovní ruch Libereckého kraje.
V průběhu zpracování studie probíha-
ly konzultace s odborníky na tuto stav-
bu, jakými jsou akad. arch. Otakar Bi-
nar (autor původního interiéru), profe-
sor Miroslav Masák či profesor Jiří Su-
chomel.
Ve vestibulu krajského úřadu je k ar-
chitektonické studii připravena i vý-
stava panelů. Návštěvníci ji mohou 
zhlédnout do 30. června letošního 
roku. (od dop.

„Severočeské muzeum je institucí, která 
je známá i za hranicemi našeho regionu. 
Po rekonstrukci získají jeho expozice mo-
derní podobu a výstavní prostory nabíd-
nou zajímavé spojení historizujících sty-
lů s novodobými prvky. Věřím, že toto 
neotřelé pojetí přiláká mnoho nových ná-
vštěvníků,“ řekl hejtman Martin Půta. 
Ve vstupním vestibulu a části hlavní-
ho výstavního sálu se objevily skleně-
né rampy a podlahy, Úpravami prošly 
rozvody elektřiny a klimatizace v celé 

budově, také zabezpečovací a požár-
ní systémy v muzeu budou odpovídat 
současným požadavkům.
Vystěhování muzea stálo 1,3 milionu 
korun. Na samotnou stavbu je v dru-
hé etapě rekonstrukce vynaloženo více 
než 79 milionů korun, cena restaurač-
ních prací činí bezmála milion. Celkem 
bylo na rekonstrukci dosud vynalože-
no zhruba 100 milionů korun, celkové 
plánované výdaje činí 143 miliony ko-
run včetně DPH. (od dop.)

Druhá etapa pokračuje

Další krok k rekonstrukci Ještědu splněn
Kladné závazné stanovisko k architektonickému návrhu obnovy Horského hotelu a televizního vysí-
lače Ještěd vydal Krajský úřad Libereckého kraje. Koncept je autorským dílem ARN STUDIA z Hrad-
ce Králové pod vedením Ing. arch. Jiřího a Michala Krejčíkových. Práce na studii započaly v roce 2017. 
Soutěž vypsal spolek Ještěd 73. Své zástupce v něm mají mimo jiné Liberecký kraj, České Radiokomu-
nikace (CRA) a současný provozovatel hotelu a restaurace společnost Ještěd, s.r.o. 

Nové podlahy, vymalované stěny, repasované dveře a  okna, mo-
derní osvětlení. To jsou jen ve zkratce některá vylepšení, která při-
nesla právě probíhající druhá etapa rekonstrukce Severočeské-
ho muzea v Liberci. První návštěvníky muzeum, které je uzavřeno 
od února 2018, uvítá letos v září.

www.osmanybryle.cz

@osmanybryle
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Jan Skála - Panská skála

TIPY NA VÝLET

Holanské rybníky jsou soustava 23 vodních děl, které 
vznikly v pozdním středověku a raném novověku. Ob-
last mezi městysem Holany a obcí Stvolínky přináší 
jedinečnou možnost seznámit se s archeologicky za-
jímavými místy z období loveckého i zemědělského 

pravěku či se středověkými panskými sídly na pískov-
cích, jakými byly tvrz Rybnov, hrad u Hostíkovic ne-
bo Milčany. 
Exkurze se uskuteční 4. a 18. července a 8. a 22. srp-
na. Registrace účastníků a informace o dalších čes-

kých a moravských místech zapojených do projek-
tu jsou na webu  https://www.arup.cas.cz/archeo-
logicke-leto/ nebo na facebookových stránkách htt-
ps://www.facebook.com/ events/897800334067574/.
 (od dop.)

Vyhlídka v  17. patře budovy Krajského úřadu Libereckého kraje je opět až 
do 31. 8. 2020 zpřístupněna veřejnosti.  V případě příznivého počasí bude vy-
hlídka otevřená až do 30. 9. 2020. Přístupná je v pondělí a ve středu od 8 do 16 
hodin, v úterý, čtvrtek a pátek od 8 do 15 hodin. Foto: Jaroslav Appeltauer

Své vítěze zná fotografic-
ká soutěž, kterou na začát-
ku května vyhlásilo oddělení 
cestovního ruchu Libereckého 
kraje. Nesla název Zkus se za-
milovat s Libereckým krajem 
a její účastníci zasílali snímky, 
na nichž dokumentovali své 
nejzamilovanější oblasti re-
gionu či ideální místa pro ro-
mantické rande.

Celkově do soutěže dorazilo více než 
osm desítek velmi pěkných fotografií 
z nejrůznějších míst kraje. Od těch no-
toricky známých jako Bezděz, Ještěd 
nebo Máchovo jezero, až po opravdo-
vé skryté skvosty. „Po krátké evidenci 
jsme všechny fotoúlovky nahráli do dvou 
alb na naši facebookovou stránku Libe-
recký kraj – cestou necestou a lidé moh-
li hlasovat v každé kategorii o ty nejlep-
ší,“ uvedl Jakub Šeps, vedoucí oddělení 
cestovního ruchu. 
V kategorii nejromantičtějších míst 
zvítězil obrázek cesty se Sněžkou v dá-
li, kterou zaslala Andrea Popková. Dru-
hou kategorii, místo pro romantické 
rande, vyhrál Jan Skála s fotkou Panské 
skály v Kamenickém Šenově. 

Výherci získají dárkové tašky plné 
výrobků místních firem. Například 
knihy s regionální tematikou, sklo 
a bižuterii, ale také mapy nebo in-
formační materiály, které se mohou 
hodit při putování krajem. „Jsme rá-
di, že mnoho lidí zareagovalo na naši 
výzvu a svěřilo nám fotografie z míst, 
která pro ně osobně představují mi-
lou vzpomínku nebo je třeba jen ma-
jí za romantická. Budeme přemýš-

let o dalších regionálních tématech 
pro soutěže,“ řekla Květa Vinkláto-
vá, krajská radní pro kulturu, památ-
kovou péči a cestovní ruch. „Již ny-
ní se na léto připravuje další, která bu-
de spojena s velkým letním projektem 
Skryté skvosty Libereckého kraje.“
Na dalších místech v kategorii Nej-
zamilovanější místo skončily Andrea 
Votrubcová s pohledem na nový sad 
a zapadlou vesničku Loučky a Dag-

mar Klimková s motivem z Jizerky. 
V kategorii Nejlepší místo pro roman-
tické rande to byly Kateřina Rosen-
dorf  a její snímek zachycující svatbu 
na hradě Vranov a záběr na východ 
slunce na Mariánské vyhlídce Denisy 
Albaniové. 
„Děkujeme všem, kteří se do soutěže při-
hlásili, popravdě jsme předem neočeká-
vali, že se nám sejdou opravdu profesio-
nální snímky,“ doplnil Šeps. (od dop.)

Májovou fotosoutěž vyhrály Sněžka a Panská skála

Andrea Popková - cestou na Sněžku

Pramen kyselky 
u Nového Města 
prý objevil kovář
Celé generace obyvatel Nového 
Města pod Smrkem i turistů, kteří 
do této jizerskohorské oblasti mí-
ří, ochutnávají a v lahvích si domů 
odnášejí místní specialitu: železi-
tou kyselku. Minerální prameny tu 
vyvěrají na levém břehu Ztracené-
ho potoka v údolí mezi Měděncem 
a Sviňským vrchem. Volně přístup-
ný je pouze nejvydatnější a Nové-
mu Městu nejbližší pramen Novo-
městské kyselky. 

„Oblast, kde vyvěrá Novoměstská ky-
selka, je známá, přesto nepatří k mís-
tům, kam by mířily davy turistů. Lze 
ji proto doporučit zejména výletní-
kům, kteří rádi objevují nové cíle,“ 
uvedla Květa Vinklátová, radní pro 
kulturu, památkovou péči a cestov-
ní ruch Libereckého kraje.
Vypráví se, že k objevu zdejší hyd-
rogenuhličitanové kyselky došlo 
náhodou v roce 1780. Jako nález-
ce je uváděn novoměstský kovář 
Johann Nepomuk Legler, který ob-
jevil pramen kyselky při návratu 
z práce, když scházel údolím Ztra-
ceného potoka. 
O tom, že novoměstská kyselka 
však už mohla být známá již mno-
hem dříve, ale svědčí několik po-
věstí. Jedna z nich vypráví, že zá-
zračná voda z místních lesů ochrá-
nila obyvatelstvo nedávno vzniklé-
ho městečka před těžkou morovou 
epidemií v roce 1598. Jelikož větši-
na místních pověstí mívá pravdi-
vé jádro, lze se domnívat, že voda 
z horního toku Ztraceného potoka 
byla známá o téměř 200 let dříve, 
než ji objevil kovář Legler.
Kyselka má osvěžující chuť. Díky své 
vysoké perlivosti a malé mineraliza-
ci vydrží čirá v lahvi velmi dlouho. 
Prameniště, z něhož si lidé kysel-
ku odnášejí, bylo několikrát zastře-
šeno; současná podoba altánku po-
chází z roku 1937. (od dop.)

Archeologické prohlídky přiblíží Holanské rybníky 
Komentované prohlídky vybraných archeologických oblastí připravily na léto Archeologické ústavy AV ČR v Praze a v Brně ve spolupráci s Ná-
rodním památkovým ústavem a třemi desítkami vědeckých, muzejních a dalších regionálních pracovišť po celé zemi. V Libereckém kraji se 
do akce zapojilo Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě, které v červenci a srpnu zve na komentované exkurze k Holanským rybníkům.

Jednoduše dokonalý...

PARTY NÁBYTEK
půjčovna nábytku a vybavení

www.partynabytek.cz


