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Liberecký hejtman Martin Půta zaznamenal v letošních krajských volbách,
sportovní terminologií řečeno, hattrick. Gratulujeme a ptáme se ho…

Hattrick

Martina Půty
 Jak si obrovskou důvěru ob-

Vážení a milí přátelé,
po roce opět nastal čas adventní a právě letos si
Vánoce zasloužíme víc než kdy jindy. Proto zpomalme,
vydechněme si a potěšme své duše sváteční atmosférou.
Přeji vám všem, ať jsou vaše Vánoce opravdovým
obdobím klidu, míru a pohody. Užijte si je ve zdraví
a pokud možno s těmi, které máte rádi.
Ať se vám vyplní úplně všechna, i ta nejtajnější přání.
Již brzy vstoupíme do nového roku s letopočtem 2021.
Jeho předchůdce, který právě končí, nebyl zrovna rokem
plným harmonie a pohody. Čelili jsme mnoha dosud
nepoznaným zkouškám a kladli si otázky,
na které jsme neznali odpovědi.
Rád bych proto nám všem popřál, aby ten nový rok byl
mnohem klidnější, bez otřesů a nejistot.
Abychom se mohli všichni setkávat svobodně,
bez omezení a aby nás rokem 2021 provázelo kromě lásky
především pevné zdraví.

Martin Půta,

hejtman Libereckého kraje

čanů vysvětlujete?
Pro mě je výsledek voleb zhodnocením naší práce ve vedení
kraje za uplynulých osm let, nyní hlavně přístupu ke koronavirové krizi v první polovině letošního
roku. Tedy ohodnocení práce nejen
na kraji, ale i nasazení všech skvělých
starostek a starostů, kteří do krajského
zastupitelstva kandidovali.
 A co jim na oplátku slibujete?
Důvěra je možná založená na tom, že
popisujeme stav věcí, jaký reálně je.
Jsme připraveni dál pracovat ve prospěch Libereckého kraje, jeho obyvatel, hledat řešení problémů a nebát se
dělat i nepopulární rozhodnutí, pokud jsme přesvědčeni o jejich správnosti. Především všechna tato rozhodnutí konzultovat s lidmi, kterých
se dotýkají, tedy s obcemi, městy, neziskovými organizacemi, podnikateli.
 Co čeká Liberecký kraj v příštím
období?
Situace je nepředvídatelná z pohledu
dalšího vývoje epidemie Covid-19. Nikdo vlastně neví, jak se ta situace bude v dalších měsících a týdnech vyvíjet. Jestli to rozvolnění vydrží, nebo nás naopak čeká v novém roce další lock-down a uzavíráni ekonomiky.
Myslím, že to vlastně neví nikdo. Nebudu velký optimista, v Asii se už
mluví o třetí vlně. Dá se očekávat, že
nás také nemine, protože koronavirus tady je, přenáší se nějakým jasně definovaným způsobem. Imunita
je omezená do té doby, než bude vyvinuta vakcína a proočkuje se většina
obyvatel a rizikových skupin. Do té
doby se ten virus bude prostě nějakým způsoben dál šířit. Druhou velkou nejistotou je daňový balíček a jeho dopad na krajský rozpočet. V nejhorším možném scénáři to může být
až cca 500 milionů korun, tedy půl
miliardy, které budou v příjmové straně rozpočtu chybět a které budeme
muset někde ušetřit na straně výdajů.
 Jak vypadá rozpočet pro rok 2021?
Snažíme se rozpočet co nejvíc přiblížit realitě. Nechceme schvalovat
žádné virtuální vzdušné zámky, to si
na rozdíl od státního rozpočtu a vlády opravdu dovolit nemůžeme. Nelze peníze vytisknout, půjčit si a platit z nich pouze úroky.
 Co budete muset oželet?
Hledáme úspory napříč resorty v provozních výdajích krajského úřadu,
krajské samosprávy a také příspěvkových organizací. Nechceme sahat

a zatím nesaháme na připravené investice. Nechceme významně snižovat podporu různých aktivit od kulturních přes sportovní až po ochranu životního prostředí, které dlouhodobě spolufinancujeme, protože bez
těchto příspěvků by třeba ani nefungovaly. Myslím, že je logické pokračovat v investování do zdravotnictví,
vybavení dobrovolných hasičů a podobně.
 Pomáhá hejtmanům vláda?
Musím bohužel říct, že tady vládne hluboké nepochopení. Ve čtvrtek
3. prosince jsme jako Asociace krajů
České republiky obdrželi od paní ministryně Schillerové dopis, kde nám
vyjmenovává, co všechno vláda krajům poslala. Myslím, že jak kraje, tak
vláda by měly mít na paměti, že to
nejsou žádné naše finanční prostředky, ani vlády, ani paní ministryně, ale
jsou to peníze, které museli obyvatelé této země zaplatit na daních. Nejdřív podnikatelé něco vymysleli, vyrobili, prodali a z toho zaplatili daně.
Nejedná se vůbec o naše peníze, jsou
to peníze lidí, o které se máme zodpovědně starat. V tomto směru mě mrzí,
že zatímco firmy a lidé hledají úspory ve svých rozpočtech podobně, jako je v letošním roce už hledaly kraje, města, obce, vláda se naopak prostě zatím nevěnuje hledání provozních
úspor v chodu ministerstev a dalších
veřejných institucí. To je velká chyba.
 Co očekáváte od koaličních partnerů?
Stejně jako v minulých čtyřech letech
jsme zvolili širokou koalici s ODS a Piráty. Očekávám dobrou vzájemnou
komunikaci a schopnost vysvětlovat
si někdy i rozdílné postoje uvnitř koalice. Věřím, že se nám to daří. Myslím,
že za ten více než měsíc nové krajské
vlády jsme se spolu naučili domluvit
a vydrží nám to celé čtyři roky.
 A od ostatních zastupitelů?
Od ostatních zastupitelů očekávám
přiměřenou kritiku, což se od opozice přirozeně očekává. Vnímám to tak,
že to k demokracii prostě patří. Naopak se zavazuji k tomu, pokud opozice přijde s nějakým rozumným návrhem, jsme připraveni jej podpořit
a spolupracovat na něm. Ostatně opozici jsme umožnili, aby nás významně
kontrolovala ve výborech a také v dozorčích radách krajských společností.
Považuji to za správný přístup.
 Po osmi letech už můžete radit, jaké vlastnosti by měl mít důvěryhodný politik?

Radit, to určitě ne. Ale myslím si, že
se člověk nesmí bát popisovat věci tak, jak opravdu jsou. Politická korektnost a slušnost by se neměla úplně zaměňovat s tím, že člověk o některých věcech mlčí, problémy nepopisuje, i když trápí lidi. Myslím, že
lakování věcí na růžovo nedává žádný smysl. Přesto, že se celé zemi, celé
ekonomice v průměru daří, nemá cenu zavírat oči před tím, že jsou tady
lidé, kteří třeba nemají na to zaplatit dětem ve škole obědy. Že někteří
upadli do exekuční pasti. A že existují
lidé, kteří mají velice obtížný přístup
k veřejným službám, ať už z pohledu
dopravní dostupnosti, nebo si je prostě nemohou dovolit.
 Hejtmani vás pověřili vedením
Asociace krajů ČR. Stanete se jejím
řádným předsedou?
Byl jsem pověřen vedením Asociace krajů České republiky v mezidobí, na předsedu jsem nakonec nekandidoval. Respektuji dohodu mezi
ODS a ANO o obsazení vedení asociace krajů a jsem připraven spolupracovat, protože spolupráce je důležitou složkou fungování asociace. Věřím, že bude fungovat dobře. Za doby existence krajů je v tomto, šestém
volebním období, vedení asociace
v nejbarevnějším složení ze zástupců šesti politických stran. To vlastně nikdy v minulosti nebylo. Asociace krajů bývala dost jednobarevná.
Jsem rád, že to je teď jinak, bude to
příležitost, aby se ty různé pohledy na územní samosprávu vzájemně
obohacovaly.
 Blíží se závěr roku poznamenaného pandemií. Co vzkážete obyvatelům krásného Libereckého kraje?
Chtěl bych obyvatelům našeho kraje popřát co největší možnost si
na konci roku odpočinout. Možná
ani ne tak fyzicky, jako od toho všeho, co nás v tomto roce potkalo. Věřím, že se budeme moci na konci roku potkávat s našimi rodinami, blízkými přáteli. Přeji všem hlavně zdraví a aby pandemie, která je spojená
s rokem 2020, nebyla už tolik spjatá s rokem 2021. Myslím, že příští rok bude ve znamení konce té koronavirové krize. I když při návratu
k nějakému normálnímu životu budeme samozřejmě muset zohledňovat všechny věci, které nás v letošním roce potkaly. A nepodceňovat to,
co jsme v minulosti přece jen trochu
podceňovali.
Připravila: L. Richterová, foto: archiv LK

Společné
prohlášení
Ve středu 9. prosince se zástupci
Ministerstva životního prostředí
ČR, Ministerstva zahraničních věcí
ČR a Libereckého kraje jednoznačně shodli na tom, že polská reakce
na požadavky, které by mohly vést
k mimosoudnímu řešení problémů
způsobených těžbou v polském
hnědouhelném dole Turów, je naprosto nedostatečná a nelze ji akceptovat. Česká strana o tom bude
informovat jak své polské protějšky, tak i Evropskou komisi, která ji
o to přímo požádala.
Česká republika očekává do konce
roku vyjádření Evropské komise
k podanému podnětu dle čl. 259
Smlouvy o fungování EU. Na základě vyjádření Komise i dosavadního průběhu jednání následně
vláda rozhodne o dalším postupu v celé záležitosti. Prohlášení
podepsali náměstek MŽP Vladislav Smrž, náměstek MZV Martin Smolek a hejtman Libereckého
kraje Martin Půta.

Nová webová prezentace kraje
V souvislosti s celosvětovou pandemií koronaviru prochází oblast
cestovního ruchu jedním z nejtemnějších období ve své historii.
Pro Liberecký kraj je důležité připravit
co nejlepší podmínky pro jeho opětovný restart, až se situace navrátí k normálu a do regionu si cestu najdou domácí i zahraniční turisté.
„Je to velmi obtížná situace. Nelze odhadnout, jak se budou lidé po uvolnění chovat. Jestli se vydají do světa nebo budou cestovat doma. Chceme být co
nejlépe připraveni, aby nás nepřekvapila žádná varianta,“ uvedla Květa Vinklátová, náměstkyně pro kulturu, památkovou péči a cestovní ruch Libe-

reckého kraje. Nově proto funguje turistický portál www.liberecky-kraj.cz
v anglickém jazyce; inovace se dočkala také jeho polská a německá mutace. Aktuálně je nyní tato webová platforma ve čtyřech jazykových mutacích. Portál představuje důmyslný
systém, který propojuje weby turistických regionů, měst, obcí a dalších

tematických webů, například Křišťálového údolí.
„Díky turistickému portálu se na jednom
místě nalézají kompletní informace, které
hosté k pohodlné návštěvě Libereckého kraje potřebují. Veškerá data jsou navíc minimálně jedenkrát ročně aktualizována,“ říká Jakub Šeps, vedoucí oddělení cestov(od dop.)
ního ruchu.

Výjezdovou základnu čeká modernizace
Liberecký kraj vybral zhotovitele rekonstrukce a přístavby výjezdové základny Zdravotnické záchranné
služby Libereckého kraje se sídlem na libereckém letišti.
Práce neomezí nepřetržitý provoz letecké záchranné služby ani pozemní
posádky výjezdové skupiny. Předpokládaná hodnota zakázky činí bezmála 25 milionů korun. Stavební práce začnou v dubnu příštího roku. Nové pro-

story by mohly vzniknout během července či srpna roku 2022.
„Vynaložit finanční prostředky na rekonstrukci výjezdové základny na letišti v Liberci považuji za zásadní. Kraj by měl usilovat o kvalitní zázemí pro záchranáře, kte-

ří nasazují dennodenně ve vypjatých situacích své životy za záchranu životů jiných.
Stav prostorů si tam navíc již dlouhodobě
žádá nápravu. Příprava projektu probíhá
od začátku roku 2018,“ vysvětlil hejtman
(od dop.)
Martin Půta.

Náhradní
rodinná péče
I přes nařízená vládní opatření pokračuje Krajský úřad Libereckého
kraje nadále v práci, jejímž cílem je
propojení dětí s možnými pěstouny
nebo osvojiteli. V roce 2020 se navzdory ztíženým okolnostem podařilo zabezpečit patnácti dětem z Libereckého kraje náhradní rodinnou
péči formou osvojení a sedmnácti
dětem péči pěstounskou.
Krajský úřad Libereckého kraje pro
děti hledá i v době vyhlášení nouzového stavu z důvodu koronavirové
epidemie vhodné žadatele. Všechny zúčastněné strany musí splňovat povinnosti stanovené zákonem.
Proto i ve stavu omezení osobních
jednání probíhá konkrétní seznamování žadatelů s dětmi. „Samotné setkání budoucích osvojitelů s dítětem probíhá samozřejmě osobně,
a to za dodržení všech potřebných
hygienických podmínek. V říjnu bylo s vhodnými žadateli propojeno pět
dětí,“ vysvětlil Petr Tulpa, náměstek
hejtmana Libereckého kraje pro so(od dop.)
ciální problematiku.

Dita Horochovská a Lukáš Srba: Navzdory osudu
Zhruba před dvěma roky jsem se seznámila s pozoruhodnou dvojicí – Ditou a Lukášem – kteří dělají báječnou věc. Stručně řečeno,
pomáhají postiženým lidem hlasem ovládat počítač.
Dita je od narození kvadruplegička,
přesto veliká optimistka, která se nevzdala a navzdory nepřízni osudu dala přednost aktivnímu životu. Spolu
s Lukášem, který je jí velkou oporou,
fungují pod názvem Silou hlasu, zapsaný spolek už čtyři roky. Za tu dobu
projezdili tisíce kilometrů křížem krá-

žem Českou republikou a pomocí programů MyVoice a MyDictate změnili život více než třiceti klientům a jejich rodinám. Jedním z nich byl i známý herec a moderátor Alfred Strejček,
který napsal svůj životní příběh právě silou svého hlasu. Kniha s názvem
„Hrejme dále…, aneb jak jsme přežili

osobní katastrofu“, na níž spolupracovali akademický architekt David Vávra
a profesor MUDr. Pavel Pafko, je právě
v prodeji a může být inspirací pro další
rodiny postižených, které o Ditě a Lukášovi ještě nevědí. Mladá sympatická dvojice jde ale ještě dál. Nyní pracuje na projektu ovládání domácnos-

ti hlasem včetně odemykání vstupních
dveří. První úspěchy má už za sebou
u Dity doma. Teď by ráda našla pozemek nebo dům k rekonstrukci v Praze, aby byl pro klienty dostupný a který by sloužil k výukovým účelům pro
další klienty.
Text: L. Richterová, foto: archiv


Pokud, milí čtenáři, o některém víte a nejsou vám osudy postižených spoluobčanů lhostejné, napište na adresu ozvetese@silouhlasu.cz. Děkujeme!

Radostné Vánoce a rok 2021 plný úspěchů,
štěstí a pohody
přejí středočeští silničáři.

inzerce

Mgr. Zdeněk Dvořák, MPA
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KRAJSKÁ SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC

Středočeského kraje

Fotomodelka Evropy 2020
Na symbolickém ukončení soutěže se 20. 11. v Bratislavě v restauraci Bolime uskutečila
slavnostní korunovace. Setkání
bylo za účasti max. 6 osob podle aktuálních národních pandemických opatření.
Korunovace se zúčastnili pan profesor Štefan Luby, pan Oklamčák, ředitelka soutěže Ivana Matušková s dcerkou
Mariankou, vítězka Fotomodelka Evropy 2020 Nicol Šutovská a držitelka Ceny sympatie 2020 Diana Keszegová.
Dora Tillakhodja z Rakouska, která obsadila 2. místo a 3. Nikola Hašová z České republiky se z důvodu aktuálních
pandemických opatření zúčastnit nemohly. Korunky, šerpy a ceny od partnerů soutěže jsme jim proto poslali.

Nicol Šutovská

Dora Tillakhodja

Nikola Hašová

Diana Keszegová

inzerce
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Pitná voda je velký zázrak
Na světě je 800 milionů lidí, kteří nemají dostatek pitné vody, říká generální ředitel Severočeské vodárenské
společnosti Bronislav Špičák. Jak je to s vodou na severu Čech, jestli je voda drahá, nebo levná a o co všechno
se musí vodohospodáři starat, vysvětluje v dnešním rozhovoru.
Tři čtvrtiny zemského povrchu pokrývá voda,
v atmosféře je jí také plno. Má smysl mluvit
o nedostatku vody?
Mohlo by se zdát, že obavy nejsou namístě, ale
není to tak. Z toho ohromného množství vody je
pro výrobu pitné vody k dispozici jen jedno procento. Třeba Brazílie, která díky Amazonce a deštným pralesům disponuje největší zásobou vody
na světě, má ale velké problémy se zásobováním
velkých měst. Známá je situace v mnoha afrických státech, kde lidé musí denně ujít pro pitnou
vodu i desítky kilometrů a denní spotřeba celé
rodiny je třeba těžko uvěřitelných deset litrů. To
se nám, kteří dostupnost vody měříme na kroky, jeví jako zlý sen. Proto si této výsady važme
a starejme se jak o vodní zdroje, tak o infrastrukturu, která je s vodou spojená. Když ráno jdeme
do koupelny nebo do kuchyně, otočíme kohoutkem
a z něj teče voda, tak buďme vděční a uvědomme
si, že je to tak trochu zázrak a že my tu možnost
máme, zatímco stovky milionů lidí ji nemají.
Máme se bát nedostatku vody v našem regionu?
Severní Čechy jsou na tom v porovnání s jinými regiony dobře. Naše hory, přesněji řečeno vodní díla zde
vybudovaná, nás zásobují dostatkem surové vody
a naše podzemní zdroje jsou stále dostačující. Když
jsme letos sledovali úroveň hladin velkých nádrží,
mohli jsme být klidní. Ani letošní rok, ani výraznější sucha minulých let neznamenaly pro naše
zákazníky omezení v zásobování pitnou vodou.
Rozhodně si však nemůžeme dovolit bezstarostný klid. Každoročně investujeme více než miliardu
do obnovy a rozvoje majetku – tam patří i péče
o technickou vyspělost naší vodovodní soustavy,
která je se svými devíti tisíci kilometrů největší
v zemi. Že to funguje, ukazuje i skutečnost, že při
opravě velkého vodovodního přivaděče pro Ústí
nad Labem jsme mohli zastavit zásobování tohoto města z obvyklého zdroje z Litoměřicka a vodu
do Ústí jsme přivedli z vodních nádrží v Krušných
horách.

Vodohospodáři používají termín „výroba pitné vody“.
Zní to trochu technicky, průmyslově. Je to tak složité?
Jednoduché to není. Mnoho lidí si myslí, že z nádrže
v horách vede jednoduše velká trubka, která končí ve
vodojemu a pak už voda teče přímo do domácností.
Doporučuji všem využít možností návštěvy některé
úpravny vody, kde každoročně pořádáme dny otevřených dveří. Samozřejmě doufáme, že to vývoj současné
pandemie brzy umožní. Zde může člověk vidět, jakým
technologickým zázrakem je upravit vodu z přírodního zdroje, aby byla nejen zdravotně nezávadná, ale aby
nám také chutnala. Technologie, které se při těchto
procesech používají, jsou prověřené tisíciletou tradicí
i moderními vědeckými metodami.
Je pitná voda drahá? Má smysl šetřit?
Při stanovení solidární ceny vody se chováme zodpovědně a transparentně s přístupem řádného hospodáře, a proto stanovená cena vždy splňuje tyto zásady: pravdivě odráží skutečné oprávněné náklady dané
podmínkami v regionu a splňuje sociální únosnost.
Co si pod tím představit? Připočtěte k již zmíněným
devíti tisícům kilometrů vodovodů ještě čtyři tisíce
kilometrů kanalizací a dostanete se zhruba na vzdálenost Česko–Chile nebo letadlem z Prahy do New Yorku
a zpět. Udržovat v provozu tohle množství kilometrů
a k tomu více než 1 300 objektů, investovat do oprav
a rekonstrukcí, vynakládat provozní prostředky na

„Každoročně investujeme
více než miliardu do obnovy
a rozvoje majetku.“
energie, technologie a v neposlední řadě na mzdy našich zaměstnanců, to vše dohromady stojí nemalé peníze. A právě tyto fixní náklady, které tvoří 80 procent,
ovlivňují cenu vody nejvíce, bez ohledu na to, kolik
se jí prodá a vyfakturuje. Šetření vodou v domácnostech je proto velmi chvályhodné z hlediska ekologie,
ale cenu vody tolik neovlivňuje. Naše spotřeba vody

patří už nyní s 90 litry na osobu a den k nejnižším
v Evropě. Průměr EU se pohybuje nad 150 litry, v USA
je to dokonce 300 litrů na člověka a den. Proto spíše než šetření je namístě s vodou dobře hospodařit.
Co u nás naprší, ať zůstane v naší půdě. Vodu si držme
doma, zalévejme, dejme jí možnost zůstat v našich lesích, remízkách, mokřadech a podobně. Tím pomáháme člověku a přírodě kolem něj. Ještě zpět k tomu, jestli
je pitná voda z kohoutku drahá, když jeden litr stojí pět
haléřů. Odpovím na to otázkou. Víte kolik stojí litrová
láhev vody v obchodě? A jak si myslíte, že je nákladné
ji natočit do láhve a přivézt do obchodu?
Které problémy s vodou musí lidé řešit nejdříve?
Už jsem to naznačil. Voda je vzácná komodita, nebo spíše vzácná hodnota. Nezbavujme se jí, nenechme ji bez
užitku odtéci pryč z naší republiky. Severočeští vodohospodáři stáli třeba u vzniku Asociace vlastníků páteřní vodárenské infrastruktury, která se zabývá strategickými otázkami z této oblasti, snaží se o to, aby i stát
podporoval propojování vodárenských soustav, modernizaci provozů a odpovědné hospodaření s vodou. Tohle
chceme učit i naše děti. Proto se snažíme chodit do škol
a vysvětlovat jim, proč je voda tak důležitá, jak se k ní
chovat, a představovat její zajímavé vlastnosti.
Jak vaše společnost zvládá covidovou epidemii?
Všechny společnosti skupiny Severočeská voda musely během jarní i podzimní vlny přijmout řadu nezbytných nadstandardních opatření. Po celou dobu
výskytu epidemie pravidelně zasedá interní krizový štáb, který monitoruje vývoj situace. Sice jsme
omezili provoz zákaznických center a lidé začali více
využívat možnost telefonické nebo online komunikace, ale co se nezastavilo a neomezilo, byly stavby,
opravy a rekonstrukce. A hlavně dvě základní služby: zásobování pitnou vodou a odvádění a čistění odpadních vod. To vše se daří díky velkému nasazení
našich zaměstnanců, od provozáků ze SčVK či servisu od SčS přes pracovníky SVS až po IT služby od
Mateotechu. Těm všem za to patří velké díky. Proto naši zákazníci nemusí mít obavy – kvalitní pitná
voda pro severní Čechy je naší skutečnou prioritou.

Spotřeba osoba/den

9 000 km vodovodů + 4 000 km kanalizací
= zhruba vzdálenost Česko–Chile

92 l
je denní spotřeba
vody na osobu
v ČR = 9 Kč

bydlení

94,06 Kč

jídlo
a nealko

78,98 Kč

doprava

40,95 Kč

elektřina

15,87 Kč

voda

9 Kč

Cena za dodání a odkanalizování 1 litru vody
0,09 Kč v roce 2020
0,10 Kč v roce 2021

www.svs.cz
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Přečtěte si rozhovor s úspěšným

režisérem Milanem Balkinsem Balkem
Milan Balek je 29letý režisér, který natáčí hudební videoklipy a reklamní spoty. Má za sebou zkušenosti s řadou českých umělců jakými jsou například Lucie Vondráčková, Petr Kolář, Petr Kotvald,
Bára Basiková a podobně. Také natáčel v Hollywoodu a dokonce
měl kontroverzní pořad, kde testoval nevěrné páry.
 Jaký byl váš největší úspěch, na který můžete být hrdý?
Každý krok dopředu v tom, co dělám,
beru jako úspěch a ty největší úspěchy
jsem vždy stavěl na poučení se z chyb.
Asi nemůžu být konkrétní, ale vážím
si každé příležitosti, která mě posune
dál, takže i tohohle rozhovoru! Všechny mé sny se plní, jen se občas splní
později, než jsem si představoval.
 Jaký máte vztah k filmům a jaký je
váš filmařský cíl a sen?
Kladný vztah k filmům mám od malička a stále přetrvává! Vždy jsem chtěl
okolo natáčení vědět více, bylo pro mě
zajímavější zkoumat,jak se co natáčelo a tak jsem vždy strávil více času
při hledání různých filmů o filmu, behind the scenes videí a podobně. Natočit svůj vlastní film a ne jeden, je
mým snem, na to ale potřebujete ne-

jen spoustu peněz, ale i spousty zkušeností. Nyní se věnuji natáčení videoklipů, reklamních spotů či pořadů – takže stále nabírám zkušenosti,
abych se jednou mohl dostat i ke svému filmu. Například mám rozepsanou
komedii z vesnického prostředí, která
je sepsaná na základě pravdivých příběhů a zážitků lidí, které jsem potkával, když jsem zašel „na jedno“ mezi
šumavské štamgasty.
 Jaké české filmy nebo herci patří
mezi vaše nejoblíbenější?
Rozhodně Dědictví aneb kurva hoši,
gutentag, to mohu vidět pravidelně
a vždy se zasměju! Pak mám rád Postřižiny, dále Hoří má panenko, kde se
objevuje vynikající herec Josef Šebánek, filmy od Jana Svěráka, filmy s Radoslavem Brzobohatým či Vlastou Burianem. Z novější filmografie jsem si

oblíbil Ivana Trojana, Jiřího Macháčka,
Ondřeje Vetchého.
 Jaký filmový žánr máte v oblibě
a jaký ne?
Mám rád komedie, nyní i sci-fi z blízké budoucnosti, filmy podle skuteč-

né události. Co mě moc nebere, jsou
westernovky. Možná si dovolím říci,
že český film je sám o sobě jakýmsi
žánrem pokud jde o humor, například
trilogie rodiny Homolků,nebo Jára Cimrman mluví za vše.

 Jaký je váš oblíbený režisér a jaký
film nebo seriál na vás výrazně zapůsobil?
Clint Eastwood, Steven Spielberg, je
jich spousta a mezi filmy, které jsem
si oblíbil je třeba Truman Show (1998),
Slaměný vdovec (1955), Kolonie (2015),
Absolvent (1967). A jako seriál rozhodně Black Mirror.
 Co vás dělá šťastným a co naopak ne?
Když se povede něco, na čem pracujete delší dobu a zjistíte, že mělo smysl vydržet. Dnes se spousta lidí žene
za úspěchem, který by měl přijít nejlépe ještě dnes a vydělat obrovskou
sumu do týdne. Důležité je najít si
věc, která vás baví, věříte jí, dělat ji
kvalitně a hlavně byste u ni měli vydržet. Když děláte určitou věc dva roky, tak si ji „osaháváte“, po pěti letech
jste v ni dobří a po deseti letech byste měli patřit mezi ty, kteří jsou v ní
také nejlepší. Neřeknu, že mě to dělá
nešťastným, ale vadí mi, když si lidé
závidí. Ten, co chce být sám úspěšný,
nepřeje úspěch jinému a pak se zlobí, že ho zase ten další nepřeje jemu
samotnému – to přece nedává smysl.
 Chystáte v nejbližší době něco zajímavého? A kde můžeme vaši práci
vidět?
Pracujeme s kolegy na řadě projektů,
já osobně se těším na Czech Fashion
Week 2021, kde diváky provedu v podobě několika videí ze zákulisí a příprav této akce. Většinu svých prací
prezentuji na svém Instagramu: Bal(od dop.)
kins_Official
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Šťasné vánoce,
hodně zdraví
a pestrobarevný
nový rok!

08.12.2020 11:02
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MaliriKapitan.cz
MALÍŘI POKOJŮ V PRAZE
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+420 736 625 474
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Nejúspěšnější sportovec 2020
V tomto čase vrcholí přípravy ankety Nejúspěšnější sportovec roku, tentokrát za velmi specifický rok 2020. Projekt letos zavítá
do 33 měst naší republiky.
Hlavním cílem je ocenění nejúspěšnějších sportovců, kteří
reprezentují jednotlivá města, okresy, kraje a celou Českou republiku na domácí i zahraniční scéně a to
v mnoha vyhlašovaných kategoriích od mládeže až po veterány. Je nám ctí připomenout také slavné sportovní legendy a uvést je
do síně slávy. Samozřejmě se v letošních
slavnostních vyhlášeních promítne specifický rok 2020, kdy většina sportovců nebojovala s časovými limity nebo
dobře připravenými soupeři, ale zejména proti rivalovi, se kterým nikdo nemá
zkušenosti a recept na úspěch proti němu dosud neexistuje - virus COVID 19.
„Obrovský počet zrušených akcí, přeborů
a šampionátů se může promítnout do jednotlivých vypsaných kategorií, kdy třeba některé oproti zvyklostem vyhlašované nebudou, naopak je reálné, že v některých regionech se budou vyhlašovat např.
Sportovci desetiletí apod. Skladba kategorií je plně v kompetenci místního okresního a krajského sdružení ČUS, případně
našich partnerů z řad měst a krajů,“ ře-

kl za organizátory Radek Šilhan,
zkušený moderátor slavnostních galavečerů. Produkci má na starost opětovně
agentura SPORT ACTION
s.r.o., spolupořadateli jsou
tradičně ČESKÁ UNIE SPORTU, jednotlivá města a kraje.
Slavnostní večery mají vždy bohatý doprovodný program, těšit se můžete například na špičková hudební vystoupení, taneční vystoupení a také řadu regionálních talentů vybraných ze
sportovních oddílů a tanečních klubů.
Všechny aktuální informace najdete
na webech www.nejuspesnejsisportovecroku.cz, www.tydeniky.cz, na facebooku a Instagramu Nejúspěšnější sportovec roku. Dozvíte se o přípravách akce, dosažených výsledcích o samotném průběhu slavnostních večerů
v rámci široké mediální kampaně, která
vždy probíhá od prosince do dubna. Generálním partnerem je tradičně Česká
spořitelna a.s., hlavním Univerzita Karlova a společnost MARKMED. Všechny akce pak mají významné regionální
partnery.
(od dop.)

Soutěž Karla Hubáčka začne dřív
Na scénu se opět vrací tradiční architektonická Soutěž Karla Hubáčka, jejímž poselstvím je hledat
a nacházet to nejzajímavější v oblasti stavitelství, architektury a řemesla z celého Libereckého kraje.
Již posedmnácté tak letos bude vyzdvihovat úspěšné nebo zajímavé stavby a šikovné žáky, studenty,
projektanty, architekty, zkrátka talenty ve svém oboru.
Soutěž se koná pod záštitou hejtmana
Libereckého kraje Martina Půty a člena rady kraje pro řízení resortu hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektům, územního plánování a rozvoje Jiřího Ulvra. „V našem regionu se odjakživa kvalitní architektuře dařilo
a ani současná tvorba není v tomto ohledu
výjimkou. Výsledky Soutěže Karla Hubáčka
to rok co rok potvrzují. V minulém ročníku
zvítězila unikátní rekonstrukce a dostavba sídla společnosti Lasvit v Novém Boru,
o rok dříve to zase byla jedinečná mateřská
škola ve Vratislavicích nad Nisou od architektů Petra Stolína a Aleny Mičekové. Obě
tyto stavby získaly také prestižní Českou cenu za architekturu. Věřím, že také tentokrát si odnese první cenu neméně zajímavá stavba,“ uvedl hejtman Martin Půta.
Nadcházející ročník architektonické
soutěže se od předchozích odlišuje. „Ačkoli ročník 2020 skončil teprve v září, vyhlašujeme další již nyní, o několik měsíců
dříve než obvykle. Je to kvůli zkoordinování regionální soutěže s celostátní Stavbou
roku,“ dodala Petra Handlířová z Agen-

tury Regionálního rozvoje, jež soutěž
organizuje. „Vítěz totiž dostane možnost
přihlásit se do celostátního ročníku, o což
pořadatelé již dlouhodobě usilovali.“
Architektonická soutěž, která nese
jméno legendárního architekta Karla
Hubáčka, získává rok od roku na věhlasu. V uplynulém ročníku se i přes

komplikace způsobené epidemiologickou krizí podařilo shromáždit téměř
padesát přihlášených staveb a projektů. „Odborná porota vybírala z mnoha
zajímavých staveb a neměla tak zrovna snadnou práci. Hlasovat v soutěži ale
mohou i lidé, veřejné internetové hlasování začne na webu soutěže 15. března
a skončí 30. dubna příštího roku,“ upozornil krajský radní Jiří Ulvr.
Soutěž vyhlašuje Liberecký kraj společně s městy Liberec, Jablonec nad Nisou, Semily, Turnov a partnery, jimiž
jsou Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve stavebnictví, Český svaz stavebních inženýrů, Svaz podnikatelů ve stavebnictví
a Technická univerzita v Liberci. Všechny potřebné informace včetně formulářů přihlášek se nalézají na webu https://stavbaroku.lk. Uzávěrka podávání
přihlášek je 14. února 2021. Přihlášené
stavby a projekty budou na internetu
k vidění od března, slavnostní vyhlášení všech oceněných se uskuteční v polo(od dop.)
vině května příštího roku.

HAPPY

guarana – kotvičník – tomka – pomerančovník

VYDRŽÍTE

DÉÉÉLE

unikátní nápoj
z přírodních surovin
inzerce
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Hrad Svojkov: skála, pískovec a přítel Mistra Jana Husa
Českolipsko je regionem skal, pískovce a mnoha zřícenin hradů či
hrádků. Jedním z takových je i Svojkovský hrad, který pochází zřejmě ze začátku 14. století. Byl postaven na 20 metrů vysokém kuželovitém vrchu v údolí pod svojkovským skalním masivem.

TIPY NA VÝLET
„Pokud se výletníci vydají na Svojkov,
budou mít příležitost poznat i jeho zajímavé okolí. Třeba Modlivý důl s Wagnerovou kaplí, vytesanou do skály, nebo
zajímavou jeskynní soustavu,“ uvedla
Květa Vinklátová, náměstkyně pro kulturu, památkovou péči a cestovní ruch
Libereckého kraje.
Při stavbě panského sídla bylo využito
skalní podloží a některé části hradu pak
stavebníci vytesali přímo do skály. Také pískovec, z něhož se zdi rodily, dělníci získávali z blízkého okolí. Výška skály
umožnila výstavbu ve třech patrech, přičemž schody vedly po vnějších stěnách.

Od roku 1381 byli vlastníky Svojkova páni z Chlumu. Za zmínku stojí,
že nejznámější osobností tohoto rodu se stal Jan z Chlumu, zvaný Kepka, jenž spolu s Václavem z Dubé doprovázel Mistra Jana Husa na koncil
do Kostnice. Stal se stoupencem jeho učení a zároveň Husovým oddaným přítelem.
V 16. století hrad chátral, v roce
1590 byla dřevěná část hradu stržena a spálena. V roce 1650 započali noví majitelé stavbu malého barokního zámku na úpatí hradního vrchu.
V 2. polovině 19. století byla zřícenina hradu upravena novými romantic(od dop.)
kými prvky. 

Tuláčkův statek zachránilo
České vysoké učení technické
Významnou historickou stavbou zapsanou v seznamu nemovitých kulturních památek je Tuláčkův statek, který se nalézá v obci Kruh u Jilemnice. Podle dostupných informací byl
stavitelem usedlosti Jan Horáček, obchodník s plátnem, který na statku pěstoval len. Tkalcům z okolních statků poskytoval
lněnou přízi a pak od nich vykupoval lněná plátna.
Horáček působil v Kruhu jako rychtář, za něhož byla v roce 1792 postavena v obci první škola, která sloužila svému účelu až do výstavby další
školy v roce 1886.
V roce 1886 se stal statek majetkem Josefa Tuláčka. Ten jej spravoval
do roku 1930, kdy se novým vlastníkem stal Tuláčkův synovec Bohumil
Kovář. Po válce byla usedlost zkonfiskována. Stala se majetkem fondu
národní obnovy roku a poté místního
národního výboru. Statek začalo využívat místní JZD; postupně chátral.

Záchranu znamenalo rozhodnutí
profesora architektury Jana Sedláčka převzít objekt do správy Fakulty
stavební a později Fakulty architektury ČVUT. Ta začala statek postupně rekonstruovat a v roce 1982 jej
zkolaudovala.
Po nové úpravě už areál není statkem, ale novým zařízením s nejvyšší technickou vybaveností. Při obnově usedlosti tak došlo nejen ke zhodnocení vzácného díla starých mistrů
a řemeslníků, ale slouží vzdělávání
vysokoškolských studentů. (od dop.)

Okolí Rádla zaujme děti i dospělé
Mnoho zajímavého se lze dozvědět při výletech po trasách
naučných stezek napříč regionem. Jedna taková se nalézá v okolí obce Rádlo na Jablonecku. Průvodcem po stezce,
nazvané příznačně Eldorádlo,
budiž smyšlená postava jménem Johann Radel.
Eldorádlo je netradiční stezka, která
klade důraz na smyslový prožitek krajiny a genia loci místa. Odstavit automobily lze u obecního úřadu, na parkovišti nad koupalištěm či u kiosku
Milíře a na sedm kilometrů dlouhou
trasu nastoupit kdekoliv v obci. Orientaci od jednoho zastavení k druhému usnadňují dřevěné modro žluté kužely umístěné podél cest. Stezka
má navíc i zkrácenou dvoukilometrovou dětskou odbočku nazvanou Procházka lesem s veverkou Bertou, jež
je značená veverčí stopou. Děti na této trase poznávají život zvířat v lese
a plní úkoly.
Stezka zavede až k celoročně otevřené rozhledně Císařský kámen, z níž
se nabízí krásný rozhled na Ještědský
hřbet a Liberec, jižní svahy Jizerských
hor a Jablonec nad Nisou a za dobré viditelnosti i západní Krkonoše. Na cestě čekají přírodní zajímavosti a pamětihodnosti, krásné výhledy a pod roz-

hlednou i vyhledávaný letní kiosek
na Milířích s pivem, pizzou a dětským
koutkem.
Přírodní památka Rádlo je jedním z významných mokřadů ČR, a proto zde roku 1996 vznikla naučná stezka. Chráněné území zahrnuje slatinné louky a cenná rostlinná společenstva koSTÁLE

SVĚŽÍ

lem Rádelského potoka, přitékajícího
z prameniště v osadě Milíře. Sídlí tu
celá řada vzácných a ohrožených druhů živočichů. Lokalita je nejkrásnější
v časném létě, kdy rozkvetlé orchideje
a dozrávající suchopýry propůjčují lučním slatinám nachovou a bílou barvu.
(od dop.)
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Vydavatelská skupina METROPOL
děkuje čtenářům a obchodním partnerům
za přízeň v letošním roce a všem lidem dobré
vůle přeje pokojné prožití vánočních svátků,
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i osobních úspěchů v roce 2021.
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