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Karolína Krézlová
Narodila se v Aši, žije v Praze, kde studovala herectví a moderování. Upozornila na sebe například televizní rolí v seriálu 
První republika a Kapitán Říp. K jejím koníčkům patří cestování a objevování nových kultur, či malování. Závodila v par-
kuru, po úrazu páteře se věnuje ježdění na koni bez postrojů. Stala se tváří značek diamantů ALOve a je vyhledávanou 
modelkou spodního prádla.

Česká televizní a filmová herečka, zpěvačka a moderátorka Karolína Krézlová se 
od mládí věnuje také modelingu. Zeptali jsme se jí na to, jaký  život vede dnes, 
v době pandemie, na co se těší a co udělá jako první, až tato krize pomine.

Karolina Krézlová: 
Svého času si víc vážím 
 V jakém rozpoložení jste právě 
teď, když vaše profese stagnují?
Upřímně řečeno, celá situace je již 
dlouhá, ale snažím se přizpůsobit. Sna-
žím se hledat alternativy ke svým pří-
jmům a co nejvíce se starat o své zdra-
ví, jak duševní, tak i fyzické, protože 
obě tyto věci jsou velmi propojené.
 O jaké alternativy jde? 
Začala jsem nově s dabingem a natáče-
ním audio knih, píšu básně a chystám 
se na práci na meditační a relaxační 
hudbě. Na mých účtech na streamova-
cích platformách lze nově najít i pohád-
ky pro děti. Paradoxně to vzniklo na po-
pud mých sledujících z instagramu, kte-
ří si o to sami napsali. A co je ještě za-
jímavější je, že tito lidé jsou dospělé 
ženy a muži, kteří sami ani děti nemají. 
Cítím, že si lidé na chvíli potřebují od-
počinout od zpráv “z venku”. 
 Zmiňovala jste, že se více staráte 
o své zdraví. Jakým způsobem? 
Snažím se co nejvíce si zvedat imunitu. 
Užívám probiotika, případně kefír, ky-
sané zelí, doma si vyrábím kimči. Mám 
svůj domácí recept na “vitamínový na-
kopávák”. Skládá se z čerstvé pomeran-
čové šťávy, do které nasypu mletý zá-
zvor, kurkumu a kajenský pepř a ani 
na jednom nešetřím. Občas do toho při-
dám trochu šťávy z červené řepy a kaž-
dý den jím kousek čerstvého česneku, 
či cibule a také lžičku medu. Mám z lé-
ta nasušené kopřivy, bezový květ, nať 
mrkve. Z toho si dělám slabé čaje. Jedi-
ný z doplňků stravy, který užívám, je 
Collagen 11 od Anny Brandejs. Obsahu-
je vitamín D, který je dobrý na imunitu, 
jinak se snažím jíst vše co nejvíce čers-
tvé. Od mamky mám z dětství vrytou 
zdravou stravu pod kůži, takže jsou pro 
mě tyto věci samozřejmé.
 Jak vypadal váš běžný pracovní 
den před krizí? A jak vypadá dnes?
Před krizí jsem vše dost přeháněla. 
Ve třech měsících jsem měla jediný den 
volno, neuměla jsem s ním pracovat. Až 

díky koroně jsem se naučila si svého ča-
su mnohem víc vážit a rozmýšlet, jak 
s ním naložím a komu ho věnuji. Nejen 
ze zdravotního hlediska, ale i z toho, že 
je dobré vyhradit si čas sám pro sebe. 
Ona nám spousta věcí opravdu neuteče. 
 Kdo a co vám nejvíc chybí a na-
opak pomáhá? 
Chybí mi nejvíce moje práce, která je 
zároveň i můj koníček. Pak samozřej-
mě mí přátelé a možnost vidět rodinu 
kdykoliv si vzpomenu. 
 Diváci vás znají především z te-
levizních seriálů. Na které nejraději 
vzpomínáte a proč, a točí se teď vů-
bec něco?
Já mám ze všech natáčení naštěstí dob-
ré vzpomínky, které jsou čím dál lepší, 
protože dostávám stále větší a hlubší ro-
le. Obecně ale na minulé projekty nemy-
slím, spíš se připravuji na ty, které při-
jdou. Tuto zimu jsem v rámci přípravy 
na film absolvovala kurz běžkování pod 
vedením vrcholových sportovců. Měla 
jsem ale dost zkreslenou představu, jak 
to na takových horách chodí. V obcho-
dech nebylo co koupit, tak jsem si pořídi-
la jen jedny dětské oteplovačky a od ka-
maráda jsem měla vypůjčenou velkou 
bundu. Naštěstí mě ale zachránila firma 
Silvini, která mi poslala spoustu správ-
ného sportovního oblečení. Já sama, 
když nakupuji on-line, zásadně se netre-
fím a po druhém vrácení si už raději ne-
kupuji nic. Tento rok jsem natočila jeden 
celovečerní film ve velmi omezených 
podmínkách, na květen se mi ale rýsují 
už další projekty. Bohužel točím za mno-
hem nižší honoráře a s menším počtem 
natáčecích dní. Celý minulý rok byl ov-
šem pro mě finančně náročný.
 Už nějakou dobu se věnujete rov-
něž modelingu. Kdy jste se naposledy 
prošla po přehlídkovém molu? 
To už si bohužel sama ani nevzpomí-
nám. Ale snažím se být pokorná alespoň 
v tom, že mám štěstí, že fotím a natá-
čím kampaně. Často jsem oslovována ja-

ko modelka na spodní prádlo a ačkoliv 
jsem toto již chtěla nechat za sebou, 
v této době si nelze vybírat.
 Jste také úspěšnou filmovou 
herečkou, zpěvačkou a moderá-
torkou. Všechny talenty jste do-
stala do vínku, nebo je za tím tvr-
dá práce? 
Ať máte talent sebevětší, bez práce 
vás vždy ostatní doženou. Trou-
fám si říct, že něco mi bylo jistě 
dáno, ale pracuji na tom velmi tvr-
dě, vlastně každý den. Vyhledávám si 
kurzy, čtu rozhovory, po večerech si 
sama zkouším různé scénky, sama se 
připravuji i několik týdnů na projek-
ty. Mým snem je jednou dostat no-
minaci na Českých lvech. Nemys-
lím si, že je to nemožné. Věřím, že 
když  pracujete tvrdě a s  poko-
rou, přijde to.
 Na co se momentálně nej-
víc těšíte? 
Kromě natáčení? Na to, až se 
trochu oteplí, na to, že se nám 
narodí hříbátka a bráškovi syn, 
na to, že si dám dobrý čaj, že 
uvidím rodinu... Na spoustu vě-
cí a na maličkosti. Je potřeba se 
dětsky radovat a těšit na coko-
liv běžného, toto se nám, mys-
lím, snaží tato doba říct.
 A poslední otázka, která 
zajímá čtenáře: Jste zada-
ná?  
To je úsměvná otázka. 
Nejsem :)
Připravila: L. Richterová, 

foto: Anna Koniaeva

Co nejpříjemnější prožití letošních velikonočních svátků  
všem čtenářům přeje redakce Českého Metropolu 



ná stanice v Krajské nemocnici Liberec,“ 
uvedl Vladimír Richter, radní pro re-
sort zdravotnictví.
Zmíněné nemocnice se v rámci smluv 
zavazují využít poskytnuté finanční 

prostředky k zajištění lékařské poho-
tovostní služby, a to v minimálním po-
vinném časovém rozsahu stanoveném 
krajem. U všech jmenovaných nemoc-
nic je minimální doba pro zajištění po-

hotovosti pro dospělé 2 hodiny v pon-
dělí až čtvrtek v rozmezí od 17 do 21 
hodin, v pátek od 17 do 21 hodin, v so-
botu, neděli a svátky od 9 do 18 hodin.
Dětskou pohotovost najdou pacienti 
v nemocnicích s dětským oddělením 
(v Krajské nemocnici v Liberci, v Čes-
ké Lípě, v Jablonci nad Nisou a Jilem-
nici) ve všední den od 17 do 21 hodin 
a o víkendu a ve svátcích od 9 do 20 
hodin. Pro oblast Turnovska slou-
ží dětští lékaři i v Panochově nemoc-
nici Turnov, avšak pouze o víkendu 
a ve svátky od 9 do 20 hodin. Liberec-
ká krajská nemocnice se též zaváza-
la zajistit pohotovostní služby v obo-
ru zubní lékařství. Tato pohotovost je 
dostupná v sobotu, neděli a o svát-
cích od 8 do 13 hodin.
Liberecký kraj kromě financování po-
hotovostní služby jako služby veřej-
ného zájmu hradí večerní zubní po-
hotovost v částce 1.111.500 korun 
společnosti Liberecká dentální, s. r. o., 
jejíž ordinace je všem pacientům z re-
gionu k dispozici o víkendech a svát-
cích od 18 do 22 hodin. (od dop.)
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Podpora kraje směřuje do zdravotnictví

V dnešní nelehké době je kaž-
dá dobrá zpráva vítána s rados-
tí. Mezi tyto vzácné zprávy bez 
pochyby patří dosáhnutí krásné-
ho výsledku projektu Počítače 
dětem, který za necelý rok fun-
gování získal více jak 2000 počí-
tačů od dárců a zároveň se pře-
místil do nového Instalačního 
centra v prostorách situovaných 
přímo u metra Chodov.
 
„Právě díky našim dárcům z řad jednot-
livců i firem se nyní v centru nachází ko-
lem 500 kusů IT techniky, mezi níž jsou 
nejen stolní počítače, ale i notebooky, 
které jsou připraveny pro děti z potřeb-
ných rodin. Tyto připravené kusy výpo-
četní techniky v co možná nejkratším ča-
sovém úseku distribuujeme dětem z po-
třebných rodin, kde se díky ní děti budou 
moci účastnit online výuky a zároveň 
být v sociálním kontaktu se svými učite-
li a spolužáky, což je pro děti v této situ-
aci naprosto zásadní.“ uvedla manažer-
ka projektu Počítače dětem Nikol Ne-
voránková.
Primárním cílem projektu je i nadá-
le získání starší techniky od dárců pro 
děti z potřebných rodin, které díky té-
to technice mají adekvátní podmínky 
pro studium a tudíž se nemusí obá-
vat, že by za svými vrstevníky zaostá-
valy. „Naše snaha putuje zejména smě-

rem ke snižování nerovností v přístu-
pu ke kvalitnímu vzdělávání a umožně-
ní maximálního rozvoje potenciálu žáka 
či studenta. Poskytnutá technika pomů-
že zvýšit úroveň kompetence v oblasti 
užívání digitálních technologií, informa-
tického myšlení a digitální gramotnosti. 
Velmi si cením zapojení i známých osob-
ností z kulturně společenského života 
i z politické scény,“ uvedl autor projek-
tu Počítače dětem Robert Novotný. Me-
zi další cíle projektu patří zvýšení od-
povědnosti jednotlivců i firem s ohle-
dem na recyklaci starší techniky stej-
ně jako technická pomoc rodinám ze 

strany našich dobrovolníků Instalační-
ho centra.
Do projektu se může zapojit každý, a to 
poskytnutím techniky na jednom z 20 
sběrných míst, logistickou pomocí či 
komunikací s rodinami nebo finančním 
příspěvkem zaslaným na transparent-
ní účet Nadačního fondu IT People ne-
bo zakoupením dárkového certifikátu. 
Projekt Počítače dětem je mediálně 
podpořen TV Nova, Nadací Nova, rá-
diem Frekvence 1 a Evropa 2, vydava-
telstvím Metropol a též nadací UNICEF 
Česká republika.
� Zdroj:�Počítače�dětem

Použitá technika od dárců pomáhá dětem k výuce

Manažerka projektu Počítače dětem Nikol Nevoránková Autor projektu Počítače dětem Robert Novotný

Herečka Dana Morávková osobně podpořila projekt Počítače dětem

„Převzetí autobusové dopravy na Česko-
lipsku je dalším krokem, který zajistí kon-
trolu kraje nad náklady na veřejnou au-
tobusovou dopravu. Příplatkem do vlast-
ního kapitálu vnitřního dopravce podpoří 
Liberecký kraj pořízení nových autobu-
sů, posílení personálních kapacit a zajiš-
tění technického zázemí. Kraj investuje 
do svého majetku a dlouhodobě bude še-
třit na provozu a nákladech,“ uvedl hejt-
man Martin Půta.
Konkrétní podoba financování ze stra-
ny kraje je následující. Letos to bude 68 
milionů korun jako spoluúčast na ná-
kup nových autobusů, servisní záze-
mí, zajištění řidičů a přípravné provoz-
ní náklady. V roce 2023 pak Liberecký 
kraj vloží do společnosti ČSAD Liberec 
13,2 milionu na nákup dalších autobu-
sů. Na zajištění oblasti Českolipska bu-
de potřeba 70 vozidel a přes 100 řidičů.
„Neustálá obnova vozového parku, tak 
aby byl co nejmodernější a splňoval veš-
keré bezpečnostní požadavky, je pro nás 
i nadále prioritou. Navíc kraj nakupuje 

nové autobusy velmi efektivně, a to pod je-
jich obvyklou pořizovací cenou,“ vysvět-
lil Jan Sviták, statutární náměstek pro 
resort dopravy. „Společnost ČSAD Liberec 
uzavřela v roce 2017 smluvní vztah s do-
davatelem autobusů za podmínek, které 
jsou prokazatelně velmi výhodné oproti 
běžným cenám na trhu. Tato smlouva by-
la před akvizicí majoritního podílu prově-
řena v rámci Due dilligence.“
Společnost ČSAD Liberec zajištuje od ro-
ku 2019 dopravu na Liberecku v rámci 

desetileté smlouvy. V oblasti Českolipska 
nyní jezdí v rámci dvouletého smluvní-
ho vztahu autobusy ČSAD Česká Lípa. 
Vnitřní dopravce ČSAD Liberec tam za-
čne po již dřívějším rozhodnutí zastupi-
telstva kraje působit od poloviny prosin-
ce letošního roku. Myšlenku zřídit vlast-
ního dopravce a získat plnou kontrolu 
nad cenou dopravního výkonu prosazu-
je Liberecký kraj již od roku 2016, a to 
na základě zkušeností s veřejnými sou-
těžemi a jejich výsledky. (od dop.)

Radní Libereckého kraje od-
souhlasili poskytnutí financí 
zdravotnickým zařízením v Li-
bereckém kraji na zajištění lé-
kařské a zubní pohotovostní 
služby i protialkoholní a proti-
toxikomanické záchytné služ-
by. Smlouvy musí ještě projed-
nat krajské zastupitelstvo. Cel-
ková částka, která je posky-
tována formou vyrovnávací 
platby za závazek veřejné služ-
by, činí téměř 22 milionů korun.

Z celkové částky téměř 22 milionů ko-
run je pro zajištění lékařské pohoto-
vostní služby určeno 15.497.400 ko-
run, dotace na zajištění protialko-
holní a protitoxikomanické záchytné 
služby je 5.000.000 korun, finanční 
prostředky na pohotovostní služby 
v oboru zubní lékařství jsou ve výši 
1.327.750 korun.
„Liberecký kraj poskytuje příspěvek 
na lékařskou pohotovostní službu ne-
mocnicím v Liberci, České Lípě, Jablon-
ci nad Nisou, Tanvaldu, Semilech a Ji-
lemnici. Jsem rád, že Krajská nemocni-
ce Liberec je schopná zajišťovat pohoto-
vost i ve Frýdlantu, Hrádku nad Nisou 
a v Turnově. Záchytnou službu pokrývá 
již šestým rokem pro celý kraj záchyt-

„Vybavení učeben a dílen střední ško-
ly je převážně zastaralé a neodpovídá 
současným požadavkům,“ uvedl Jiří 
Ulvr, člen rady kraje pro resort hos-
podářského a regionálního rozvoje, 
evropských projektů, územního plá-
nování a rozvoje venkova. „Proto jsme 
se rozhodli k úpravám prostor. Začne-
me zbouráním dřevěné stavby, která je 
součástí školního areálu. Na jejím mís-
tě vznikne nová zděná budova stejného 
půdorysu.“ Studenti oborů instalatér, 
elektrikář, zedník a požární ochrana 
se budou učit v nových dílnách a od-
borných učebnách s pomocí nového 
vybavení a pomůcek. V původních 

zděných budovách dojde k rekon-
strukci sociálních zařízení a v dílně 
pro truhláře a tesaře přibydou dřevo-
obráběcí stroje i speciální nářadí. Stá-
vající budova školy a nově vybudova-
né dílny budou propojeny. 
Do budoucna by se měli lepších pod-
mínek pro studium dočkat také žáci 
Střední průmyslové školy technické 
v Jablonci nad Nisou, Střední školy 
strojní, stavební a dopravní v Liber-
ci a Střední zdravotnické školy v Tur-
nově. Další dvě školy jsou nyní ve fá-
zi posouzení jejich zařazení mezi 
projekty Center odborného vzdělá-
vání a zahájení přípravy. (od dop.)

Na Českolipsku letos vyjedou autobusy ČSAD Liberec
Regionální autobusovou dopravu na Českolipsku zajistí od letošního prosince autobusy společnos-
ti ČSAD Liberec. Krajští radní na svém jednání schválili příplatek do vlastního kapitálu mimo základní 
kapitál společnosti Autobusy LK ve výši 60 milionů korun. Celkově kraj podpoří nákup autobusů a pří-
pravu zázemí dopravce v regionu do roku 2023 dohromady 82 miliony. Příspěvek kraj vloží nadvakrát, 
a to letos a napřesrok.V Semilech vznikne Centrum

odborného vzdělávání
Vylepšit zázemí pro studenty odborných předmětů tak, aby od-
povídalo požadavkům současných standardů, má za cíl dal-
ší z projektů Center odborného vzdělávání. Tentokrát se zaměří 
na Střední školu Semily. Většinu nákladů pokryjí evropské do-
tace. Část uhradí ze svého kraj.

Kotlíkové 
dotace pokračují
Další zájemci o výměnu zdrojů vy-
tápění se dočkají peněz z projek-
tu kotlíkových dotací. Krajští radní 
na včerejším jednání odsouhlasili 
finanční podporu dalším 236 pro-
jektům. Kdo by měl zájem o nový 
kotel, může se hlásit i nadále, a to 
až do 31. května tohoto roku.
„Jsem rád, že se postupně dostá-
vá na další zájemce o výměnu sta-
rých kotlů za nové zdroje vytápění. 
Rád bych zdůraznil, že se nyní jed-
ná o poslední možnost přihlásit se 
o příspěvek. Žádosti stále přijímá-
me do zásobníku projektů, a to až 
do konce května. Peníze na kotle vyu-
žijeme z prostředků Operačního pro-
gramu Životní prostředí. Očekává-
me, že obdržíme ještě zhruba 15 mi-
lionů z evropských zdrojů,“ uvedl Ji-
ří Ulvr, člen rady kraje pro resort 
hospodářského a regionálního roz-
voje, evropských projektů, územ-
ního plánování a rozvoje venkova.
Finanční příspěvek je určený 
na výměnu starých kotlů za kot-
le výhradně na biomasu, plynové 
kotle či tepelná čerpadla. Zájemci 
mohou vyplnit přihlášku na adre-
se: https://dotace.kraj-lbc.cz/kotli-
kove-dotace. (od dop.)
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Liberecký kraj vyhlašuje tradiční soutěž Zlatý erb 

STAČÍ KROK 
A MÁTE 
O STAROST MÍŇ

Víme, že každý podnikatel se doslova topí v administrativě. Proto s námi většinu věcí 
můžete vyřešit jednoduše on-line, a to včetně každoročních přehledů. 
Více informací najdete na www.vzp.cz/e-vzp.

Volejte 952 222 222 | Navštivte www.vzp.cz

Přejděte k nám do konce března 
a mějte míň papírování
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„Vzhled i technické zpracování webových 
stránek velkých měst, ale i menších ob-
cí se rok od roku zvyšují. Prostřednictvím 
soutěže Zlatý erb mohou tvůrci interne-
tových prezentací, programátoři a pro-
vozovatelé stránek obdržet hodnocení 
a dobré nápady, jak udělat obecní inter-
netové prezentace ještě lepší a příjemněj-

ší pro uživatele,“ uvedl hejtman Libe-
reckého kraje Martin Půta. Kraje sesta-
vují odbornou porotu, která hodnotí 
webové stránky a elektronické služby 
svých měst a obcí. Na krajská kola pak 
naváže kolo celostátní. Účast v soutěži 
je pro města a obce zdarma. Hlavní ce-
ny budou v krajském i celostátním ko-

le uděleny ve třech kategoriích. První 
jsou nejlepší webové stránky města, 
druhou nejlepší webová stránka obce 
a třetí Smart City a nejlepší elektronic-
ká služba.
Formulář přihlášky do soutěže je k dis-
pozici na webové stránce soutěže 
www.zlatyerb.cz.  (od dop.)

Tradice pokračuje. Krajské kolo třiadvacátého ročníku soutěže Zlatý erb vyhlašuje ve spolupráci 
se spolkem Český zavináč Liberecký kraj. Je určena městům a obcím Libereckého kraje, které ma-
jí oficiální webové stránky, elektronické služby nebo turistické webové prezentace. Obce a města 
se do soutěže mohou hlásit do 23. dubna letošního roku.

Více informací podá za Krajský úřad Libereckého kraje Bc. Květa Šírová  
– telefon 725 259 891, e-mail kveta.sirova@kraj-lbc.cz, případně koordinátor 
soutěže Mgr. Jitka Hajžmanová – e-mail hajzmanova@zlatyerb.cz. 

Začátky dnešní společnosti Crysta-
lex CZ sahají do roku 1945, kdy došlo 
po druhé světové válce ke spojení 55 
menších provozů. Tím vznikl národní 
podnik Borocrystal a po dalším rozšíře-
ní se zrodil v roce 1953 státní oborový 
podnik Borské sklo. Na současný Crys-
talex změnil podnik jméno v roce 1974. 
Během této dekády také pod koncern 
postupně přešla výroba užitkového 
skla v tehdejším Československu.
Crystalex, jenž je největším domá-
cím výrobcem nápojového skla, patří 
v tomto oboru i mezi přední světové 
výrobce. Jeho cílem je zprostředkovat 
svým náročným zákazníkům dokona-
lý a jedinečně harmonický smyslový 
zážitek při každém napití. „Firma má 
laťku kvality nastavenou opravdu vyso-
ko, což v kombinaci se strojovou produk-
cí, která snižuje náklady na výrobu, zá-
kazníkům umožňuje nakoupit si kvalit-
ní sklo za velice příznivé ceny,“ uved-

la Květa Vinklátová, náměstkyně pro 
kulturu, památkovou péči a cestovní 
ruch Libereckého kraje.
V roce 2008 měla firma čtyři výrob-
ní závody: Nový Bor, Hostomice nad 
Bílinou, Karolinka a Vrbno pod Pra-
dědem. Zároveň ale došlo ke krachu 
firmy, která zamířila do konkurzu. 
O rok později byla zastavena výroba 
ve všech závodech. Naštěstí se obje-
vil nový investor, který v roce 2010 
provoz obnovil. 
Základem produkce Crystalexu jsou 
dnes automaticky vyráběné kalíšky, 
odlivky, ale také vázy, mísy a decan-
tery. Kromě hladkého provedení na-
bízí své výrobky v řadě dekorací – 
z nichž nejvýznamnějšími jsou pan-
tograph, diaryt, malování, stříká-
ní a sítotisk. Více než 95 % produkce 
míří na export, a to zejména pod svě-
tově proslulými známkami Bohemia 
Crystal a Bohemia Glass. (od dop.)

Patrik po boku Marka Ztraceného na-
sbíral cenné zkušenosti, vystupuje 
na největších hudebních akcích v ČR 
a zažil, jaký je to pocit hrát před vy-
prodanou O2 Arénou, kterou loni 
v únoru vyprodali dvakrát. Ze spo-
lupráce s Ferrym vznikl videoklip 
k písničce DNESKA NEJDEM SPÁT, ta-
neční latino skladba, plná tempe-

ramentu a krásných žen, jak jsme 
u Ferryho zvyklí. Videoklip je nyní 
ke zhlédnutí na TV Óčko, kde sklízí 
úspěchy. Je to už jejich druhý video-
klip, v prvním případě si kluci k so-
bě ještě přizvali zpěvačku, modelku 
a herečku Martinu Hekerovou, kte-
rá si v klipu DEJ MI ŠANCI nejenom 
zahrála, ale také zazpívala. S Marti-

nou se Ferry B potkal na módní ak-
ci, kterou pořádal Jiří Morštadt, kte-
rý zpěváky seznámil a domluvil spo-
lupráci. Jak nám Ferry prozradil, tak 
už za pár týdnů představí svůj nový 
videoklip s názvem NAPOŘÁD, opět 
ve spolupráci s Patrikem Bartkem, ra-
perem Kartnym a producenty Dj Feri 
a Dafonic. (od dop.)

Crystalex přežil vlastní smrt
Evropská unie, ale také USA, Kanada, Brazílie, Rusko, Aus-
trálie i řada asijských států. Tam všude vyváží svou produkci 
sklářská firma Crystalex, která šíří věhlas Křišťálového údolí 
do celého světa. Jeho historie, v níž nechybí vzlety ani pády, 
se píše již po dlouhá desetiletí.

Lajkujte nové videoklipy Black Boys
Zpěvák Ferry B, který vystupoval s Bertíkem Girgou v seskupení Black Boys na několika akcích 
Czech Fashion Week a skladbou Cigánskej sen vždy všechny přítomné  roztančili, nyní spojil síly 
s kytaristou Marka Ztraceného Patrikem Bartkem. 



 Jste poslankyně, ale taky lékařka, 
která jezdí se záchrankou v Karlo-
varském kraji. Jaká je tam situace, 
jak to zvládáte?
No co vám budu povídat, je to strašný. 
Se záchrankou jezdím strašně dlouho, 
ale takovou situaci jsem ještě nezaži-
la. Je to neskutečný nápor, nejen fy-
zický, ale hlavně psychický. Nesmírně 
si vážím personálu v nemocnicích, je 
to šílená práce, kdy stav covidových 
pacientů se mění z hodiny na hodi-
nu, často odcházíte od člověka, kte-
rý s vámi hovoří, a vracíte se k bez-
vládnému tělu na ventilaci. Ten nápor 
na psychiku je obrovský a lidé, kteří 
se třeba teď potkávají s přáteli nebo 
jen ledabyle, nosí roušku pod nosem, 
tak by si to měli uvědomit. Bohužel, 
někteří si myslí, že se jich to netýká 
a prozřou, až když se jim nakazí nebo 
nedej bože umře blízká osoba, ale to 
už je prostě pozdě!
 Jak můžeme zdravotníkům po-
moct?
Hlavně zůstaňte doma, pokud je to 
možné. Zdravotníkům prostě nejlé-
pe pomůžete, pokud se nenakazíte! 
Pokud musíte domov opustit, dodr-
žujte tři R – Roušky, Ruce, Rozestu-
py. To znamená neustále nosit respi-
rátor. Respirátor, který budete mít 
na sobě maximálně osm hodin. Myj-
te si a dezinfikujte ruce při každé pří-
ležitosti, no a v neposlední řadě udr-
žovat rozestupy. Současné mutace vi-
ru jsou ale tak nakažlivé, že ani tři R 
nestačí, proto na vás apeluji, zůstaň-
te doma, pokud je to možné. Nedávej-
te viru záminku. Nyní se virem lze na-
kazit v řádech sekund nikoli minut, 
vir je velmi agresivní, proto už i ne-

stačí rouška, ale je třeba respirátor! 
Na rozdíl od jara jsou stále více v těž-
kém stavu mladší lidé, kteří možná 
i přežijí, ale obsadí intenzivní lůžko 
na dlouho a pak se jich nedostává tře-
ba pro úrazy nebo infarkty. A prosím, 
buďte na sebe hodní a ohleduplní, ani 
nevíte, jak dokáží potěšit milá slova 
směřované k zdravotníkům nebo pa-
cientům.
 Ale lidé už jsou unavení a zdepta-
ní. Jednoduše nevidí světlo na kon-
ci tunelu…
Víte. Řeknu vám příběh, který se stal 
v mém okolí. Parta kamarádů se sešla 
u sebe doma, no a jeden na tu sean-
ci přitáhl covid. Na té sešlosti bylo de-
vět lidi včetně dvou čtyřměsíčních dě-
tí. Víte, kolik se jich nakazilo?  Všich-
ni! Byli  mladí, takže naštěstí nemuse-
li být hospitalizováni. Co je horší, tak 
nakažená slečna z té seance covid při-
táhla domů. Nakazila celou svou rodi-
nu včetně své maminky, která má vel-
mi oslabenou imunitu.  Ta musela být 
hospitalizována a teď jsem se dozvě-
děla, že je na tom velmi špatně. Do-
konce vzkázali rodině, ať se s ní při-
jdou rozloučit. Je to hrozná doba, ale 
vžijte se do kůže té dcery, která naka-
zila svou maminku a bude si celý život 
vyčítat, že jí to způsobila ona. Nechci 
nikoho strašit, ale už jsem zoufalá a ji-
ný způsob k přimění lidí zůstat doma 
už neznám. Prostě vyprávím pravdivé 
příběhy. Světlo na konci tunelu je očko-
vání, pojďme se semknout jako na ja-
ře! Vydržme to!
 Vše chápu, ale přeci lidé vidí ten 
blázinec ve sněmovně, jak se nejste 
schopni dohodnout i přesto, že jde 
o životy lidí!

Víte hlavní problém je, že opozič-
ní strany z toho udělaly politiku. Oni 
prostě vidí jen antibabiš. Nedokáží 
oddělit politiku a obecné blaho. Po-
dívejte se třeba na velmi silné vyjá-
dření v ČT primáře Straky ze Sokolov-
ské nemocnice. Nejenom že vyvolával 
poplašnou zprávu, ale ještě ke vše-
mu je členem TOP 09 a bude v těch-
to volbách kandidovat do Poslanecké 
sněmovny, a teď mi řekněte, že opo-
zice z toho nedělá politiku. Podívej-
te se na hlasování o nouzovém sta-
vu, opozice z toho dělá ohromné po-
litikum, ale v okolních státech to ne-
ní problém. Podívejte se na poslední 
hlasování, kdy opozice prodlouže-
ní odmítla a nakonec museli všichni 
hejtmani, samozřejmě většina z nich 
jsou z opozičních stran, jednohlasně 
vyzvat vládu k vyhlášení nového nou-
zového stavu, protože opatření, která 
mají hejtmani k dispozici, prostě ne-
stačila.� Připravil:�Michal�Kopenec
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Záchranářka Věra Procházková: 
Světlo na konci tunelu je očkování!

•  Narodila se 3. dubna 1954   
v Karlových Varech, kde žije.

•  Vystudovala medicínu, atesta-
ci získala v oboru anesteziologie 
a resuscitace. 

•  Pracovala jako  lékařka ARO či 
ředitelka Nemocnice Sokolov.

•  V roce 2017 se za hnutí ANO sta-
la poslankyní, ve Sněmovně je 
členkou ústavně právního vý-
boru a výboru pro vědu, vzdělá-
ní, kulturu, mládež a tělovýcho-
vy a předsedkyní jejího podvýbo-
ru pro sport 

•  Do roku 2020 byla zastupitelkou 
Karlovarského kraje.

Patří k nejznámějším influencerům 
s nejvyšší sledovaností  v České republi-
ce. Co ji na tom baví, ptáme se…

 Jak ses dostala k sociálním sítím?
Jako teen jsem působila v pěvecké a taneční sku-
pině. Tam jsme se sociálním sítím často věnovaly, 
protože jsme si s děvčaty tvořily weby samy a ko-
munikovaly s fanoušky. Od té doby mi tato aktivi-
ta přišla přirozená a zůstala jsem u ní. 
  Jaké byly začátky?
Začala jsem v raném věku a úplně náhodou vý-
hrou v konkurzu na dívčí skupinu. Ta mi dala roz-
hodně velkou školu. Později to byly výhry v sou-
těžích, které mě hnaly k zdokonalování a práci 
na sobě. 
  V současné době ti roste sledovanost na In-
stagramu. Co pro to děláš?
Je pravda, že od 100K mi roste Instagram rychle. 

Našla jsem aktivitu, která mi vyhovuje a funguje. 
Každý si musí najít to své a každému funguje ně-
co jiného. Algoritmus je nevyzpytatelná a zatím 
nepochopitelná věc.
  Kdo je pro tebe největší Inspirací?
Upřímně? Nemám žádnou přesnou inspiraci.  
Snažím se do každého kousku vložit sama se-
be. Když už nějakou inspiraci na focení hledám, 
brouzdám po zahraničních influencerech. S in-
spirací mi pomáhá můj dvorní fotograf zlyart. 
  Co ti Instagram přináší? 
Přijde mi, že v současné době je to nejvíc využí-
vaná platforma, co se týče prodeje, protože v této 
nelehké době všichni nakupujeme přes internet. 
Proto si zde hodně influencerů vydělává. I mně 
Instagram přináší spoustu výhod. Ať už prostřed-
nictvím placených zakázek, nebo výměnou zboží 
za fotky. Taky mi přináší skvělý pocit, jelikož vi-
dím, že moje tvorba se nějakým způsobem po-

souvá. Nejraději mám, když na každé fotce mo-
hu být někým jiným a málokdo ví, na jaké fotce 
je mé pravé já. Díky těmto sociálním sítím jsem 
také dost procestovala.
 Jaký je tvůj cíl?
Každý, kdo se do tohoto světa ponoří, má asi ten-
denci dosáhnout co nejlepších dosahů a 1 MIL 
sledujících. Mně osobně přijde tenhle celý svět 
povrchní. Jak se říká, nikdo neví, co bude zítra, 
a tak na tohle nemůžeme nikdy spoléhat. Samo-
zřejmě momentálně je můj cíl být každým dnem 
lepší a přinášet mým sledovatelům nové inspira-
ce jak v outfitech, tak v duševním obohacení. Mi-
mo Instagram mě baví i psychologie. Snažím se 
být jejich kamarádka a také ukazovat, že ne vše, 
co vidí na Instagramu, je realita. 
  Jaké máš výhry?
Supermiss media 2018. Czech&Slovak photogirl 
2020. Czech&Slovak photogirl public 2020. Dal-

ší výhrou pro mně přehlídka Czech Fashion Week 
2020, kde jsem předvedla luxusní spodní prádlo 
značky WERSO Jiřiny Matoušové. 
 Z jakých cen máš radost? 
Jako hlavní cenu jsem vyhrála zájezd do Las Ve-
gas. Druhá cena bylo zapůjčení auta od Algon Pl-
zeň. Tímto bych za to chtěla strašně moc poděko-
vat. Za zapůjčení i péči!  
Zároveň si vážím dlouhodobé spolupráce 
s ABClinic, kde se o mně  starají každý tý-
den se skvělou komplexní péčí. Dále dlouho-
době spolupracuji například se společnost-
mi Nadrainforte, Zeencollagen, Sodastream, 
URBANSTORE, GAP a kosmetikou HELLOBO-
DY. A v neposlední řadě chci poděkovat mému 
dvorním fotografovi Petru Zapletalovi (zly-
art) za zprostředkování všech mých fotografii 
a přirozeně také mé rodině, která mě odmalič-
ka podporuje!  (od�dop.)

Iveta Kindlmanová: Vítejte ve virtuálním světě



inzerce
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Nová kampaň Libereckého 
kraje představí krásy regionu
Těžkými časy prochází celá země. Zatím je potřeba zůstat doma a dodržovat epidemiologická opatření. Roz-
ptýlení ve složité době má za cíl kampaň, kterou přichystal Liberecký kraj. Nese název Tipy na lepší časy.

+420 736 625 474
kapitan@malirikapitan.cz

MaliriKapitan.cz
MALÍŘI POKOJŮ V PRAZE

Potřebujete vymalovat byt nebo kancelář? Natřít fasádu?  
Nalakovat okna nebo dveře?  

Poptáváte speciální malířské techniky  
nebo vám schází větší tým pro rychlou realizaci?

Každý den bude možné díky ní na ob-
razovkách mobilů, tabletů či počíta-
čů alespoň pomyslně navštívit pozo-
ruhodná místa regionu, prohlédnout 
si pěkné snímky, začíst se do dobrých 
zpráv a popřípadě, jakmile to situace 
umožní, si naplánovat výlet za pozná-
ním některé z turistických oblastí. Ti-
py na lepší časy se budou objevovat 
na sociálních sítích pod profily Region 
Liberec a na turistickém portále www.
liberecky-kraj.cz.
„Snažíme se reagovat na aktuální situa-
ci a dát lidem tipy na procházky do nej-
bližšího okolí, tak říkajíc okolo komína. 

Pohyb na čerstvém vzduchu je potřeba. 
Zároveň budeme nabízet tipy na výlety 
i pro dobu, v níž už bude možné vyra-
zit dál. Právě proto kolegové v oddělení 
cestovního ruchu připravili Tipy na lep-
ší časy,“ vysvětlila Květa Vinklátová, 
náměstkyně pro kulturu, památko-
vou péči a cestovní ruch Liberecké-
ho kraje.
Na každý den v týdnu je připrave-
na speciální rubrika. Pondělí se pone-
se ve znamení fenoménů kraje, mezi 
kterými rozhodně nebude chybět sklo 
a bižuterie z Křišťálového údolí. Na ka-
ždé úterý je připraveno to nejlep-

ší z regionů – tedy témata, která jsou 
charakteristická pro každou z oblas-
tí. Postupně se představí Krkonoše, Ji-
zerské hory, Máchův kraj, Lužické hory 
i Český ráj. Středy prověří zeměpisné 
a geografické znalosti pomocí fotogra-
fických hádanek. Na čtvrtky se chys-
tá představení jednotlivých měst kraje 
z pohledu jejich turistické přitažlivos-
ti a o pátcích se bude cestovat prstem 
po mapě. Víkendy pak přinesou vý-
běr toho nejlepšího. Každou sobotu se 
představí nejlepší snímek celého týd-
ne a v neděli týden uzavře skvělá zprá-
va z kraje. (od dop.)

V roce 1992 se vydala na cestu své 
vlastní autorské tvorby. Časem se jí 
podařilo vybudovat vlastní značku 
Stefany. Kus rodinné tradice předa-
la Kurfiřtová své dceři Adéle, která ji 
dnes tvoří a rozvíjí společně s ní. Ta-
ké s otcem Manfredem Lindnerem se 
schází dodnes.
Šperky Stefany nosí ženy nejen v Če-
chách, ale po celém světě. Mezi známé 

osobnosti, které se jimi zdobí, patří 
například Sophie, Její královská Výsost 
hraběnka z Wessexu, bývalá první dá-
ma České republiky Livie Klausová, 
zpěvačka Helena Vondráčková a mno-
ho dalších. Zákazníci si mohou vybrat 
u Stefany ze široké škály ruční výro-
by nebo si objednat šperk na zakáz-
ku. Kámen lze zaslat poštou, firma po-
soudí možnost jeho zasazení, a pokud 
to bude možné, vytvoří z něj klenot. 
Šperky v pravých kovech nejprve vy-
modelují z kovu bižuterního, a pokud 
zákazník odsouhlasí jeho design, tvo-

Mimoto se lze s jejím sklem setkat 
v různých televizních pořadech či fil-
mech. Huť, která vznikla po dvou letech 
budování a příprav roku 1996, sídlí ne-
daleko České Lípy – v Častolovicích.
Produkci ve sklárně nepřerušila dí-
ky širokému sortimentu zboží ani 
současná stagnace světové ekono-
miky. Florianova huť vyrábí sklo pro 
designery z České republiky, ale i ze 
světa. Produkují zde i historické sklo, 
pískované sklo, ryté sklo, malované 
sklo, broušené sklo, studiové sklo, 
art styl, lustrové díly, suvenýry, upo-
mínkové předměty, sklo na zakázku 

a repliky z jednotlivých historických 
období. 
Zhruba před dvaceti lety se začali 
v častolovické sklárně zajímat o vý-
robu cínu; začali jej kombinovat se 
sklem a napodobovat sortiment, kte-
rý vznikal na přelomu 17. a 18. sto-
letí, a také později v dobách secese. 
Obnovili také výrobu cínových po-
klopů na půllitry. Mimo jiné také Flo-
rianova huť poskytuje služby zákaz-
níkům, kteří si přinesou vlastní ma-
teriál: sklo nařežou, vrtají do něj,  
umějí vytvořit také obtisky na sklo či 
odlitky z cínu. (od dop.)

Originální skleněné šperky 
z ručně vinutých perlí produ-
kuje další ze společností, kte-
ré působí v Křišťálovém údolí – 
společnost Misamo, jež vznikla 
v roce 2018 v Železném Brodě.

Za jejím zrodem stojí designérské duo 
Michaela Möllerová a Světlana Arťucho-
vá. V jejich autorských špercích se ob-
jevují perle zdobené zlatem a stříbrem, 
perle připomínající přírodní kameny, 
perle geometrických i fantazijních tva-
rů či perle inspirované faunou a flórou. 
Autorské šperky od Misama se staly na-
příklad součástí módních přehlídek 
Made in Jablonec. V roce 2019 společ-
nost zahájila spolupráci s národní sou-
těží Miss České republiky. (od dop.)

Z Florianovy hutě
ke švédskému králi
Až na stůl švédské královské rodiny se dostaly výrobky ze 
sklárny Florianova huť, která je další z firem působících v Křiš-
ťálovém údolí. 

Šperky nosí hraběnka 
z Wessexu i Zlatá slavice
Designérka Štěpánka Tóth Kurfiřtová se už řadu let zabývá výrobou šperků v kombinaci s přírodní-
mi kameny. Původně působila jako učitelka v mateřské škole, aby posléze přešla pod křídla svého ot-
ce Manfreda Lindnera, který jako zkušený brusič polodrahokamů položil základy malé rodinné firmy, 
která působí v Křišťálovém údolí. 

Zdobí i finalistky Miss České republiky

ří je ze zlata a stříbra. U drahých a lu-
xusních šperků je vhodná osobní kon-
zultace. Až to epidemiologická situa-
ce dovolí, vydejte se do Křišťálového 
údolí. (od dop.)
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Ústecká zoo má novou šelmí slečnu

Kvůli cestě do nového domova absol-
vovala přípravu, kdy jí chovatelé pře-
dem dávali do expozice přepravní box 
s krmením, aby si samice zvykla do něj 
v klidu vlézt. „Transport proběhl bez pro-
blémů a stejně tak i vpuštění do nové ex-
pozice, kam samice bez váhání vběhla. 
Nejprve byla poněkud dezorientovaná 
z neznámého prostředí, ale po bedlivém 
průzkumu si našla bezpečné místo ve vyš-
ší části expozice za skálou. Nyní si bude 
zvykat na nové prostředí i chovatele, kte-
ří ji v nejbližších dnech vpustí i do venkov-
ního výběhu,“ informuje vedoucí útva-
ru kontaktu s veřejností Ingrid Veselá 
Volfová. Samice nezůstane osamocena, 
jelikož již v říjnu loňského roku přices-

toval samec Cristi původem z italské-
ho Parco Faunistico La Torbiera. Zoo má 
pro irbise tři vnitřní expozice a jeden 
velký venkovní výběh. Samec a sami-
ce se zatím budou ve venkovním výbě-
hu střídat a dohromady budou spojeni 
koncem dubna, kdy samici skončí obdo-
bí rozmnožování. Koordinátor Evrop-
ského záchovného programu nedopo-
ručuje irbise množit, proto budou kon-
cem roku znovu na čas rozděleni. Pokud 
se situace změní, bude mít ústecká zoo 
možnost navázat na úspěšné odchovy 
této vzácné šelmy z minulosti. 
Irbisové neboli levharti sněžní obýva-
jí vysoko položené oblasti Střední Asie 
a k životu v chladném prostředí mají 

řadu adaptací: huňatou a dlouhou srst, 
krátké ušní boltce, široké tlapy ze spod-
ní strany porostlé srstí a širokou nosní 
dutinu, kde se ohřívá vzduch před vstu-
pem do plic. Další typickým znakem je 
dlouhý a mohutný ocas, který jim po-
máhá udržet rovnováhu v nelehkém te-
rénu. Tato šelma je na seznamu ohrože-
ných druhů a důvodem je ilegální lov 
pro kožich či kosti (využívané v tradič-
ní čínské medicíně). Dalším důvodem 
je fakt, že je ve své domovině považo-
vána za škodnou zvěř. Podle Červené-
ho seznamu IUCN žije ve volné přírodě 
asi jen 3000 dospělých jedinců. Ochra-
nou levhartů sněžných ve volné přírodě 
se zabývají různé projekty jako napří-
klad The Vanishing Treasures program-
me nebo Global Snow Leopard & Eco-
system Protection Program. (od dop.) 

 Foto: Zoo Ústí nad Labem

Voda očima dětí
Voda jako radost, bazén i osvěžení v horkém létě. Při příležitosti Světového dne vody 2021 jsme 
se zeptali dětí , co pro ně znamená voda. Odpovědi odzbrojují svojí upřímností, ve které se odráží 
čirá esence vody — její životadárnost. 

www.svs.cz

Světový den vody připadá na 22. března 
a upozorňuje na jeden z nejcennějších přírodních 
zdrojů, který často bereme jako samozřejmost. 
Ať už  jako  součást jídelníčku, domácnosti , nebo 
rekreační kratochvíl e, voda proplouvá naším 
životem od začátku do konce. Její důležitost si 
někdy uvědomíme až ve chvíli, kdy není. Právě 
to je tématem Světového dne vody 2021:
Co pro nás znamená voda? 

Pro nás je voda nejen náplní práce 
v podobě správy 9 000 km vodovodů 
a bezmála 4 000 km kanalizací, ale 
také posláním. Péče o její kvalitu 
pro 458 obcí v severních Čechách 
je závazkem, který plníme 
s maximálním nasazením.

Pri ncezna v desti.
 David, 4 roky

Voda je pro me 
dulezitá, nedá se 
bez ní zít.
 Terezka K., 9 let

Voda je radost. 
Vana, sníh, kaluze, 
bublinky, plavání.

Stella, 5 let

Pohled dospělého 
Voda je pro mě spojená s pocitem čistoty 
a přírody, je to element, který dává 
všemu život. // Voda není samozřejmost 
a je zapotřebí s ní šetřit a chránit ji.

Kája, 12 let

Voda je dulezitá pro kyticky, 

protoze kdyz prsí, tak 

kyticky pijou.  Sali  4 roky

2103_SVS_inzerat_Den_vody_261x296_Metropol_v01.indd   1 09.03.2021   9:57

Do ústecké zoo dorazila z německé Zoo Dresden velká kočko-
vitá šelma - samice levharta sněžného jménem Tierra, která 
v dubnu oslaví dva roky. 
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Ústavní stížnost podal za senátory v prosinci roku 2017 europoslanec 
za STAN Stanislav Polčák. Stížnost napadá ty části volebního zákona, které 
upravují rozdělení volebních obvodů podle formule D‘Hondta – přepočítá-
vání hlasů na mandáty. A také aditivní kvórum, které znevýhodňuje koalice. 
Ty musí získat pro vstup do Sněmovny větší počet hlasů než samostatně 
kandidující strana. „Pokud by měl volební systém odrážet počet hlasů do po-
čtu získaných mandátů, tj. proporcionální, ANO by mělo oproti skutečnos-
ti o 15 mandátů méně a ODS o jeden mandát méně. Piráti by naopak získa-
li o 8 mandátů více, STAN o 5 mandátů více, TOP 09 o 4 mandáty více, KSČM 
a KDU-ČSL o 2 mandáty více a SPD a ČSSD o 1 mandát více. Tedy 16 mandá-
tů by se rozdělilo na počet odevzdaných hlasů odlišně, konkrétně pak z celku 
8 procent mandátů by se rozdělilo jinak,“ napsal Stanislav Polčák do ústav-
ní stížnosti. Ústavní soudci mu dali za pravdu a vymazali problematické pa-
sáže z volebního zákona. Jejich rozhodnutí se vztahuje už na letošní volby 
do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.

 Co se konkrétně podle nálezu 
Ústavního soudu mění pro kandidují-
cí strany, hnutí a koalice?
Plénum Ústavního soudu po projed-
nání návrhu skupiny senátorů sezna-
lo, že přidělování mandátů způsobem 
zohledňujícím poměr hlasů odevzda-
ných politickým stranám jen v rámci 
nestejně velkých volebních krajů, byť 
kopírujících územně správní uspořá-
dání státu, v kombinaci s tzv. D'Hon-
dtovou metodou přepočítávání ode-
vzdaných hlasů na získané mandáty, 
může vést k protiústavní nerovnosti 
hlasů jednotlivých voličů. V závislos-
ti na místě jejich bydliště se totiž mů-
že výrazně lišit počet hlasů, který po-
litická strana v daném volebním kra-
ji potřebuje pro zisk alespoň jednoho 
mandátu. Základním referenčním kri-
tériem pro toto rozhodnutí byl ústavní 
požadavek, aby měl hlas voličů ve vol-
bách do Poslanecké sněmovny stej-
nou váhu a aby výsledek voleb odpo-
vídal zásadám poměrného zastoupe-
ní. Ústavní soud v souladu s principem 
„sebeomezení“ a minimalizace zása-
hů do právního řádu zrušil pouze po-
užívaný způsob přepočtu hlasů na po-
slanecké mandáty a ponechal nedotče-
nou velikost volebních krajů. Současně 
zrušil načítací klauzuli pro kandidující 
koalice s tím, že neznemožnil zákono-
dárnému sboru případně stanovit no-
vou klauzuli, avšak způsobem, s nímž 
nebude spojeno riziko výrazné defor-
mace volebního výsledku v důsledku 
propadnutí velkého počtu hlasů. Více 
k tomu viz též text nálezu sp. zn. Pl. 
ÚS 44/17, který je dostupný na webo-
vé stránce Ústavního soudu a v data-

bázi NALUS. Nyní je na zákonodárném 
sboru jak upraví volební zákon, aby tu-
to nerovnost odstranil. Pro jednotlivé 
kandidující politické strany se tím nic 
nezmění a pro kandidující koalice též 
ne, pokud ovšem Parlament do voleb-
ního zákona nevloží novou přiměře-
nou hranici pro vstup koalic do Posla-
necké sněmovny. 
 Dotknou se nějak změny i voličů?
Zdánlivě nikoliv, ale hlas každého vo-
liče bude mít stejnou váhu bez ohle-
du na to, ve kterém volebním kraji bu-
de odevzdán. 
 Pojďme k časové ose. Máme zhru-
ba šest měsíců před parlamentními 
volbami, které vyhlásil prezident re-
publiky už v závěru loňského roku 
na 8. a 9. října 2021, jinými slovy vo-
lební kampaň již začala. Proč jste ne-
odložili vykonavatelnost rozhodnutí 
až pro příští volby?
Za situace, kdy většina soudců Ústav-
ního soudu shledala protiústavnost 
významné části volebního zákona, ne-
mohla odkládat vykonatelnost svého 
„volebního nálezu“. Po každých vol-
bách se u Nejvyššího správního sou-
du (a posléze i soudu ústavního) ob-
jeví mnoho žalob požadujících zru-
šení voleb. Bylo by absurdní, aby 
Ústavní soud „jedním dechem“ kon-
statoval protiústavnost volebního zá-
kona a současně rozhodl, že ještě pro 
tyto volby to nevadí. 
 Stížnost senátorů ležela u Ústav-
ního soudu od prosince roku 2017. 
Nám, laikům se doba řešení může 
zdát příliš dlouhá. Jaký byl důvod?
Délka řízení před Ústavním soudem 
v jednotlivých věcech je odlišná jak po-

dle povahy a náročnosti projednávané 
věci, tak podle rozsahu a argumentač-
ní váhy dialogu mezi patnácti soud-
ci, tvořícím plénum Ústavního soudu. 
U plenárních věcí se v průměru pohy-
buje kolem jednoho roku. V daném pří-

padě byla délka řízení ovlivněna i fak-
tem, že souběžně byla na pořadu jed-
nání Poslanecké sněmovny opakovaně 
novela volebního zákona. Mohli jsme 
proto předpokládat, že když skupina 
zákonodárců část tohoto zákona sama 

napadla, pokusí se ji i sama „napra-
vit“. Znovu tak mohu poukázat na již 
shora zmíněný princip „sebeomezení“ 
a minimalizace zásahů Ústavního sou-
du do právního řádu.
 Hlasování ústavních soudců neby-
lo jednotné. Z patnácti byli čtyři pro-
ti a celkem ostře se proti verdiktu 
ve sdělovacích prostředcích vymezi-
li. Co tomu říkáte?
Ctím právo každého z patnácti soudců 
Ústavního soudu uplatnit při „přehla-
sování“ svůj odlišný názor. Dávám ov-
šem přednost tomu, když se tak stane 
v rámci dialogu uvnitř Ústavního sou-
du a nikoliv prostřednictvím veřejných 
médií. 
 Jak se vás dotkla názorová smršť, 
kterou mezi politiky rozhodnutí 
Ústavního soudu vyvolalo?
Poněkud mne to překvapilo. Neústav-
nost napadené úpravy byla zjevná, 
což v odborných a snad i politických 
kruzích bylo většinově zřejmé. Ostat-
ně ona kritika našeho rozhodnutí ne-
směřovala proti výroku, ale převážně 
pouze proti délce řízení, o jejichž dů-
vodech jsem se zmínil. 
 A na závěr, aby si čtenáři udělali 
o práci Ústavního soudu alespoň hru-
bou představu: Kolik věcí k řešení 
vám ročně napadá?
Ústavní soud má podle čl. 87 Ústavy dva-
náct rozhodovacích kompetencí, z nichž 
dominantní jsou individuální ústavní 
stížností proti rozhodnutím či zásahům 
veřejné moci do práv a svobod jednotli-
vých subjektů (tedy fyzických i právnic-
kých osob) a právě přezkum ústavnosti 
zákonů a jiných právních předpisů. Těch 
ústavních stížností napadá již po řadu 
let více než 4000 ročně, v oblasti přezku-
mu ústavnosti je návrhů zpravidla zhru-
ba 30 až 50 ročně.

Připravila: L. Richterová, 

foto: archiv Ústavního soudu

Pavel Rychetský: Každý hlas by měl mít stejnou váhu
Ústavní soud vyhověl stížnostem senátorů, podle nichž volební re-
gule znevýhodňují malé strany a koalice. A nastala, lidově řečeno, 
mela. O tom, proč se tak stalo právě teď a co se změní pro politiky 
i voliče, jsme hovořili s předsedou ÚS Pavlem Rychetským.

JUDr. Pavel Rychetský, Dr. h. c. 

Pavel Rychetský (* 17. srpna 1943 Praha) je politik, právník a od srpna 2003 
předseda Ústavního soudu České republiky. Od července 1998 do červen-
ce 2002 byl místopředsedou vlády Miloše Zemana a zastával post předse-
dy Legislativní rady vlády. V následující vládě Vladimíra Špidly zastával až 
do srpna 2003 stejné posty, navíc byl ministrem spravedlnosti. Od ustave-
ní Senátu v roce 1996 až do jmenování ústavním soudcem byl rovněž sená-
torem za Strakonicko.

Plénum Ústavního soudu 
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TIPY NA VÝLET

Rozhledna Černá Studnice 
Takové jméno nese 26 metrů vysoká rozhledna, která byla postavena v letech 1904 až 1905 ve Smr-
žovce Německým horským spolkem podle plánů architekta Roberta Hemmricha. Z vrcholu rozhledny 
je výhled nejen na Jablonec a Ještěd, ale i na Krkonoše či Český ráj. Rozhledna, která se vypíná v nad-
mořské výšce 869 metrů, je oblíbeným výletním místem. 

Jan Hamáček: Zdravotníci jsou
pro mne každodenní hrdinové
Už rok s malými přestávka-
mi svírá svět koronavirus. Jak si 
stojíme v boji s pandemií? Od-
povídá ministr vnitra a předse-
da Ústředního krizového štábu 
Jan Hamáček.

 Pane ministře, setkáváme se v době, 
kdy nejen naše země čelí stále probíha-
jící epidemii Covid-19. Nabízí se proto 
otázka, jak současnou situaci v České 
republice vnímáte a hodnotíte? 
Potvrzuje se, že pandemie sama od se-
be nezmizí. Už loni v létě jsem před 
přílišným optimismem všechny, včet-
ně pana premiéra, který ve svých vi-
deích „Čau lidi“ naznačoval, že už bu-
deme žít jako dřív, varoval. A došlo 
na má slova, že dokud nebude k dis-
pozici vakcína a nebude jí naočková-
na většina populace, je to soužití s vi-
rem soužitím s tygrem v kleci. Hnutí 
ANO je po celou dobu pandemie spí-
še pro rozvolňování, pan premiér Ba-
biš měl spory s ministrem Vojtěchem 
ohledně nošení roušek, pan ministr 
Havlíček dlouhodobě propaguje mír-
nější postup. ČSSD je po celou dobu 
opatrnější a po celou dobu se na zákla-
dě dat a čísel nakažených ukazuje, že 
náš obezřetný postoj je ten správněj-
ší. Teď je situace o to těžší, protože se 
nové mutace šíří rychleji a snadněji. To 
nás nutí přijímat přísnější opatření. Ta 
naštěstí začínají zabírat a počty naka-
žených pomalu klesají. 
 Část lidí už je z opatření unavená, 
ten čas, kdy se omezují, už vnímají 
jako příliš dlouhý, co byste jim vzká-
zal? A nemáte někdy chuť opustit mi-
nisterskou funkci a odpočinout si?

Aby ještě nějakou dobu vydrželi. Ni-
koho nás omezení netěší, ale týkají se 
nás všech. Obětujeme se všichni v zá-
jmu ochrany životů. Není to rozhodně 
lehké, ale naprostá většina lidí to chá-
pe, restrikce dodržuje. Všichni už asi 
bohužel máme ve svém okolí někoho, 
kdo Covid prodělal, mnoho lidí přišlo 
o své rodinné příslušníky, přátele. Pro-
to by ochota omezit co nejvíce své soci-
ální kontakty měla být co největší. Bo-
jujeme společně za životy našich spo-

luobčanů a také za to, aby nemocnice 
a v nich pracující personál nezkolabo-
val. Přeplnění nemocnic a nedostatek 
personálu je velký problém, který přija-
tými preventivními kroky mírníme. Dě-
láme maximum, ale chápu, že lidé jsou 
unavení a otrávení, i já toho už mám 
občas doslova „plné zuby“. Pandemie je 
přírodní katastrofa, podobně jako po-
vodně, je potřeba se jí postavit čelem, 
ne utíkat. Jsem ministr vnitra, nic ne-
vzdávám, to není můj styl. 

 Zdravotnický systém a zdravotníci 
jsou už nějakou dobu nesmírně pře-
tížení, vydávají enormní množství sil 
na záchranu lidských životů, něko-
lik měsíců pracují opravdu na maxi-
mum, co byste jim vzkázal? 
Předně jim obrovsky děkuji. Vážím si 
všech zdravotníků, kteří se vydávají ze 
všech svých sil a bohužel už se vysky-
tl i případ kolapsu z vyčerpání, je to 
pro ně obrovská výzva, které čelí velmi 
statečně. Nebýt jich, jsme dneska v ob-

rovském průšvihu. Každý jeden zdra-
votník je pro mě každodenní hrdina. Je 
smutné, že je někteří lidé kritizují, ne-
věří jim. Konají se demonstrace, kte-
ré potenciálnímu šíření viru nahrávají. 
Tito lidé jsou frustrovaní, ale bohužel 
si v emocích neuvědomují, že zdravot-
níky budou jednou potřebovat, ať už 
kvůli Covidu-19 anebo jakékoli jiné ne-
moci. Jestli nám něco koronavirová kri-
ze ukázala, pak mimo jiné právě to, jak 
jsou zdravotníci i celý Integrovaný zá-
chranný systém nepostradatelní. Po-
děkovat je namístě také hasičům, po-
licistům i armádě, i bez nich bychom 
to nezvládli. 
 Je to zhruba rok od prvního lock- 
downu, co je od té doby jinak? Máme 
to nejhorší za sebou?
Covid je za tu dobu mnohem více roz-
šířený, už přes milion lidí se virem na-
kazilo. Šíří se nové formy viru, přibý-
vají tisíce nakažených každý den, to je 
problém. Chci být i optimistický, má-
me vakcíny.  Očkování je jedinou mož-
ností, jak koronavirus definitivně po-
razit. Vakcinace v České republice bě-
ží, očkujeme podobným tempem ja-
ko ostatní státy a dobrou zprávou je, 
že v průběhu března a dubna budeme 
mít k dispozici mnohem větší množ-
ství vakcín. Tím pádem budeme moci 
očkovat ještě více. Co největším tem-
pem tak, aby společnost získala kolek-
tivní imunitu. Chci apelovat na všech-
ny, nebojte se očkovat. Jen proočková-
ní většiny populace nám zajistí, že se 
situace zlepší a stabilizuje. Do té do-
by prosím všechny o trpělivost, dělá-
me vše pro to, abychom to společně co 
nejdříve zvládli.  (od dop.)

První dřevěná vyhlídka byla na vrcho-
lu Černé Studnice postavena již v ro-
ce 1885. Poté, v roce 1904, vyprojek-
toval úspěšný jablonecký architekt He-
mmrich důkladnou věž z žulového ka-
mene, schopnou dlouhodobě odolávat 
drsným přírodním podmínkám. Spolu 
s rozhlednou vznikala i přilehlá dře-
věná chata s ubytovnou a hostinskou 
místností. Rozhledna si získala velmi 
rychle oblibu. Stala se jedním z nej-
navštěvovanějších míst v okolí. O tom 
svědčí i fakt, že přilehlá chata muse-

la být v letech 1908 a 1930 rozšířena 
na kapacitu pro 800 hostů. Pořáda-
la se soutěž v překonávání stovek vý-
stupů na rozhlednu, vydávaly se tisí-
ce pohlednic a nejrůznější suvenýry. 
Vznikla i nová sáňkařská dráha. „Roz-
hledna a její okolí si drží svou populari-
tu dodnes. Na Černou Studnici míří do-
slova zástupy výletníků a není divu. Jed-
ná se o dostupné výletní místo pro celé 
Jablonecko,“ uvedla Květa Vinklátová, 
náměstkyně pro kulturu, památkovou 
péči a cestovní ruch Libereckého kraje.

Sláva rozhledny začala upadat v do-
bě druhé světové války, kdy se zde 
usídlili němečtí vojáci. Po válce při-
padla stavba do správy Klubu čes-
kých turistů, po znárodnění podni-
ku Restaurace a jídelny Jablonec nad 
Nisou. Její interiér pomalu chátral. 
Zmizely původní vyřezávané židle, 
návštěvnické knihy, motivy na stě-
nách a v okolí i oblíbené atrakce. 
Na konci 80. let byla věž zprivatizo-
vána a na její jižní straně vyrostl no-
vý bufet. (od dop.)

Projekt pochází od architekta Mar-
tina Rajniše. Zařízení nahradi-
lo lávku strženou povodní v roce 
2010, dnes je součástí turistické 
stezky i cyklostezky. Díky tomuto 
technickému unikátu se lze dopra-
vit od Andělské hory u Chrastavy 
do Machnína u Liberce.
Zkušební provoz začal 10. 10. 2010 
v 10.10. Již za necelé čtyři roky pro-
šel transborder generální rekon-
strukcí, která spočívala ve výměně 
základní nosné konstrukce a dopl-
nění ochranných prvků. Stalo se tak 
proto, že na jeho stavbu  bylo pou-
žito dřevo, u něhož nebyly provede-

ny testy na napadení dřevokaznými 
houbami. Jak se však záhy ukázalo, 
napadeno bylo.
Transbordér se v historii často po-
užíval k překonávání vodních to-
ků, kterými pluly velké lodě. Posta-
vit transbordér bylo podstatně lev-
nější a rychlejší, než stavba vyso-
kého mostu. Převézt se na druhou 
stranu bylo koneckonců i pohodl-
nější, než šplhání vzhůru a pak za-
se dolů. Inspirací pro český tran-
sbordér se stal jeho německý ko-
lega z Porúří, který dopravuje lidi 
přes řeku Niers u Mönchengladba-
chu. (od dop.)

Turisty přes Nisu 
přepraví transborder
Vlastními silami se přepravit přes řeku Nisu mohou ti, kteří za-
vítají pod hrad Hamrštejn. Jedenáct sezon zde slouží turistům 
transborder – samoobslužný přepravník, který tvoří visutá láv-
ka na ruční pohon. Kabinou pohybují cestující tím, že tahají 
za lano. Jde o první zařízení svého druhu v Česku.


