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Tomáš Zdechovský
( 2. listopadu 1979 v Havlíčkově Brodě) je český politik, od roku 2014 poslanec Evropského parlamentu a od roku 
2020 místopředseda KDU-ČSL. Absolvent magisterských oborů pastoračně sociální asistent a pedagog volného 
času na univerzitě v Českých Budějovicích. Kromě toho vystudoval obor politická komunikace na Papežské 
salesiánské univerzitě v Římě a magisterský obor mediální studia a žurnalistika na Masarykově univerzitě v Brně. 
Vždycky ho bavil marketing a krizová komunikace, proto v roce 2004 založil vlastní firmu v tomto oboru. Pracoval 
pro malé živnostníky, nadnárodní firmy, vládu i některá ministerstva. Je místopředsedou evropského výboru pro 
zaměstnanost a sociální věci. Nově se stal předsedou národní delegace KDU-ČSL v Evropském parlamentu. Podle 
serveru Info.cz patří mezi 50 nejvlivnějších Čechů v Bruselu. K jeho koníčkům patří společné aktivity s rodinou, 
sport, vaření, psaní básní a pochopitelně politika. Tomáš Zdechovský je ženatý a má čtyři děti.

Chceme přinést radost předním módním návrhářům, modelkám a především publiku.  
Děkujeme všem partnerům za podporu a těšíme se na setkání.

Kdy? V sobotu 18. září 2021
Kde?  Na kolonádě u Domu kultury v Teplicích

Czech Fashion Week 2021 v Teplicích bude! 

Poslanec Evropského parlamentu Tomáš Zdechovský jako jeden z mála 
politiků neřeční a pokud mu čas dovolí, pomáhá v českých nemocnicích 
v boji s koronavirovou pandemií.

Europoslanec 
v roli ošetřovatele
 Svoji pomoc zdravotníkům jste nabídl jako dobrovolník 
už vloni. Co vás k tomu vedlo?
Jsem voják aktivní zálohy a chtěl jsem jít pomáhat. Vedl 
mě k tomu šílený stav v nemocnicích, ve kterých chyběl 
zdravotnický personál, část byla ze hry kvůli covidu a část 
byla totálně vyčerpaná. Pacientů přibývalo a bylo zapotře-
bí každé ruky. Nechtěl jsem jen nečinně přihlížet. Rozhodl 

jsem se, že pomůžu. 
 Kde všude jste už sloužil? 

Sloužil jsem na podzim roku 2020 jako dobrovol-
ník a sanitář na covidovém oddělení v beroun-
ské nemocnici, potom jsem působil kolem Vá-
noc v Charitativním domě sv. Zdislavy v Tře-
bechovicích pod Orebem a během poslední 
vlny jsem šel pomáhat například s testová-
ním lidí na covid, pomáhal u lůžek pacien-
tů, s přípravou očkování nebo jsem o víken-
dech pomáhal jako ošetřovatel u covid paci-
entů v terénu.
 Jak konkrétně jste pomáhal? 
Jak se dalo, pomáhal jsem s hygienou pa-
cientům, převlékal postele, rozvážel jídlo. 
Prostě se vším, co jsem mohl udělat. Vy-
fasoval jsem věci a snažil se rychle zori-
entovat, nebyl čas na nějaké velké škole-
ní a přemýšlení. 
 Co vám tahle práce dala?
Uvědomil jsem si, že častokrát řeším 
naprosto nepodstatné věci. Když člo-
věk stojí tváří tvář smrti, vidí věci ji-
nak, jasněji. Je to hrozné, když se je-
den den staráte o někoho a druhý den 
už tam není, protože přes noc umřel. 
Na to jsem si nemohl zvyknout a ani 
nechtěl.
 Jaký máte na základě vlastních 
zkušeností vzkaz pro spoluobča-
ny v České republice?
Nepodceňujte covid, je to zákeřná 
nemoc a nikdy nevíte, jestli nena-
dělá problémy zrovna vám. Viděl 

jsem zdravé třicátníky a čtyřicátní-
ky, kterým virus poničil plíce, nic 
příjemného. Proto je potřeba do-
držovat základní hygienická opat-
ření a být obezřetný. A ještě jed-
na věc je z mého pohledu důležitá, 
a to pravidelné posilování imunity, 
například sportem.
 Jak se podle vašeho názoru 
k pandemii postavilo vedení Ev-
ropského parlamentu? 

Myslím, že dobře. Pružně reagovalo na nečekanou situaci 
a snažilo se okamžitě hledat nejlepší možné řešení. Tím je oč-
kování. Vakcína se vyvinula tak rychle díky velkým finančním 
prostředkům z EU. 
 Všechny členské státy usilují o dostatek vakcín, někte-
ré, lidově řečeno, na vlastní pěst. Měla by se o to pokusit 
i naše vláda?
Měla dřív, teď už je pozdě. Vláda měla možnost objednat do-
statek vakcín, ale tehdejší ministři zdravotnictví to nepocho-
pitelně neudělali. Vakcín máme nyní objednaných dostatek, 
Pfizer zvýšil objem dodávek a my můžeme rychle očkovat. 
Bohužel i rychlost očkování dost pokulhává. Není to tak dáv-
no, kdy premiér prohlásil, že od začátku dubna budeme očko-
vat 100 tisíc lidí denně, tento cíl se stále nepodařilo naplnit. 
 Můžete čtenářům alespoň stručně popsat svoji práci 
v Bruselu v normální době? V jakých orgánech EP působíte?
Jsem místopředsedou výboru pro zaměstnanost a sociální 
věci, koordinátorem poslanců pro Evropskou lidovou stranu 
(největší a nejsilnější frakce v Evropském parlamentu, do kte-
ré patří KDU-ČSL), ve výboru pro rozpočtovou kontrolu, kde 
řešíme právě různé audity a čerpání dotací. Mimo jiné jsem 
také náhradníkem ve Výboru pro občanské svobody, spra-
vedlnost a vnitřní věci a náhradníkem ve Zvláštním výboru 
pro zahraniční vměšování do všech demokratických procesů 
v Evropské unii, včetně dezinformací.
Každý den mám nabitý několika mítinky ve svých výborech 
a skupinách, ve kterých řešíme legislativní návrhy, a také 
schůzkami se zahraničními velvyslanci či kolegy z Parlamen-
tu. O víkendech jsem teď chodil pomáhat, ale běžně mám dal-
ší aktivity spojené se svou prací jako návštěvy lidí a akcí. Po-
chopitelně si vždy chci udělat čas i na rodinu a děti. 
 Nemohu se nedotknout další mezinárodní aktuality, 
o které se veřejnost dozvěděla v sobotu 17. dubna v souvis-
losti s výbuchy v muničním skladu ve Vrběticích na Mora-
vě v roce 2014. Jaké je vaše osobní stanovisko? 
Jedná se o bezprecedentní teroristický útok cizí mocnosti 
na našem území. Vyhoštění 18 pracovníků ruské ambasády 
je dobrým začátkem, ale musí přijít další reakce. Není možné, 
aby si toto nějaký stát dovoloval. Musíme koordinovat další 
postup v rámci Evropské unie a NATO a chtít po Rusku vydat 
teroristy, kteří jsou zodpovědní za životy dvou Čechů. 
 Jak hodnotíte postoje nejvyšších ústavních činitelů v té-
to záležitosti?
Naprosto nechápu, že v takové závažné chvíli nevystoupil prezi-
dent Zeman. Místo toho sdělil přes svého mluvčího, že promlu-
ví za týden. Je to naprostá ostuda, už i slovenská prezidentka Ča-
putová nás podpořila. Od vlády musí přijít další kroky. Jedním 
z prvních je vyřazení Rosatomu z tendru na dostavbu JE Duko-
vany. Já bych sáhl k většímu zeštíhlení ruské ambasády, která 
má nepoměrně více pracovníků než Česká republika v Moskvě. 

Rozhovor on-line se uskutečnil 18. 4. 2021,  

připravila L. Richterová, foto: archiv
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Potřebujete vymalovat byt nebo kancelář? Natřít fasádu?  
Nalakovat okna nebo dveře?  

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

Liberecký kraj na svém území 
znovu podpoří přírodě blízká 
retenční opatření. Ta pomáha-
jí zvyšovat odolnost místní flóry 
i fauny vůči nepříznivým proje-
vům změny klimatu.

 „V minulých letech kraj podpořil napří-
klad vytvoření soustavy dvaceti mokřad-
ních tůní na zemědělské půdě v okolí 
Václavic,“ uvedl Václav Židek, člen rady 
kraje zodpovědný za životní prostředí 
a zemědělství. „Jsem rád, že míst, kde 
již existují nebo jsou v plánu nové vod-
ní plochy, je stále více. Ve Svijanech byl 
díky dotaci navrácen dolní tok Příšovky 
do původního koryta. V Kokoníně probí-
há obnova historicky zaniklého mlýn-
ského rybníku. V Semilech byla obnove-

na historická polní cesta s alejí ovocných 
dřevin. A ve spolupráci s Lesy České re-
publiky postupně vzniklo na území Libe-
reckého kraje 49 tůní pro zvýšení retenč-
ní kapacity lesů.“
Letos je pro zájemce v programu při-
praveno 14 773 000 korun. Dotace bu-
dou poskytovány až do 70 % způso-
bilých výdajů projektu, přičemž výše 
dotace je 70 000 až 1 milion korun. Je 
možné i kofinancování větších projek-
tů podpořených z Operačního progra-
mu Životní prostředí, Národního pro-
gramu Životní prostředí či dalších do-
tačních zdrojů. Žádosti jsou přijímány 
do 30. dubna 2021. Zájemce může po-
dat pouze jednu žádost. Záměr by měl 
žadatel vybudovat nejpozději do 30. 
září 2024. (od dop.)

Areály pevných kontrol jsou asi tím 
vůbec nejjednodušším způsobem, 
jak si orientační běh vyzkoušet. Jsou 
k dispozici bez přihlášení, zdarma 
a po celý rok na více než šedesáti 
místech po celé zemi, jejich návštěva 
je bez omezení a k ničemu zúčastně-
né nezavazuje. Vše, co je třeba udě-
lat, je vyzvednout si na daném mís-
tě mapu, a můžete vyrazit! Komplet-
ní přehled areálů pevných kontrol 
nabízí web www.zacitorientak.cz. 
Vedle dalších praktických informa-
cí o orientačním běhu, vyhledá nej-
bližší místa, kde je možné orienťák 
vyzkoušet, včetně všech potřebných 
informací. Areály pevných kontrol se 
většinou nachází ve městech (par-
cích apod.) nebo jejich blízkém oko-
lí (rekreačních areálech, lesích), tak-
že jsou dobře dostupné, a představu-
jí tak snadný způsob, jak se seznámit 
s orientačním během - pro jednotliv-
ce, ale třeba i školy nebo, v lepších 
dobách, další skupiny. 

Mistrovství světa 2021 u nás!
Největším a nejprestižnějším závo-
dem bude v letošním roce Mistrovství 
světa v orientačním běhu, které se 
uskuteční na začátku července v Dok-
sech. V letošním roce půjde o největ-
ší sportovní akci na území Liberecké-
ho kraje.

Vzhledem k tomu, že Mistrovství 
světa v Dánsku v roce 2020 bylo 
z důvodu pandemie zrušeno, pro-
běhne ve dnech 3. - 10. července cel-
kem pět medailových závodů. „Zá-
vodníci i diváci se mohou těšit na napí-
navá klání v terénech, které patří mezi 
to nejkrásnější a orientačně nejnároč-
nější, co Česká republika nabízí. Věří-
me, že sprint v Terezíně, sprintové šta-
fety v Doksech, krátká trať v Jizerských 
horách a vyvrcholení v podobě štafet 
a závodů na královské klasické trati 
ve skalních městech Kokořínska jsou 

tou nejlepší pozvánkou ke sledování 
závodů,“ říká ředitel závodů  Jan Pi-
cek.
I přes to, že epidemie koronaviru vý-
znamně ovlivnila přípravu, v součas-
nosti se začínají, za přísných hygie-
nických opatření, rozbíhat tréninko-
vé kempy jednotlivých reprezentač-
ních týmů. K favoritům na medaile 
z Mistrovství světa budou ve všech 
závodech patřit i čeští závodníci. Fan-
dit jim bude možné u přímých přeno-
sů ze všech finálových závodů na ČT 
Sport. (od dop.)

Nadaní studenti
byli druzí
Spolek DEX Innovation Centre zor-
ganizoval pro studenty středních 
škol projekt Innoschool financova-
ný z Evropské unie. Soutěžní týmy 
měly za úkol vytvořit vlastní nápad 
pomocí seriózní hry, jak prospět so-
ciální oblasti. Program trval téměř 
půl roku a 25. března jej završila fi-
nální on-line prezentace šesti vybra-
ných škol z celé České republiky.
Krédo DEX Innovation Centre je 
„Zlepšujeme společnost pomocí di-
gitálních inovací a výzkumu“. Pro-
to zorganizovala soutěž pro studen-
ty středních škol, kteří se měli zamy-
slet, jaké je možné vnést nové prvky, 
které by mohly přispět k vylepše-
ní stávající situace v sociální oblas-
ti. Tento vysoce inovativní vzdělá-
vací projekt měl podnítit podnika-
vost mládeže a snahu o zapojování 
se do veřejného života. První mís-
to patřilo týmu Business Crew, kte-
rý se zamyslel, jak pomoci lepšímu 
začleňování dětí z dětských domo-
vů do společnosti. Druhé místo obsa-
dily společně Gymnázium a SPgŠ Je-
ronýmova. Zaměřily se na nahrávání 
audioknih, které budou namlouvat 
dobrovolníci důchodci, a na veřejné 
čtení pro děti v knihovnách, mateř-
ských školách a dětských domovech. 
„Tento úspěch ukazuje, že podnika-
vost a kreativita našich žáků je na vel-
mi dobré úrovni a schopná konkuren-
ce v celorepublikovém měřítku,“ po-
chválil výkony libereckých týmů Dan 
Ramzer, náměstek hejtmana pro re-
sort školství, mládeže, tělovýchovy, 
sportu a zaměstnanosti. (od dop.)

Tři miliony 
na podporu  
inovativních 
projektů
Cílem Libereckého kraje je podpo-
rovat rozjezd inovativních firem, 
následně je propojit s výzkum-
nými organizacemi a ověřit po-
znatky výzkumu a vývoje v pra-
xi, aby si svou konkurenceschop-
nost udržel. Na tyto tři fáze zací-
lil vyhlášený Regionální inovační 
program finanční podporu pomo-
cí tzv. voucherů, a to startovacích, 
inovačních a technologických. Kraj 
od roku 2012 rozdělil již přes deva-
tenáct milionů korun.
Žadatelé, právnické osoby, nebo 
podnikající fyzické osoby se síd-
lem nebo provozovnou v Liberec-
kém kraji, mohou od 1. do 16. červ-
na podávat své žádosti do Regi-
onálního inovačního programu, 
který krajský úřad vyhlašuje již po-
desáté. Za pomocí voucherů lze za-
koupit služby spojené s inovacemi 
ve výši 20–200 tisíc korun na jed-
noho žadatele. Podpořeny jsou pro-
jekty až do výše 3 milionů korun. 
Kreativní studenti studující v Libe-
reckém kraji mohou rovněž žádat 
peníze na rozjezd svých nápadů. 
„Podle analýz Agentury regionálního 
rozvoje se za poslední dekádu rozrůs-
tá počet inovativních firem v Liberec-
kém kraji. Podporovat je jak při úpl-
ném začátku, ale i v jejich provázání 
s univerzitami a výzkumnými orga-
nizacemi je jednou z priorit předsta-
vitelů regionu,“ vysvětluje Jiří Ul-
vr, radní zodpovědný za řízení re-
sortu hospodářského a regionální-
ho rozvoje, evropských projektů, 
územního plánování a rozvoje ven-
kova. „Nastavit inovativní podnika-
telské aktivity a ověřit jejich života-
schopnost v praxi pomáhá Lipo.ink, 
který nabízí tzv. inkubaci. V podpo-
ře studentů pomůže Student Busi-
ness Clubu Technické univerzity v Li-
berci,“ upřesnil pomoc kraje při roz-
jezdu Ulvr.
Podmínky a žádost Regionálního 
inovačního programu jsou zveřej-
něny na webových stránkách Libe-
reckého kraje. Možno čerpat pro-
středky na podnikatelské aktivity 
plánované od 1. května 2021 do 31. 
prosince 2022. Před podáním žá-
dosti je možné záměry konzultovat 
na krajském úřadě na odboru regi-
onálního rozvoje a evropských pro-
jektů. (od dop.)

Na konci dubna se otevře 
areál na hrádecké Kristýně
Možnosti sportovního vyžití se v areálu Kristýna v Hrádku nad Nisou od května rozšíří. Již 30. dubna 
se tu otevře nový areál pevných kontrol pro orientační běh. Navzdory tomu, že současná doba není 
sportování příliš nakloněna, orienťák je nepochybně jedním z těch sportů, které lze provozovat téměř 
za jakýchkoliv omezení shromažďování. 

Kraj opět podpoří projekty na zadržování vody v krajině



Módní návrhářka Jitka Klett 
zná tajemství dokonalého šat-
níku řady známých, úspěšných 
a sebevědomých žen u nás, 
na Slovensku i v zahraničí. Ná-
vštěva jejího módního domu 
v Praze a v Košicích se jedno-
duše stane návykovou záleži-
tostí. Klid, ženské porozumě-
ní a podpora zahalené do je-
dinečné módní tvorby na mí-
ru jsou mimořádnou přidanou 
hodnotou její tvorby. V čem 
se skrývá tajemství osobitého 
stylu a co dělá ženu skuteč-
ně přitažlivou? I to se dočtete 
na následujících řádcích.

 Jaká je vaše typická zákaznice?
Zajímavá, inteligentní žena s vlastním 
stylem, který se nebojí časem vyvíjet. 
Žena, která je připravená investovat 
čas a peníze do svého vzhledu a vy-
hodnotila, že kontakt s odborníkem 
z fashion businessu pro ni může být 
přínosný ve více směrech.
 Co pro vás znamená stylová žena?
Žena, která se nebojí své jedinečnosti 
a souzní se svou vnitřní energií.
 Proč je kvalitní krejčovina v šatní-
ku ženy podstatná?
Protože je jedinečná. Model šitý na mí-
ru je výborná investice pro ženu, které 
záleží na perfektně padnoucím mode-
lu. A to i v případě, kdy přijdou změny 
na váze či věku klientky.
 Jak dokáže model šitý na míru 
ovlivnit život ženy? Proč by se měla 
pro to řešení rozhodnout?
Pokud je připravena na fakt, že jí mo-
del může pomoci v oblastech profes-
ního a soukromého života dosáhnout 
změny, zažije jistě příjemnou zkuše-
nost. Úspěch, příjemný pocit ve všech 
oblastech života i vyšší sebevědomí, 
tak naše klientky často popisují svou 

zkušenost s modely šitými na míru. 
Navíc je obohacující zažít nové dimen-
ze v přístupu k módě zkušeným návr-
hářem v jeho módním domě.
 Jaký je váš každodenní rituál pro 
udržení krásy?
Můj nejdůležitější rituál je nejen kaž-
dodenní, ale zejména celoživotní. Kaž-
dý den se snažím prožít ve vnitřní po-
hodě, štěstí, lásce a s pocitem, že jsem 
pro rodinu a společnost užitečná.
 Jak vnímáte trendy?

Módní trendy jsou vlastně reakce spo-
lečnosti na svou dobu. Jsou vzácné pro 
ženy, kterým pomáhají se v módě lépe 
zorientovat.
 Co dělá ženu neodolatelnou? 
Neodolatelná žena je fikce. Já pracu-
ji s reálnou ženou, která nemusí být 
vždy neodolatelná, ale o to bude šťast-
nější. :)
 Kde se nejraději inspirujete?
V přírodě, galeriích, muzeích, knihách, 
na cestách…. 

 Češky nejsou například narozdíl 
od Francouzek všeobecně vnímány 
jako ženy se smyslem pro styl. Čím 
si myslíte, že to je a co by mohly že-
ny udělat pro zlepšení reputace když 
přijde na oblékání? 
Zvýšit zájem o sebe samu a investovat 
do sebe více času a peněz.
 Proč je důležité mít v šatníku kva-
litní modely a nejen kousky z běžně 
dostupných módních řetězců?
Je to přinejmenším příjemný zážitek. 

Každý takový stojí za to, abyste ho za-
žili.
 Vzpomenete si na svůj první coutu-
re model? K jaké příležitosti byl ušit 
a co na něm bylo výjimečného?
Začátky nebyly až tak mimořádné, pro-
tože byly velmi náročné. Dnes je mo-
je práce mnohem výjimečnější. Mám 
velké zkušenosti, vybudovaný prostor 
na práci a úžasnou klientelu. Splněný 
sen každého módního návrháře.
 Procházíme nelehkou dobou. Ko-
ronavirus prakticky zastavil běžný 
i společenský život. Myslíte, že má 
i v této době smysl přemýšlet nad 
tím, co nosíme?
Často se oblékáme a investujeme 
do módy kvůli druhým, abychom 
udělali dojem a vynikli. Dnešní do-
ba nám právě při oblékání umožňuje 
se více zaměřit na sebe. Máme pro-
stor se více věnovat svým skutečným 
potřebám a pocitům v oděvu. I z to-
ho důvodu v dnešní době o něco ví-
ce dominuje v oblékání komfort. Je 
přirozené, že se chceme cítit poho-
dlně. Dokonce většina upřednostňu-
je komfort před vzhledem. I tak je 
však například pro naši psychiku ve-
lice důležité, abychom se v oblečení 
nejen dobře cítili, ale sami sobě se 
v něm líbili. 
 Jak o sebe pečujete? Vypadáte 
skvěle!
Děkuji. Jsem spokojená a šťastná. To je 
můj největší recept na krásu. Hlavně 
na tu vnitřní, protože od určitého vě-
ku převyšuje tu fyzickou.
 Co byste doporučila každé ženě, 
aby se zdravým sebevědomím přeži-
la toto náročné období? 
Mimo nevyhnutelné rutinní povinnos-
ti bych doporučila najít si čas sama pro 
sebe, který strávíte aktivitou, o které 
víte, že vám přináší radost a naplňuje 
vás. (od dop.)
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Jitka Klett: Každá žena je jedinečná

Toto poselství je pro severní Čechy o to 
symboličtější, že nám naše krásná příroda za 
celou historii lidského osídlení mnohé dala. 
Třeba poklady jako stříbro, cín nebo uhlí, které 
nám dobře posloužily. Dodnes využíváme také 
její nejcennější poklad, vodu. O tento zdroj jsme 
odhodlaní se náležitě starat a chránit ho.

Nebereme vodu jako samozřejmost a chceme 
s ní rozumně hospodařit. Při její úpravě 
využíváme moderní technologické postupy. 
Z kohoutků tak teče dobrá a zdravá voda. 

Vyčištěnou odpadní vodu vracíme do přírodního 
koloběhu v té nejlepší kvalitě.

Pro nás. Pro naše potomky.
Pro celou planetu.

Pár zajímavých čísel

Všechna voda teče potrubím o délce 13 122 kilometrů.

13 122

187
Našich 187 čistíren 
odpadních vod vrátí 
do přírody každou 
hodinu 10 milionů 
litrů vyčištěné vody.

63
V severních Čechách máme 
63 úpraven vody, které 
dodávají každou hodinu
8 milionů litrů
pitné vody. 

Jeden den jako 
šance pro všechny 
dny budoucí
Den Země připadá na 22. dubna a má všem lidem připomínat 
bohatství naší planety, ale také hrozby, kterým musí čelit. 
Letošním tématem je znovuoživení, tedy opětovné nastolení 
rovnováhy v přírodě. 



04

Máme otevřeno! 
Vyberte si ze široké nabídky pobytů.

www.spa-hotel-imperial.cz

Z  čisté  spedice,  která  zajišťovala  ná-
klady pro říční lodě, koupil první vlast-
ní  loď, aby mohl operativně vykrývat 
zboží  z  kontraktů,  které  nikdo  exter-
ně vozit nechtěl. A takto v rozvoji fir-
my pokračoval dál. Po dostudování vy-
soké  školy  v  Německu  se  specializa-
cí na spedici, transport a logistiku, se 
v roce 2008 přidal do společnosti syn 
Dipl. Btrw. Alexandr Dudek, MBA a po-
malu ji začal přebírat.
Dnes  čítá  lodní  park  společnosti  cel-
kem 6 vlastních nákladních lodí v roz-
měrech okolo 80-86 m délky a 8-9,00 m 
šířky s nosností 1000-1200 tun, 5 dal-
ších  lodí  pod  pevnou  smlouvou,  cel-
kem  pro  EUREX  pravidelně  jezdí  cca 
30 nákladních evropských  lodí měsíč-
ně, přičemž dle potřeby je k dispozici 

seznam s dalšími cca 300 loděmi, kte-
ré v minulosti pro společnost alespoň 
jednou něco vezly.
Eurex má lodě perfektně udržované, mi-
mo jiné certifikované nákladní prostory, 
a díky tomu mezi hlavní přepravní zboží 
patří agrární produkty, ale zároveň i uh-
lí, minerály či různé nadrozměrné celky. 
Jako unikátní přepravy  lze uvést napří-
klad 51 m dlouhé zásobníky, mosty, čás-
ti ropných plošin a plynovodů, větrných 
elektráren, trupy letadel nebo tank pro 
muzeum. Zajištění překladu či skladová-
ní zboží lze zajistit po celé Evropě, včet-
ně  kombinování  přepravy  s  dopravou 
silniční, železniční i leteckou.
Díky nečinnosti českého státu, co se tý-
če lodní dopravy, a díky podporám a do-
tacím  „jen  na  oko“,  které  většina  do-

pravců  nemůže  splnit,  se  EUREX  ori-
entuje již několik let na zahraniční trh, 
zejména na Německo, Belgii  a Nizoze-
mí.  Kontakty  společnosti  nesahají  jen 
k pravidelným cca 200 zákazníkům, ale 
i k servisům na opravy plavidel,  certi-
fikačním  společnostem,  pojišťovnám, 
úřadům, a vůbec všemu, co je potřeba 
k zajištění lodní dopravy od A do Z.
V  této  nepříjemné  počínající  ekono-
mické krizi, která v  lodní dopravě za-
počala  již  v  polovině  roku  2019,  kdy 
se  začal  projevovat  ústup  využití  uh-
lí  v Evropě kvůli  dodržení norem EU, 
přes  krizi  způsobenou  hysterií  kolem 
Covid-19,  společnost  udržela  100 % 
svých  zaměstnanců  za  100 %  mzdy. 
V  každé  nestandardní  krizové  situa-
ci  se ukáže, kdo  je opravdovým part-
nerem  a  kvalitním  zaměstnavatelem. 
I přes tento hluchý čas, kdy sev lodní 
dopravě tržby propady o 50 %, společ-

nost investuje do svých plavidel a udr-
žuje se „nad vodou“. Jako vždy A. Du-
dek říká,  je nutné se z běžného živo-
ta  cenově  a  nákladově  přeorientovat 
o jednu 0 a pak se lépe spí. 
Budoucnost  lodní  dopravy  je  v  ru-
kou  jednotlivých  majitelů  lodí,  kteří 
na svých plavidlech sami jezdí tzv. „Par-
tikulíři“, tedy je i udržují, opravují a jez-
dí na nich většinou společně s rodinou 
a dle potřeby a hlavně dle úsporné spo-
třeby.  Krize  na  celosvětovém  trhu  by-
la znatelná  již delší dobu a přeceňova-
né onemocnění Covid jí pouze dalo ná-
zev a rychlejší spád. Společnost se tedy 
začala zabývat dalším pilířem, a to jsou 
nemovitosti, a to jak bytové, tak nebyto-
vé, které v případně výpadku, nebo při 
problémech na straně lodní dopravy mo-
hou společnosti pomoci. Tento rok by se 
společnost měla posunout  o další  krok 
a  opět  diverzifikovat  podnikání.  Pláno-

vaný projekt má také spojitost s vodou, 
nicméně  do  prvního  provozu  musíme 
držet detaily v tajnosti.
Nicméně  hlavní  podnikatelskou  čin-
ností společnosti EUREX stále je a zů-
stane lodní doprava, i když rejdařů a fi-
rem zabývající se lodní dopravou v ČR 
neustále ubývá, což ukazuje například 
i prodej  celorepublikově známe české 
společnosti  ČSPL  v  roce  2018  němec-
kému majiteli.  Rejdařství  v  ČR  se  tak 
dají  opravdu  spočítat  na  prstech  jed-
né ruky.
I když tento rok a také roky následující 
budeme všichni čelit následkům vlád-
ních nařízení okolo pandemie Covidu,  
nabízíme  začínajícím  „loďařům“  po-
moc při nákupu, nájmu a provozování 
nákladního plavidla v rámci naší spo-
lečnosti. Naše rodinné rejdařství je ne-
jen celoživotní dítě, ale také generační 
hobby a zároveň strůjce našich šedin.

Dipl. Btrw. Alexandr Dudek, MBA
CEO, Eurex ship sro  www.eurex-ship.cz

Rodinná firma EUREX, poslední
Mohykán v oblasti lodní dopravy
Založení společnosti EUREX se datuje rokem 1995, kdy Alexan-
dr Dudek st., jakožto celoživotní „loďař“, odešel od společností za-
bývajícími se lodní dopravou a osamostatnil se, neboť chtěl firmu 
s rodinným přístupem.



inzerce

05

Nový světový rekordman

Překonal tak dosavadní světový rekord Dána 
Stiga Severinsena z roku 2012. Do organiza-
ce bylo zapojeno 20 lidí, kteří ho také jistili. 
„Sport a freediving je styl života. Je to svoboda 
pohybu, myšlení a maximálního uvědomění. Bylo 
to velmi příjemné. Pod ledem se cítím velmi uvol-

něný. Je to překvapující. Necítím tam žádné ome-
zení. Těžko se to popisuje a je to samozřejmě da-
né dlouhým a tvrdým tréninkem“, říká nový svě-
tový rekordman a pravidelné otužování všem 
vřele doporučuje. 

Text: Redakce, foto: archiv Davida Vencla

Blanky Matragi,
světově uznávané  
módní návrhářky, 
která přiletí 4. května z Bejrútu do Prahy. Ptá-
me se, jak prožívá tuto dobu a na co se mů-
žeme těšit?

METROPOL SE PTÁ...

Pandemie nás naučila rychle reagovat na po-
žadavky doby. Zaměřit se na nadčasovost, 
inovovat a tvořit modely a doplňky, které 
mohou dobře sloužit delší dobu. Lidé si teď 
více než kdy jindy potřebují udělat radost. 
Moje nová kolekce je multifunkční, vzduš-
ná, udržitelná, plná barev, dávám do ní veš-
kerou svou energii. Přetransformovala jsem 
se na menší doplňky. Příkladem může být ví-
ceúčelový šátek, který krásně ozvláštní jak 
šaty, tak i banální outfit. Nová kolekce má 
na sociálních sítích velký ohlas a já už se 
moc těším, až ji 4. května přivezu do Pra-
hy, kde se setkám se svými stávajícími i no-
vými klienty.    
 Text: Redakce, Foto: Archiv Blanky Matragi

O  komentované prohlídky výstavy, která je průřezem tvorby Blanky Matragi v  Obecním domě 
v Praze je stále velký zájem. Nyní je z důvodu epidemických opatření zavřeno, ale všichni věříme, 
že se to brzy změní. 

Na zatopeném lomu Vápenka v Lahošti nedaleko Teplic uplaval David Vencl le-
tos 23. února bez neoprenu pod ledovou krustou silnou 31 centimetrů na jeden 
zátah 80,9 metru.
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Jan Čížek: Tištěná média 
vstanou jako Fénix z popela

 Vaše vydavatelství Český Domov existuje 
na trhu již 22 let. Proč jste se na konci 90. let 
rozhodl pro byznys, v kterém dlouhodobě půso-
bí velcí hráči a naděje na úspěch byla tedy po-
měrně malá?
Vydavatelství jsem úspěšně prodal, již nejsem 
majitelem. Noviny zdarma do schránek sousedů 
mne lákaly již těsně po revoluci, když tady zača-
ly první pokusy. Já jsem podobné noviny znal ze 
zahraničí, když jsme tam těsně po revoluci vyra-
zili s rodiči. Bylo mi líto, že toto nemáme i u nás, 
protože lidi spíš zajímá, co se děje v jejich okolí, 
než velká politika. Tak jsem začal vydávat v ro-
ce 1999 první noviny na mé rodné Praze 10. Po-
stupně jsme to rozšířili do celé republiky. Zaklá-
dali jsme spousty novin na krajských úřadech. 
Dodnes vycházejí.  
 Nedávno jste oslavil 45. narozeniny, firmu 
jste zakládal v poměrně mladém věku. Měl jste 
v té době alespoň nějaké vydavatelské či novi-
nářské zkušenosti?
Ano, byl jsem tehdy velmi mladý, ale poměrně 
zkušený. V 19 letech jsem totiž nastoupil na zku-
šenou do ČTK, kde jsem se věnoval domácí po-
litice. Původně jsem chtěl pokračovat studiem 
na žurnalistice, ale nabídli mi smlouvu, a tak 
jsem už zůstal. Byl jsem parlamentním zpravo-
dajem, zakládal jsem pobočku ČTK v Senátu. Jez-
dil s Milošem Zemanem v Zemáku, těch zážitků 
a zábavných historek jsou spousty. Když ale den-
ně koukáte pod pokličku „velké politiky“, časem 
pocítíte určitou marnost. Chtěl jsem tedy dělat 
něco užitečného, co dává smysl. Sousedské novi-
ny zdarma, kde přinášíme praktické informace, 
jsou službou veřejnosti, která mne naplnila.  
 Prozradíte krédo, kterým se řídíte?
Přesností v detailech k dokonalosti. Tím se řídím 
celý život, a tak to i zůstane. 
 Jak se podle vás změnila za více než 20 let ob-
last vydávání novin a časopisů? Myslíte si, že je 
sociální sítě a internet opravdu zahubí, jak už 
bylo odborníky prorokováno někdy na začátku 
90. let?
Současná krize zamíchala totálně trhem. Zhru-
ba 30% tradičních lokálních novin skončilo. Je to 
smutný konec, byly to většinou rodinné firmy, za-
ložené těsně po revoluci. Ty lidé to dělali srdcem. 
Ale jakmile se trh zotaví, tak se plno titulů zase 
objeví. Hlad po tištěných novinách a časopisech 
zdarma bude vždy.  
 Když si chcete odpočinout a přijít na jiné my-
šlenky, věnujete se baseballu. Proč právě tomu-
to sportu?
Baseball hraji od malička. Ten důvod je i malinko 
příběhem naší země. Část naší rodiny byli vysíd-
lenci, emigranti. Byli rozesetí po celé zeměkouli. 
Rakousko, Německo, USA. No a jediná země, kde 

jsme se mohli všichni za socialismu sejít na ro-
dinné srazy, bylo východní Německo (NDR). Ale 
co tam jako děti hrát? Američané neuměli fot-
bal, tak někdo vytáhl klacek, tenisák, a že se bu-
de hrát baseball. Mně to nadhodili a já odpálil ho-
merun. Pak mi přišla na Vánoce krabice s vybave-
ním a začali jsme to hrát i doma v ČR. 
 Jaké jsou vaše další záliby? Stojíte třeba rád 
u sporáku?
Ano, vaření mne neskutečně baví. Rád vymýš-
lím nové věci a svoje recepty. Miluji vařit pro vět-
ší počet lidí nebo si dělat domácí party s mezze, 
tedy velkými platy s více druhů masa, zeleniny 
a příloh. Nejlepší je, když se sejde celá rodina.  
 Máte poměrně početnou rodinu, okolo vás se 
točí čtyři dcery. Kam nejraději jezdíte na výlety 
a kde a jak trávíte volný čas?

Volný čas trávíme s rodinou jako většina na cha-
lupě, kterou máme ve středních Čechách u Okoře. 
Nádherné místo. V Praze holky milují ZOO. Když 
byla nyní krize a nemohli jsme tam jít osobně, 
alespoň jsme pomáhali nákupem stravenek pro 
zvířátka.  
 Od příjemných okamžiků se teď vraťme 
do smutné reality, kterou zásadně poznamena-
la koronavirová epidemie. Jak hodnotíte součas-
nou situaci v naší zemi a přijatá vládní opatření?
Je to naprostá katastrofa. Absolutní propadák. 
Vláda nemá důvěru lidí, opatření vůbec nedávají 
smysl. Navíc se hodně kradlo. Byla to šance uká-
zat, že Češi v krizích umí, dokáží se semknout 
a fungovat. Vláda předvedla pravý opak. Místo, 
aby dala šanci českým firmám vyrábět ochranné 
pomůcky, dovezly se předražené čínské šmejdy 

přes nastrčené garážové firmy. Vláda mohla přes 
domácí poptávku a státní zakázky udržet český 
průmysl a malé podnikatele. Naopak ale všechno 
české zašlapala do země. Je to strašně smutné, co 
s naší zemí provedla. Vše mohlo proběhnout úpl-
ně jinak a mohli jsme na krizi naopak vydělat. 
 Kde se podle vás stala největší chyba při ře-
šení koronavirové krize?
Této vládě se nedá vůbec věřit. Dokonce jsou ná-
zory, že Andrej Babiš chtěl nechat svými záka-
zy „vychcípat“ byznysovou konkurenci, aby ji 
pak levně skoupil. Ze zákonů a Ústavy si doslo-
va udělali trhací kalendář, odškodnění podnika-
telům bylo jen naoko. Strašně moc podnikate-
lů  zkrachovalo. Svůj byznys vykonávat nemoh-
li, náklady běžely, ale nedostali žádnou náhra-
du. Je to k vzteku. Přitom se mohla opatření dělat 
pro-byznysově. Tedy jakékoliv státní zakázky dá-
vat v nouzovém režimu pouze českým výrobcům 
s výrobou na českém území. Díky tomu by se ta-
dy vymyslela a vyrobila spousta produktů, kte-
ré by se daly i vyvážet. Nezavírat hospody a ob-
chody. V Srbsku, které není členem EU, vše běželo 
bez omezení. Švédsko naprosto stejně neomezo-
valo nic. Lidi ochránily léky a masivní vakcinace, 
žádné zákazy.    
 Upřímně – když se o covidu-19 začalo před ví-
ce než rokem psát, domníval jste, že se z něj vy-
klube celosvětový strašák?
Tušil jsem dlouhodobě, že se na nás valí velká kri-
ze. Ale jak ta krize proběhne, jsem netušil. Tohle 
mne nenapadlo ani v nejhorším snu. Za vše ale 
mohou politici. Vůbec to tak nemuselo být. 
 Až epidemie opadne a svět se začne vracet 
do zaběhnutých kolejí, myslíte si, že se skuteč-
ně všechno vrátí do stavu, který panoval před 
rokem 2020?
Svět bude takový, jaký jej budou lidé chtít mít. Já 
myslím, že se opět vše vrátí do normálu, protože 
lidé jsou od přírody takoví. Chtějí klid, bavit se, 
mít rodinu a normální práci, která je naplňuje.  
 Covid-19 s sebou, kromě ohrožení života, při-
náší i ekonomickou nejistotu či deprese. Máte 
pro naše čtenáře závěrem nějaká povzbudivá 
slova, která by jim v dnešní době zvedla náladu?
Naše země je nejlepší místo na světě. Máme zde 
skvělé lidi, kteří se dokáží vyrovnat se vším. Vě-
řím, že si zvolíme i politiky, kteří nám společ-
né dílo nebudou kazit, a my se dostaneme opět 
na evropský vrchol, kam patříme a vždy jsme 
patřili.  
 Bydlíte v Praze 10, jste doslova jejím patrio-
tem. Je to pro vás stále dobrá adresa?
Ta nejlepší. Praha 10 má dobrou pověst, je to ide-
ální místo k životu. Naše rodina zde bydlí po ge-
nerace. Je málo míst na světě, kde by byly dva 
fotbalové kluby světové úrovně. Byť se teď Bo-
hemce tolik nedaří, má slavnou minulost a Sla-
vii netřeba představovat. Já osobně bych na De-
sítce vylepšil veřejnou správu, úklid a zainvesto-
val do veřejné zeleně a úprav veřejného prostoru. 
Mé životní motto „přesností v detailech k doko-
nalosti“ zde platí dvojnásob. (od dop.)

Jan Čížek se v médiích pohybuje 
od svého mládí. Nejprve byl v ČTK, 
později založil vydavatelství Český 
Domov. Ptáme se ho, jak se dívá 
na budoucnost regionálních tiskovin?



České priority vycházejí z návrhu cílů Komise, 
avšak konkrétněji definují způsob jejich naplně-
ní. Vláda schválila Operační programy pro obdo-
bí 2021-2027 následovně:

 OP Technologie a aplikace pro konkurence-
schopnost (MPO) podporuje výzkum, vývoj a ino-
vace technologií, energetické úspory, digitalizaci 
výroby, informační a komunikační technologie, 
rozvoj podnikání, zlepšení stavu vody a vodního 
hospodářství nebo zvýšení přidané hodnoty vý-
robků a další.

 OP Jan Amos Komenský (MŠMT) podpoří na-
příklad rozvoj zázemí pro kvalitní a relevantní 
výzkum, zlepšení vzdělávacího systému s ohle-
dem na moderní kompetence a potřeby trhu 
práce, zvýšení kompetencí a kvality pracovníků 
ve vzdělávání.

 OP Zaměstnanost plus (MPSV) se zaměří 
na klientsky orientované sociální služby, sociální 

začleňování, kvalitní a dostupnou zdravotní péči, 
modernizaci institucí na trhu práce, systém dal-
šího profesního vzdělávání, sociální bydlení nebo 
na podporu využití pracovní mobility a další té-
mata.

 OP Doprava (MD) podpoří další rozvoj páteř-
ní dopravní infrastruktury, využívání vozidel s al-
ternativním pohonem ve veřejné dopravě a další 
dopravní opatření s celorepublikovým dopadem.

 OP Životní prostředí (MŽP) řeší například pro-
blematiku zlepšení kvality ovzduší, ochrany a pé-
če o přírodu a krajinu, odpadů a účinného využívá-
ní zdrojů, úspor energie. Podpoří zavádění a efek-
tivní využívání OZE, zkvalitňování veřejných pro-
stranství a rozvoj zelené infrastruktury a další.

 Integrovaný regionální OP (MMR) bude finan-
covat místní investiční akce, například do do-
pravní, vzdělávací, zdravotnické, sociální nebo 
turistické infrastruktury a rozvoj veřejných pro-

stranství. Program se zaměří také na účinné za-
bezpečení ICT veřejné správy včetně složek zá-
chranného systému a adekvátní reakce na ros-
toucí kybernetické hrozby.

 OP Rybářství (MZe) se zaměří například na ak-
tivity ochrany a obnovy vodní biodiverzity a eko-
systémů. 

 Programy přeshraniční spolupráce Interreg 
budou upřesněny na základě další spolupráce se 
sousedními státy. 

Jedinou podstatnou změnou oproti končícímu 
období je vypuštění operačního programu pro 
Prahu. První výzvy pro předkládání žádostí by 
mohly být vyhlášeny ještě letos, pokud vše pů-
jde podle plánu.   
Díky pandemii koronaviru byl však Evropskou ko-
misí navržen dodatečný Fond pro obnovu ekono-
miky po pandemii „Next generation EU“, který 
společně s původně plánovaným rozpočtem při-
nese další finance pro Českou republiku. Souhrn-
ně bude Česko moci čerpat z grantů v celém příš-
tím programovém období 2021 až 2027 přibližně 
740 miliard Kč, další prostředky budou koncipo-
vány jako vratné půjčky. Všechny výzvy k podá-
vání dotačních žádostí můžete také monitorovat 
prostřednictvím služby Dotaceonline.cz.

Martin Dítě, Aneta Jirešová, 

Dotaceonline.cz

inzerce
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Obnovené brownfieldy
Na další místo míří putovní výstava s tematikou revitalizovaných 
brownfieldů, kterou uchystal Liberecký kraj ve spolupráci s Agen-
turou regionálního rozvoje. Nyní je k vidění v obchodním domě 
Central v Jablonci nad Nisou, od 3. do 18. května si ji budou moci 
prohlédnout návštěvníci obchodního centra Forum v Liberci.

Soutěž vyhlašuje ve spolupráci se 
spolkem Český zavináč Liberecký 
kraj. „Prostřednictvím soutěže Zlatý 
erb mohou tvůrci internetových pre-
zentací, programátoři a provozova-
telé stránek obdržet hodnocení a dob-
ré nápady, jak udělat obecní interneto-
vé prezentace ještě lepší a příjemnější 

pro uživatele,“ řekl hejtman Liberec-
kého kraje Martin Půta. Kraje sesta-
vují odbornou porotu, která hodnotí 
webové stránky a elektronické služ-
by svých měst a obcí. Na krajská ko-
la pak naváže kolo celostátní. Účast 
v soutěži je pro města a obce zdar-
ma. (od dop.)

Zlatý erb prodlužuje uzávěrku
Změnu v termínu podávání přihlášek zaznamenala soutěž Zlatý 
erb. Do krajského kola třiadvacátého ročníku soutěže, která hod-
notí oficiální webové stránky obcí, elektronické služby nebo turis-
tické webové prezentace, se lze nově hlásit do 28. května. 

Brownfieldy jsou zchátralé areály 
a území vzniklé výrobní, zemědělskou, 
armádní nebo jinou činností, které už 
neplní původní funkci. Kraj se o tyto 
objekty stará a snaží se je smyslupl-
ně využít. Proto je spolu s greenfieldy, 
pomyslně zelenými loukami určenými 
k zastavění, vede v databázi. V součas-
né době je takových míst v kraji cel-
kem 310, z toho 40 jich je určených 
k prodeji a 17 k pronájmu.
„Putovní výstava, stejně jako databá-
ze brownfieldů a greenfieldů Liberecké-
ho kraje, je účinným nástrojem, jak na-
pomoci likvidaci a znovuvyužití zane-
dbaných a nefunkčních objektů či areálu 

na území našeho kraje,“ řekl radní kraje 
Jiří Ulvr, krajský radní pro rezort hos-
podářského a regionální rozvoje, ev-
ropských projektů, územního plánová-
ní a rozvoje venkova. „Proto jsem rád, 
že se výstavy staly tradicí. Pořádáme je 
společně s Agenturou regionálního roz-
voje, naší společností, která odborně pod-
poruje v rozvojových záměrech a projek-
tech obyvatele a podnikatele kraje.“
V minulých letech byly výstavy 
ke zhlédnutí také v Semilech, České Lí-
pě, ve Frýdlantě, v Jičíně, v Chrastavě, 
v Železném Brodě, v Doksech, v Jilem-
nici, v Turnově, Lomnici nad Popelkou 
a v dalších obcích kraje. (od dop.)

Příprava posíleného rozpočtu
Evropské unie na období let 2021-2027
Již před prvními návrhy rozpočtu EU na období 2021-2027 se zformovaly dva 
hlavní názorové proudy. První reprezentuje neformální skupina „Přátel kohe-
ze“ (koheze má za cíl vyrovnávání ekonomických rozdílů) a řadí se do ní převáž-
ně státy Višegrádské čtyřky, východní Evropy a Balkánu. Na druhé straně stojí 
především „Šetrná čtyřka“ – Nizozemsko, Rakousko, Dánsko a Švédsko, která se 
snaží naopak o snížení celkového objemu rozpočtu EU a prosazují také tématiku 
boje proti klimatickým změnám či akce vedoucí k lepšímu začleňování migrantů 
a společnému sdílení odpovědnosti za ně.

Martin Dítě, 
jednatel, konzultant



08
Vydává: Severočeský Metropol, a. s., Štefánikova 753/42, Ústí nad Labem, IČO: 28668898, tel. 775 854 192  ředitel vydavatelství: Ing. Jiří Morštadt, morstadt@e-metropol.eu,  
redakce@e-metropol.eu,  inzerce: inzerce@e-metropol.eu, vedoucí výroby: Jiří Vondráček, e-mail: grafika@e-metropol.eu, www.e-metropol.eu.   
Povoleno MK R pod číslem E 17961. Vychází každý měsíc. Distribuce: vlastní Metropol. Nevyžádané rukopisy a fotografie se nevracejí.

TIPY NA VÝLET

Maják Járy Cimrmana

Od  roku  1999  zde mohou  návštěvní-
ci zhlédnout dvě stálé expozice - život 
a dílo Karla Hynka Máchy a výstavu vě-
novanou  tradici  rybářství  a  rybníkář-
ství na Českolipsku. Budovu spravuje 
Vlastivědné muzeum v České Lípě.
Nejstarší  dochovaná  budova  v  Dok-
sech  z  dob  baroka,  takzvaný  Hospi-
tálek na rohu ulic Komenského, Vald-
štejnské a Máchovy, přečkala všechny 
ničivé požáry města. Špitál pro nemo-
houcí z panského dvora nechala vysta-
vět v roce 1669 hraběnka Marie Fran-
tiška z Vrtby, druhá manželka Kryšto-
fa Ferdinanda z Heissensteinu. Protože 
většina těchto středověkých i pozděj-
ší  novověkých  útulků  pro  nemocné, 
přestárlé a chudé měla svého špitální-
ho kaplana, i Hospitálek se v roce 1723 
dočkal  své  kaple  s  oltářem  umístě-
né v přízemí. Jeho obyvatelé se tu tak 

mohli pomodlit a setkávat se ve spo-
lečné místnosti.  K  domku  patřila  po-
měrně velká zahrada se studnou a kůl-
nou. Roku 1960 byla v Hospitálku zří-
zena  pamětní  síň  romantického  bás-
níka  Karla  Hynka  Máchy,  který  měl 
k tomuto kraji vřelý vztah a nechal se 
jím  inspirovat  k  napsání  básně  Máj. 
Ve dvou místnostech v přízemí sídlila 
do roku 1968 městská knihovna, horní 
část budovy využívali členové Svazku 
českých spisovatelů. Další rozsáhlá re-
konstrukce budovy přišla ve druhé po-
lovině 80. let, kdy byla nově zpracová-
na také expozice věnovaná životu a dí-
lu tohoto básníka. Od roku 1999 jsou 
v budově dvě  stálé  expozice – kolek-
ce Karla Hynka Máchy, který zůstane 
s tímto krajem navždy spjat, a výsta-
va  věnovaná  rybářství  a  rybníkářství 
na Českolipsku.  (od dop.)

Start  i  cíl  výletu  je  na  autobusovém 
nádraží  ve  Frýdlantu,  kde  se  účastní-
ci napojí na cyklotrasu 3059, jež je za-
vede přes Krásný Les až do Dolní Řas-
nice.  Zde určitě  stojí  za návštěvu  ko-
várna  Ondřeje  Stelziga.  Expozice  při-
pomíná odvážného kováře, který vedl 
selský  odboj  proti  frýdlantské  šlech-
tě  ve  druhé  polovině  17.  století.  Ko-
várna  je,  spolu  se  skanzenem,  který 
je možné navštívit po předchozí  tele-
fonické domluvě,  součástí  areálu Čes-
ký svět. Následuje cesta přes Horní Bu-

lovku do Pertoltic, odkud pokračuje té-
měř po státních hranicích přes Habar-
tice, Černousy až do Višňové, kde si lze 
udělat  pěší  odbočku  k meandrům  ře-
ky  Smědé. V  rezervaci,  která byla  vy-
hlášena v roce 1998, se vyskytují vzác-
né rostlinné i živočišné druhy. Žijí zde 
ledňáček říční, vydra říční a další chrá-
něné druhy. Součástí rezervace je také 
rybník Dubák, který patří k největším 
a  nejstarším  rybníkům  na  Frýdlant-
sku.  Milovníky  skal  potěší  Pohanské 
kameny u Višňové.  Jedná se o soubor 

skalisek s mísami nebo skalními hrnci, 
které jsou v tvrdé žule velice přesně ja-
koby vytesány. Ještě koncem 19. století 
byly  tak Pohanské kameny považová-
ny za lidský výtvor. Jedná se ale o pří-
rodní úkaz, ačkoliv se vypráví, že v mi-
nulosti  sloužily  Pohanské  kameny  ja-
ko kultovní místo nebo obětiště. Z Viš-
ňové pak čeká už jen návrat po lesních 
zpevněných cestách a cyklotrase 3016 
zpět do Frýdlantu. Bližší informace na-
jdete na odkazu www.mapy.cz/s/nede-
bupeka.  (od dop.)

Cílem  soutěže  je  podpořit  a  ocenit 
práci  městských  a  obecních  kroniká-
řů a upozornit obyvatele kraje na vý-
znam kronik pro uchování pravdivého 
obrazu současnosti budoucím genera-
cím. Obce mohou vyplněnou přihlášku 
zasílat do 31. května.

Soutěže  se  mohou  zúčastnit  všechna 
města a obce Libereckého kraje. Odbor-
ná komise posoudí kroniky ve dvou ka-
tegoriích, a to u obcí s počtem obyva-
tel  do 2.000 a obcí  s počtem obyvatel 
nad  2.000.  Porota  složená  ze  zástup-
ců Krajského úřadu Libereckého kraje, 

Státních okresních archivů, Muzea Čes-
kého ráje v Turnově a Městské knihov-
ny  v  Jablonci  nad  Nisou  bude  hodno-
tit kroniky za rok 2018 a 2019 z hledis-
ka obsahu a struktury zápisu, stylistic-
ké úrovně, grafické a výtvarné stránky 
a příloh ke kronice. Nejúspěšnější kro-
nikáři získají za své kroniky v každé ka-
tegorii kromě diplomu finanční ocenění 
– 1. místo: 10.000 korun, 2. místo: 6.000 
korun, 3. místo: 3.000 korun.

Vyplněnou přihlášku mohou obce zasí-
lat do 31. května 2021 na adresu Stát-
ní okresní archiv Semily, Archivní 570, 
513  01  Semily.  Soutěžní  svazek,  pří-
padně  svazky  se  zápisy  za  vyhodno-
covaná léta 2018 až 2019, včetně pří-
loh za toto období, zapůjčí obec svému 
místně  příslušnému  okresnímu  archi-
vu do 15. června 2021. Slavnostní vy-
hodnocení soutěže se uskuteční v září 
2021.  (od dop.)

Otisk stopy fiktivního českého 
génia připomíná rozhledna na-
zvaná příznačně Maják Járy Ci-
mrmana. Nachází se v obci Pří-
chovice u historického stavení 
U Čápa nedaleko Kořenova v Ji-
zerských horách. V těsné blíz-
kosti rozhledny stojí Muzeum 
Járy Cimrmana.

Podle  výpovědí  pamětníků  Cimrman 
během  svých  toulek  liptákovským 
okolím pomýšlel na vztyčení „věže, ne 
nepodobné  té  pařížské“.  Na  památ-
ku Mistrovu neomezenému  rozhledu 
a nehynoucí slávě byl tento Maják Já-
ry Cimrmana vztyčen roku 2013. Vý-
stup na  rozhlednu v nadmořské výš-
ce 801 metr čítá 105 schodů. Rozhled-
na  vznikla  podle  projektu  profesora 
architekta Martina Rajniše a  je  skvě-
lou ukázkou takzvané přírodní archi-
tektury. Postavena je z borového dře-
va. Její originální konstrukce je velmi 
vzdušná a svou siluetou skutečně při-
pomíná maják. Vyhlídková plošina je 
ve výši  18 metrů a  rozhled a dohled 
je odtud vskutku netušený. Na ochozu 
majáku navíc vznikla netradiční ven-
kovní galerie.

Poblíž  ležící  Cimrmanovo  muzeum, 
které  je  jediným oficiálním muzeem 
tohoto  génia,  dobrodruha,  cestova-
tele a vynálezce, bylo otevřeno v létě 
2013. Exponáty pocházejí z Mistrovy 
pozůstalosti  a  uchovávaných  pamá-

tek  na  jeho  pobyt  v  tomto  kraji.  Je 
v něm umístěna značná část předmě-
tů  a  vynálezů  Járy  Cimrmana  done-
dávna  přechovávaná  v  depozitářích 
společnosti a Divadla Járy Cimrmana 
v Praze. Významná část sbírek vznik-

la také díky vzácným darům od obča-
nů z širokého okolí. V pokladně mu-
zea  je  také  možné  si  zakoupit  jedi-
nečné  suvenýry,  originální  výrob-
ky  tohoto  kraje  nebo  také  občasník 
Světlo majáku.  (od dop.)

Muzejní poklady
v novém lesku
Zapojení do projektu „Záchrana po-
kladů  z  depozitářů  Severočeského 
muzea  v  Liberci“  schválili  radní  již 
v  lednu  letošního  roku.  Jeho  cílem 
je  restaurovat  sbírkové  předměty, 
umístit je do moderních depozitářů, 
pořídit  vybavení  konzervátorských 
dílen a digitálního pracoviště. Celko-
vé výdaje projektu  jsou 47 070 862 
korun. Liberecký kraj se podílí dese-
ti procenty z uvedené částky. Zbytek 
financí  obdrží  kraj  z  Integrovaného 
regionálního operačního programu. 
Kromě  restaurátorských  prací  je  zá-
měrem projektu pořídit také moderní 
technické  vybavení,  které  významně 
pomůže  v  práci  muzejním  odborní-
kům. Je to například ruční rentgenový 
analyzátor s příslušenstvím pro přes-
nou analýzu chemického složení ma-
teriálů, fotografická technika nebo 3D 
laserový scanner. Financování je pod-
pořeno Ministerstvem pro místní roz-
voj České republiky.  (od dop.)

Hledá se nejlepší kronika. Hlásit se lze do konce května
Kroniky jsou jedinečnými dokumenty a němými svědky života v ob-
cích regionu. Pátý ročník bienále soutěže měst a obcí o Nejlepší kro-
niku Libereckého kraje vyhlašuje pod záštitou hejtmana Martina Půty. 

Cyklovýlet provede krásami
frýdlantského výběžku

Barokní klenot v Doksech 
připomíná básníka Máchu
Dokeský hospitálek, roubenou stavbu se šindelovou střechou 
a věžičkou, svého času obývali staří a práce neschopní vyslou-
žilci z panského dvora. Na nejsevernější výspu Libereckého kraje zavede výlet pro náročné cyklisty Frýdlantským výběžkem. 

Trasa je dlouhá 42,5 kilometru a vede méně známými místy a vesničkami ležící v krajině s výhledy 
na Jizerské hory. 

Meandry Smědé


