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Podnikatel, architekt a top manažer. To je jen krátký výčet pozic, které musí 
Ing. arch. Oliver Kálnássy zastávat, když jako statutární ředitel vede českou 
investiční skupinu Invest & Property Consulting, a. s., operující výhradně 
s českým kapitálem.

Oliver Kálnássy: 
Krize je šance
 Pane řediteli, jak dlouho již vede-
te skupinu a jak velká je firma dnes?
Ve společnosti pracuji zhruba osmým 
rokem, tedy téměř od začátku. Nejdří-
ve jsem se věnoval především staveb-
nímu  developmentu  a  realitní  divizi, 
dnes  už  řídím  a  koriguji  celou  skupi-
nu. Mám na starosti koordinaci všech 
projektových  manažerů,  z  nichž  má 
každý můj kolega na starosti jedno od-
větví,  v němž  se  jako  investoři pohy-
bujeme.  K  již  zmíněnému  patří  dnes 
také  zdravotnictví,  média,  těžba  ne-
rostných  surovin,  vědecké  projekty 
(takzvané Spin-off  firmys - pozn. red.) 
či  jiné digitálně-technologické projek-
ty. A naše velikost? Musím říci, že je to 
různé. A sice proto, že často projekty 
nedržíme, nýbrž pouze evaluačně pro-
dáváme. Díky tomu se nám čísla neu-
stále  mění.  Nicméně  za  poslední  rok 
jsme vyrostli na dvojnásobek a dopře-
du jdeme mílovými kroky.
 Znamená to, že jste rostli i během 
covidové krize?
Nejen  že  jsme  rostli,  dokonce  jsme 
významně  upevnili  naše  postave-
ní.  A  skutečně  musím  zaklepat,  jak 
se říká, že se nám i nyní daří. Za ce-
lý  náš  skvělý  tým mohu  říci,  že  vní-
máme  krizi  jako  příležitost.  K  tomu-
to  pohledu  bych  moc  rád  chtěl  mo-
tivovat  i  ostatní  podnikatele,  včetně 
drobných  živnostníků.  Mám  velkou 
radost, když vidím kolem sebe ty, kte-
ří nehodili flintu do  žita,  ale naopak 
nabírají  vítr  do  plachet.  Byť  si  uvě-
domuji, že pro některé obory je covi-
dová krize zdrcující. Celý těžce zkou-
šený  český  byznys  nespasíme,  bude-
me  však  rádi,  jestliže  budeme  moci 
komukoli  poradit,  pomoci  či  jej  ale-
spoň  inspirovat.  Jsme  na  jedné  lodi. 
Konkrétně nám se podařily strategic-
ké akvizice ve zdravotnictví, těžbě su-
rovin či správě pohledávek. Expando-
vali jsme do zahraničí, zvedli náš po-
díl na finančních trzích a v oblasti lid-
ských zdrojů se nám povedlo několik 
„headhunterských“ kousků.

 Proč jste se rozhodli rozšířit se 
i do oblasti zdravotnictví, je to trend re-
flektující státní opatření?
Tyto úmysly jsme měli jako společnost již 
dříve, nicméně se jedná o obor, kde jsou 
velké  vstupní  bariéry.  Potřebujete  lékař-
ský či  zdravotnický personál, kterého  je 
na trhu žalostně málo, zdravotnický ma-
nagement - a v neposlední řadě celý obor 
spadá pod přísnou regulatoriku ze strany 
státu. Podtrženo a sečteno, přípravy nám 
trvaly několik let a shodou okolností by-
ly dovršeny v tomto období, kdy si celý 
zdravotnický  systém  sáhl  na  své  limity, 
což nás jenom utvrdilo v přesvědčení, že 
toto je ten správný investiční směr.
 Původní profesí jste architekt a s hol-
dingem se věnujete i komerční výstav-
bě, působíte nejvíce v Brně a v Praze. 
Jak vnímáte bytovou situaci v těchto 
městech?
Komplikovanější otázka, na niž se tu po-
kusím  odpovědět  jenom  krátce.  Situace 
se  tímto  směrem vyvíjela  již několik  let 
a nutno dodat, že developeři měli v této 
oblasti náskok nad městy jako takovými. 
Nyní je situace opravdu vypjatá, dnes sto-
jí bydlení stonásobky rodinného měsíční-
ho přijmu. To je z dlouhodobého hlediska 
neúnosné a hlavně neudržitelné. Padne-
-li trh, bude to náročné pro nás všechny.
 Co byste jako šéf investiční společnos-
ti poradil obecně lidem, aby mohli mít 
své vlastní bydlení?
Záleží na tom, komu bych měl radit. Po-
kud  například  rodičům,  kteří  přemýšle-
jí, jak zabezpečit - alespoň částečně - své 
děti, když oni sami nevlastní nemovitost. 
Řekl bych, začněte střádat pro své rato-
lesti opravdu co nejdříve. Vyberte nějaký 
zajímavý a spolehlivě zajištěný produkt, 
který vám pokryje ročním výnosem nejen 
finanční inflaci, ale nabídne i nějaké úro-
čení, které vám přinese zisk. 
Když  dáte  někam  třeba  sto  tisíc  korun 
na dobu deseti let a od instituce dostane-
te 1,5 až 3 % ročně, sotva vám to uchrání 
peníze tak, aby neztrácely na své původní 
hodnotě. Pokud bych radil například mla-
dému člověku, který žije takzvaně single 

a  přemýšlí  o  své  budoucnosti, 
tak bych k předchozímu ješ-
tě dodal, aby se nebál na-
studovat si i jiné produk-
ty,  než  které  mu  mů-
že nabídnout klasická 
plejáda  institucí,  ja-
ko  jsou banky nebo 
spořitelny.  Zároveň 
by však měl být opa-
trný na  formu zajiš-
tění,  protože  s  mož-
ným  vysokým  ziskem 
jde taky ruku v ruce vel-
ké riziko. Pak by dotyčný mo-
hl přijít nejen o svůj zisk v podobě úro-
ku, ale i o část vkladu, který dal dané in-
stituci ke správě.
 Pane řediteli, do které kategorie spa-
dáte jako společnost vy?
My  ani  do  jedné.  Investujeme  většinou 
své  vlastní  zdroje  do  vlastních  projek-
tů, kde držíme 100 %. Pokud máme něja-
ké partnery, potom nabízíme silné práv-
ní jištění doprovázené zajímavým úroče-
ním, či ziskem, chcete-li. To je právě tím, 
že  máme  vlastní  týmy  a  můžeme  po-
tom třeba ve firmách, které rozvíjíme, ří-
dit manažerská rizika. Při poslední velké 
celosvětové  krizi  doplatili  všichni  právě 
na to, že nikdo nenesl za dané transakce 
a projekty odpovědnost. A tak se pokout-
ně investovalo, evakuovalo a evaluovalo, 
až nebyla konečná hodnota ničím kryta.
 Děkuji vám za rozhovor a náhled 
do současného světa investic a byzny-
su. Řekněte ještě na závěr, kam se v lé-
tě chystáte na dovolenou?
K díkům za váš čas a prostor připojím 
tedy ještě tip na dovolenou. I když ne-
vím, zda bude zrovna originální. U mne 
je  to  navíc,  jako  obvykle,  spíše  spoje-
ní příjemného s užitečným. Jelikož roz-
šiřujeme  naše  podnikatelské  aktivi-
ty  do  blízkého  zahraničí,  vezmu  rodi-
nu a pojedeme do Chorvatska, přičemž 
můj první „odpočinkový“ den bude za-
čínat pracovní poradou s tamními part-
nery, zatímco manželka s dětmi budou 
u moře.  (od dop.), Foto: Petr Zapletal

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

Kdy: sobota 14. srpna 2021
Kde: hotel Imperial Karlovy Vary
Co:    velkolepá módní show 

Czech Fashion Week 2021
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O naše klienty pečujeme s láskou.
Přijďte se nechat hýčkat

WWW.RYCHLEF INANCOVAN I .CZ

INVESTIČNÍ CROWDFUNDING. SKVĚLÁ PŘÍLEŽITOST PRO VAŠI FIRMU.

Mám skvělé know-how, tým, zázemí a už 
i spoustu budoucích zákazníků. Moje fi rma 
však nemá historii, tak mi úvěr nedali! 

Na rozjetý development nám banka půjčí 60 %. 
Kde vezmeme tak rychle těch zbývajících čtyřicet, 
abychom o ten skvělý byznys nepřišli? 

Naši skvěle fungující fi rmu postihla covidová opatření. Co teď, 
když nám právě kvůli loňským výsledkům banka nepůjčí?

V bance mi pro můj záměr slíbili úvěr do 24 hodin. Už 3 měsíce dokládám nějaké dokumenty a byznys mi stojí!

Ošetření a péče u nás je zážitek plný 
odpočinku. Samozřejmostí je také po-
moc s výběrem kosmetiky nejvhodněj-
ší pro vaši plet’ na domácí péči. Salon 
Gorgeous Beauty se nachází v centru 
města Prahy, blízko Karlova náměstí, 
se skvělou dopravní dostupností.
Specializujeme se na salonní obličejo-
vé kúry. Firma SOTHYS vyvinula exklu-
zivní masáž Digi – Estetique, která na-
vodí stav hluboké relaxace, odstraní 
stres, únavu a podpoří vzhled vaší po-
kožky. Mezi nejoblíbenější ošetření na-
šich klientek bezpochyby patří liftin-
gová  a vysoce hydratační  kúra. Na lif-

tingové kúře prostřednictvím 5 klíčo-
vých kroků a 8 specifických formulí 
zažijete účinnost produktů SOTHYS 
spojenou s relaxací a profesionální pé-
čí, díky které bude vaše tvář vypadat 
viditelně mladší. Hydra 3 Ha vysoce 
hydratační kúra je intenzivní ošetření 
pleti, kde hydratace jde až do 3 vrstev 
pokožky díky trojnásobnému obsahu 
kyseliny hyaluronové. Nabízíme řadu 

Salon Gorgeous Beauty vznikl s láskou a cílem dopřát klientům kompletní péči o plet‘. Pracujeme 
s luxusní francouzskou kosmetikou SOTHYS, která nabízí tu nejlepší kosmetickou péči. Značka 
SOTHYS je využívána po celém světě. Nabízí rozmanitý program ošetření, který uspokojí i nejná-
ročnější klienty. V našem salonu si můžete dopřát také efektivní přístrojová ošetření, která dokáží 
řešit téměř každý nedostatek pleti. Zakládáme si na komplexním přístupu ke každému klientovi. 

vysoce účinných přístrojových ošet-
ření, mezi které patří: Radiofrekvenč-
ní lifting, mikrojehličkování, aqua-
peeling, diaman-
tová mikroderma-
braze a speciálně 
vytvořený program 
pro problematickou 
plet'. Pro klientky, 
které upřednostňu-
jí ošetření přírod-
ní kosmetikou, má-
me účinné ošetření 
Green Peel®, což je 
biologická metoda 
olupování pokožky a jejím základem 
je bylinná směs. Tato směs podporu-
je elasticitu pokožky. Celkově zlepšu-
je kvalitu pleti, vyhlazuje vrásky a jiz-

vy, stahuje póry, omezuje tvorbu kož-
ního mazu a výborně čistí problema-
tickou pleť.

V salonu Gorgeous 
Beauty nezapomí-
náme ani na muže. 
Pánská plet’ si ta-
ké zaslouží kvalitní 
a pravidelnou péči. 
Časté holení dráždí 
pokožku a narušuje 
přirozený hydrolipi-
dový film. Při ošet-
ření se u mužů za-
měřujeme na čistě-

ní, celkový relax, hydrataci a detoxi-
kaci pleti. Ošetření provádíme řadou 
SOTHYS HOMME MEN určenou speci-
álně pro muže.  (od dop.)

Kosmetička Kateřina Dušková 
(foto: Alina Smiljak)
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Bezpečná investice i v nejisté době? Ta do zlata

Nejméně jedna komodita nejenže 
ustála hýbání trhu bez ztráty kytič-
ky, ale navíc její hodnota dlouhodo-
bě rostla a roste. Jde o zlato. A ne-
musíte být zrovna ostříleným bur-
zovním makléřem, abyste do něj 
mohli investovat. Můžete se obrátit 
na jabloneckou Českou mincovnu, 
která kromě toho, že razí české obě-
živo a pamětní zlaté a stříbrné min-
ce pro Českou národní banku, nabízí 
také vlastní produkty. A jeden z nich 
je právě investice do zlata. Překáž-
kou není ani fakt, že nemáte pohro-
madě větší obnos. S Českou min-
covnou lze do zlata vkládat i men-
ší částky.

Investice opravdu 
pro každého

S produktem Zlaté spoření od Čes-
ké mincovny si můžete prostřednic-
tvím pravidelných měsíčních plateb 
uchovat hodnotu svých peněz. „Díky 
značnému potenciálu zhodnocení je 
investiční zlato bez DPH ideálním pro-

středkem spoření do budoucna,“ ko-
mentuje spoření s Českou mincov-
nou, její mluvčí Lenka Klimentová. 
Navíc ke spoření získáváte další pří-
jemný bonus. „Zlato koupené v Čes-
ké mincovně si můžete bezpečně ne-
chat zdarma uložené v našich trezo-
rech,“ upozorňuje Klimentová. Střá-
dání na zlaté produkty může být také 
cesta, jak zabezpečit děti či vnouča-
ta do budoucna. Postupně jim vytvo-
řit jejich zlatý poklad.

„V současné době evidujeme více než 
4.500 klientů, kteří si Zlaté spoření za-
ložili. Nejčastější kombinací je spoření 
1.000 korun měsíčně na dobu pěti let,“ 
doplňuje Jaroslav Černý, šéf marke-
tingu České mincovny. „Naspořené 
zlato, na rozdíl od virtuálních jedni-
ček a nul na bankovním kontě, existu-
je fyzicky – můžete si na něj sáhnout, 
odnést si ho domů, uložit v trezoru 
České mincovny, uchovat pro budou-
cí generace nebo ho se ziskem odpro-
dat,“ vysvětluje obchodní ředitel 
Aleš Brix. 

Český lev coby jistota 
zhodnocení s vlasteneckou 

hrdostí a symbolikou

Chtěli byste, aby vaše spoření do zla-
ta mělo i svou konkrétní tvář a upřed-
nostňujete zlato ve vyvedeném desig-
nu? Pak vsaďte na investiční zlaté min-
ce. Ty od České mincovny se navíc hr-
dě hlásí k vlastenectví. 
„Náš Český lev je zatím mladý, ale 
už hrdě stojí po boku reprezentantů 
z celého světa,“ vyzdvihuje Jaroslav 
Černý, šéf marketingu, jeden z pro-
duktů nabízených ve spoření s Čes-
kou mincovnou. „Květen roku 2017 
se může směle zařadit mezi další pře-
lomový milník v dějinách ryze českého 
podniku, České mincovny. Od tohoto da-
ta razí první ryze investiční mince ‚Český 

lev‘ v České republice, které jsou dostupné 
v řadě gramáží,“ pokračuje. A letošní lé-
to se přidává další ryze investiční min-
ce, je jí Tolar Česká republika 2021. 

České tolary dobyly svět

Je málo známým faktem, že Češi da-
li světu jeho nejznámější a nejuzná-
vanější měnu. Příběh o tom, jak se 
z jáchymovských tolarů staly ame-
rické dolary, vám připomene inves-
tiční mince České mincovny vyraže-
ná z jedné trojské unce ryzího zlata 

nebo stříbra.
Reverzní strana mince předkládá 
tři jáchymovské tolary, na averzu 
najdete trojici amerických dola-
rů. „Konkrétně se jedná o motiv úpl-
ně prvních mincí ražených Spojený-

mi státy v roce 1794, které si od své-
ho českého prapředka vypůjčily nejen 

jméno, ale také váhu a ryzost použité-
ho kovu,“ uzavírá mluvčí mincovny.                                                                                                                  
 (od dop.)

Loňské jaro s příchodem pandemie otřáslo nejedním in-
vestičním trhem. I jindy bezpečné investice do opatrných 
podílových fondů zaznamenaly prudký pokles a situa-
ce obecně vyvolávala u drobnějších střadatelů nejistotu. 
Ačkoliv se v relativně krátké době stav vrátil do normálu, 
mnozí začali uvažovat o tom, jak své investice ještě více 
ochránit do budoucna. A řešení existuje.

Zlaté spoření
na www.zlaty-zivot.cz
Zadejte akční kód KNIHA  
a získáte od nás 500 korun do začátku. 
Váš kód je platný do 31. 12. 2021.

ZALOŽTE SI...

Jednoduše dokonalý...

PARTY NÁBYTEK
půjčovna nábytku a vybavení

www.partynabytek.cz

+420 778 200 900

„Linku v loňském roce velmi pozitiv-
ně hodnotili cestující ze všech tří zemí, 
i přesto, že loňský rok byl ovlivněn pan-
demií COVID-19. V souvislosti s uvol-
ňováním protiepidemických opatření 
a příznivým vývojem se na nás již del-
ší dobu obracejí obyvatelé všech tří ze-
mí s dotazy na obnovení provozu. Vě-

říme, že i v letošním roce si své cestují-
cí opět nalezne a s její pomocí se nám 
podaří přiblížit turisticky zajímavé re-
giony v Česku, Německu i Polsku,“ ří-
ká Jan Sviták, statutární náměstek 
hejtmana pověřený řízením resor-
tu dopravy. „Jízdní řád linky je stejný 
jako v minulém roce. Na základě při-

pomínek cestujících však byla do tra-
sy linky přidána zastávka Straźacka-
-Tewa u parkoviště nad lanovkou, od-
kud se dá vyrazit pěšky na hřeben hor,“ 
upřesnil Otto Pospíšil, jednatel spo-
lečnosti KORID LK, jež je koordiná-
torem veřejné dopravy v Libereckém 
kraji. (od dop.)

Autobusová linka 691 opět propojila Česko, Polsko a Německo
V sobotu 3. července znovu vyjela na svou trasu mezinárodní autobusová linka číslo 691 
v trase z Hrádku nad Nisou přes Zittau, Bogatyni a Frýdlant do Świeradówa-Zdróje. V celé 
trase linky platí tarif IDOL nebo ceník od tohoto tarifu odvozený určený pro platby v eurech 
nebo zlotých. Je možné využít také mezinárodní turistickou jízdenku EURO-NISA-Ticket.
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Jana Maláčová: Pokud bude vládnout
pravice, čekají nás tupé škrty a privatizace
Ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (40) patří me-
zi nejvýraznější tváře ve vládě. I když se blíží konec volebního ob-
dobí, v Poslanecké sněmovně se snaží společně se svými kolegy 
protlačit ještě některé klíčové zákony, které mají pomoci změnám 
v důchodech nebo růstu minimální mzdy, která stále patří v porov-
nání s jinými státy EU k těm nejnižším. Jak se připravuje na blíží-
cí se volby a jaké zážitky si odvezla z jižní Moravy, kde řádilo torná-
do? Místopředsedkyně ČSSD, ale také maminka a milovnice peče-
ní odpovídá v rozhovoru pro noviny Metropol.

 Nedávno jste oslavila 40. narozeni-
ny. Jak jste si oslavy kulatého výročí 
užila? 
Říká se, že 40 je nových 30. Tak uvidí-
me, jestli je to pravda. Od rána mi cho-
dila přání a byla jsem doslova zasypa-
ná květinami. To každou ženu potěší. 
Největší kytku jsem dostala od pana 
prezidenta, ale poctivě jsem se snaži-
la poděkovat úplně všem. Hned večer 
nás ale bohužel zastihla smutná zprá-
va o řádění tornáda na jižní Moravě, 
takže jsem okamžitě začala řešit, jak 
pomoci lidem, kteří se ocitli z minuty 
na minutu bez střechy nad hlavou. 

 V čem tato pomoc spočívala? Umí 
náš stát v takové situaci vůbec rych-
le pomoci? 
Myslím, že umí. A rychleji, než si dove-
dete představit. Skvělou práci odved-
li samozřejmě naši záchranáři, policis-
té i hasiči. Všem, kteří od večera pra-
covali nejen na záchraně majetku, ale 
především životů, patří obrovský dík. 
Já už jsem hned v pátek v půl sedmé 
ráno byla na Úřadu práce v Břeclavi. 
Vůbec si nedokážu představit, že bych 
tam nejela. Řadu věcí bylo nejlepší ře-
šit přímo z místa, protože neustále pa-
dala telefonní síť i internet a nefungo-
vala elektřina. Zajistili jsme mobilní 
úřady práce, a hned od 9 hodin ráno 
v každé obci naši pracovníci přijíma-
li a okamžitě vypláceli na ruku mimo-
řádnou finanční pomoc až 58 000 Kč 
na domácnost. Tyhle peníze posloužily 
lidem k okamžité náhradě nezbytných 
potřeb nebo třeba na ubytování, oble-
čení, na nákup úklidových prostředků 
a podobně. 

 A kolika lidem jste takto pomohli? 
K nedělnímu odpoledni, to znamená 
tři dny po katastrofě, bylo takto vy-
placeno 522 žádostí za více jak 8 mi-
lionů korun. Za necelých čtrnáct dní 
jsme vyplatili téměř 70 milionů 1299 
domácnostem.  V této částce je mimo-
chodem započítáno i Lounsko, kde se 
živel také vyřádil. Cestou po Moravě 
jsem zajela ještě do domova pro senio-
ry v Hodoníně. Domov znám, protože 
pocházím z Uherského hradiště. Když 
jsem viděla, jak je teď zničený, bylo 
mi do pláče. Za naše ministerstvo po-
skytneme domovu mimořádnou dota-
ci na rekonstrukci a další náklady, spo-
jené s napáchanou škodou. 

 Jaké pocity jste si z jižní Moravy 
odvážela? Televizní záběry působily 
často jako z hororového filmu.
Mluvila jsem s řadou místních lidí. By-
lo na nich vidět, že jsou v hrozném šo-
ku. Vlna solidarity, která se ale zved-
la po celém Česku, byla a je úžasná. Je 
skvělé, že lidé pomáhají, ať už finanč-
ně nebo osobně, ať to jsou profesioná-
lové nebo dobrovolníci. Moc jim všem 
děkuji! Lidé po tornádu teď budou po-
třebovat všechnu energii na úklid tro-
sek a alespoň základní opravu svých 
domovů. A mám radost, že to se daří. 
Naše poslankyně Katka Valachová za-
čala hned organizovat pro stovku dě-
tí z jihomoravských obcí bezplatný let-
ní tábor, aby rodičům odpadla alespoň 
jedna starost. Tornádo nám, stejně ja-
ko pandemie, ukázalo, že potřebujeme 
silný stát, který lidem dokáže pomoci. 

 Často se nyní hovoří o vylidňová-
ní venkova. Mohou takové katastrofy 
přispět k tomu, že se další lidé budou 
stěhovat do měst? Přemýšlíte nad 
tím, jak lidi ve vsích udržet? 
Je to samozřejmě volba každého z nás, 
kde chce žít. To nelze nijak přikazovat. 
Na druhé straně jsem přesvědčena, že 
je to všechno o dostupnosti služeb. 
Proto se třeba v ČSSD tolik stavíme 
proti privatizaci okresních nemocnic. 
Privatizace zdravotnictví totiž nut-
ně znamená omezení těch zdravotnic-
kých služeb, které jsou nevýdělečné. 
Už teď mají lidé na vesnicích a v ma-
lých městech problém sehnat praktic-
kého lékaře nebo zubaře. To samé pla-
tí pro další služby, třeba poštu. A co si 
budeme povídat, provozovat třeba ta-
kovou prodejnu potravin na malé obci 
je občas spíš charita. Jenže lidé na ves-
nici si také potřebují nakoupit. Každý 
nemá auto a cestování kvůli malému 
nákupu se ani nevyplatí. 

 A pro to existuje nějaké řešení? 
My jsme třeba v oblasti těchto venkov-
ských prodejen ve vládě schválili pro-
gram Obchůdek 2021+. Tento program 
by měl pomoci udržet obchody se zá-
kladními potřebami zejména v obcích 
do tisíce obyvatel. Provozovatelé těch-
to obchodů si tak budou moci přes kraj 
požádat o dotaci na mzdy nebo na ná-
jem a další provozní náklady. Takové 
podpůrné řešení mi dává smysl, proto-
že reálně zlepší život na vsi. Obchody 

na vesnici musí zůstat a za sociální de-
mokracii slibuji, že je budeme dál pod-
porovat. Obchody s potravinami, kte-
ré provozuje někdo z místních, chce-
me třeba osvobodit od daně z příjmu. 
Drobný živnostník není a nikdy nebyl 
nepřítel sociální demokracie! 

 Blíží se volby do sněmovny. Podle 
řady hlasů to bude referendum o An-
dreji Babišovi. Co si myslíte vy? A jak 
vidíte šance ČSSD? 
Mám strach. Ne, že se sociální demo-
kracie nedostane do sněmovny, ale 
že příští vládu bude tvořit hnutí ANO 
s ODS, jak už to naznačuje například 
moravskoslezský hejtman Ivo Von-
drák. A bude se tupě škrtat, bude se 
privatizovat a ty dvě pravicové strany 
dotáhnou některé šílené plány, kterým 
ČSSD v letech 2006 až 2013 naštěstí za-
bránila.  Trvalo roky, než se nám poda-
řilo napravit škody, které tu tehdy ODS 
napáchala. 

 Co přesně máte na mysli? 
Pamatujete si třeba, jak chtěla Neča-
sova vláda před deseti lety zrušit tisí-
ce akutních lůžek v nemocnicích? Ne-
být tehdy zásahu ČSSD, tak by paci-
enti během pandemie s COVID-19 ne-
měli kde ležet. Ani nechci domýšlet, 
co by to znamenalo. Ale pravice to po-
řád zkouší... Náš fungující zdravot-
ní systém by nejradši rozkouskovala 
na soukromé sektory. A je to zase soci-
ální demokracie, která nikdy nedopus-
tí, aby se odpovídající léčba dostala je-
nom k těm lidem, kteří si tučně zapla-

tí. To je zároveň i odpověď na otázku, 
kterou často slýchám: proč by lidé mě-
li volit ČSSD, když je tu taková nabídka 
nových stran? Já na to říkám, že prá-
vě proto, že jsme za ty desítky let uká-
zali, na čí straně stojíme. Všichni vě-
dí, že ČSSD stojí na straně zaměstnan-
ců, na straně rodin, důchodců, sociál-
ně znevýhodněných. Je úplně jedno, 
že jsme vládli s Babišem, ale prosadili 
jsme maximum z toho, co jsme slíbili 
voličům. Lidem se díky sociální demo-
kracii žije v naší zemi lépe.

 Jaké jsou z vašeho pohledu důleži-
té věci, které ČSSD prosadila? 
To by bylo skutečně na dlouho, proto-
že ten seznam je pořádně dlouhý. Jde 
o desítky konkrétních věcí.  Ale zkusím 
vybrat alespoň několik z nich. Po dlou-
hých letech jsme ukončili hned dvě 
ostudy najednou. Dětské exekuce a ná-
hradní výživné pro rodiče, jejichž part-
neři neplatí na své děti. Skoro na dvoj-
násobek jsme zvýšili minimální mzdu. 
Vezměte si, že za vlád ODS nestoup-
la minimální mzda ani o jedinou ko-
runu. A teď se podívejte, jak v posled-
ních letech celkově rostly platy v naší 
zemi. Ten tlak zespodu má prostě smy-
sl a hlavně výsledky. Navzdory nechuti 
prakticky všech ostatních politiků jsme 
prosadili kurzarbeit. To slovo nikomu 
nic neřekne, ale ve zkratce to znamená, 
že až přijde další krize, nebudeme se 
muset bát, že budou lidé přicházet ma-
sivně o práci, o příjem a upadat do chu-
doby. Budeme na to mít systém, kte-
rý se osvědčil všude ve světě. No a ko-

nečně spravedlivé důchody. Českým 
důchodcům jsme přidali, protože si my-
slíme, že je to prostě správné. Nikdo ne-
má žít na pokraji společnosti o chlebu 
a vodě, když celý život poctivě praco-
val. Předložila jsem taky návrh spraved-
livé důchodové reformy, která zajistí ta-
kovou změnu důchodového systému, 
aby poctivě pracující lidé měli důstoj-
né důchody. A taky chceme pomoci že-
nám, co vychovaly děti a mají odpraco-
váno. Těm přidáme pětistovku k důcho-
du za každé vychované dítě. A taky je 
nefér, že lidé v náročných profesích ne-
mohou odejít do důchodu dřív, aniž by 
byli trestáni snížením penze. Nově pro-
to zavedeme, že za každých odpracova-
ných 10 let budou moci jít o rok dříve 
a důchod se jim krátit nebude. 

 A bude na spravedlivé důchody? 
Na důchody prostě musí být, to je od-
povědnost celé naší společnosti. Ať 
už proboha nikdo nestraší lidi tím, že 
na důchody nebude. 

 Závěrem ještě jedna aktuální otázka. 
Co vy a očkování proti koronaviru? 
Mám v paži první dávku vakcíny. Sa-
mozřejmě v té levé, protože to je moje 
strana. Ale ráda bych požádala všech-
ny, kteří na očkování ještě nebyli, aby 
to znovu zvážili. Data ze zahraničí 
ukazují, že to má smysl. Očkováním 
nechráníme jen sami sebe, ale hlavně 
ty staré a nemocné. Děkuji personálu 
očkovacího centra Ústřední vojenské 
nemocnice za profesionální přístup.
 (od dop.), foto: Archiv 

Kdy: sobota 18. září 2021

Kde:  kolonáda Domu kultury v Teplicích

Co:   velkolepá módní show Czech Fashion Week

Chceme přinést radost předním módním návrhářům, modelkám  
a především publiku. Děkujeme všem partnerům za podporu a těšíme se na setkání.
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Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary 2021 se blíží

Bohatá historie
severočeských
vodovodních potrubí
PRVOPOČÁTKY SEVEROČESKÝCH VODOVODŮ SICE NESAHAJÍ DO 
DOBY PŘED NAŠÍM LETOPOČTEM JAKO PŘEPRAVNÍ SYSTÉMY 
Z OBDOBÍ VLÁDY EGYPTSKÉHO FARAONA RAMSESE II. NEBO ZE 
STAROVĚKÉ ČÍNY A STAROVĚKÉHO ŘÍMA, JEJICH MINULOST
JE VŠAK NEMÉNĚ ZAJÍMAVÁ. SKUPINA SEVEROČESKÁ
VODA VÁM PŘINÁŠÍ MALOU EXKURZI DO MINULOSTI.

Nejstarší dohledatelná zmínka ze severních Čech pochází z města 
Žatce, kde se v prosinci roku 1386 rozhodlo vedení města, že 
postaví vodárnu s odběrem vody z Ohře. Vodárenská věž byla 
dokončena o dva roky později a spolehlivě je znázorněna na 
obraze města z roku 1420. Z konce 15. století se nám pak 
dochoval podrobný popis výroby dřevěných rour spojo-
vaných železnými kovanými zděřemi, které sloužily jako 
tehdejší systém potrubí. 

Více než čtyřsetletou historií se může pyšnit také loun-
ský vodovod, který už v roce 1918 dosáhl délky úctyhod-
ných 35 kilometrů. Nejstarší mostecký dřevěný vodovod 
přiváděl vodu z Panenské studny pod Hněvínem do veřej-
ných kašen na prvním a druhém náměstí. 

Krásným příkladem, jak se vyvíjely vo-
dovody a zásobování měst vodou, jsou 

Litoměřice. Původně byly ve městě k dis-
pozici studny jednotlivých domů, stav podzem-

ních vod se ale rychle zhoršoval. Novým zdrojem 
vody se proto stal vydatný pramen na okra-

ji obce Vrutice. Zde byla vyhloubena studna 
a roku 1892 postavena čerpací stanice s ply-
novým motorem a výtlačným potrubím. Pů-
vodní čerpací technika je v objektu zachová-
na a slouží dnes jako vodárenské muzeum.

Začátek teplického vodovodu sahá do 16. století, kdy se za pano-
vání Vlka z Vřesovic postavil systém na přepravu vody z ob-

vyklého dřevěného potrubí s odběrem z místního rybníka 
Anger. Ale už do roku 1164 je datováno využití termálních 

pramenů pro léčebné a očistné účely. Lázeňské město se 
rozvíjelo především v 18. a počátkem 19. století a nazý-
valo se zahradním městem nebo „malou Paříží“ s mno-
ha fontánami.

Nejstarší zpráva o dřevěném vodovodu pro Liberec
s přívodem vody z nádrže na náměstí je z roku 1566. 

V roce 1489 je již také popsána výroba dře-
věných potrubí. Roku 1587 byl spo-

lu s výstavbou libereckého zámku 
vybudován přívod vody z Vyso-

kého vrchu, který fungoval pl-
ných 348 let.

Profesní odborníci se po staletí sdružova-
li do různých cechů – za pradávna to byli rou-
raři sídlící na vrtálnách, kde vyvrtávali díry 
do kmenů stromů a tvořili tím dřevěné rou-
ry. O pár stovek let později tu jsme pro vás 
my, vodohospodáři sdružení ve skupině
Severočeská voda. A k odkazu našich předků 
se hrdě hlásíme.

ESAHAJÍ DO
SYSTÉMY
II. NEBO ZE
NULOST

KÁ
.
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Letošní ročník karlovarské-
ho festivalu se uskuteč-
ní ve dnech 20. – 28. srpna. 
V rámci dvou soutěžních sek-
cí – Hlavní soutěže a Soutěže 
Na východ od Západu – a ex-
kluzivního nesoutěžního pro-
gramu Zvláštní uvedení před-
staví 32 premiér. 

Diváci 55. ročníku se dočkají i jedi-
nečné pocty nadaci The Film Foun-
dation, kterou v roce 1990 založil 
Martin Scorsese. Zrušením soutěže 
dokumentárních filmů v roce 2019 
doznala struktura hlavního progra-
mu festivalu zásadní změny. V loň-
ském roce se festival nekonal, MFF 
KV 2021 je tedy historicky prvním 
ročníkem, kdy se obě soutěžní sekce 
vedle hraných snímků otevírají i fil-

mům dokumentárním. Klíčovým ti-
tulem exkluzívní selekce Zvláštní 
uvedení je zahajovací snímek fes-
tivalu ZÁTOPEK, dlouho očekávané 
životopisné drama o čtyřnásobném 
olympijském vítězi a nejvýznamněj-
ším českém atletovi všech dob. Svě-
tová premiéra filmu Davida Ondříč-
ka s Václavem Neužilem a Marthou 
Issovou v hlavních rolích se usku-
teční v pátek 20. srpna. 
Prezentace 29 filmových projek-
tů v rámci KVIFF Eastern Promi-
ses Industry Days 2021 se bude ko-
nat v online formátu před festiva-
lem od 28. července do 12. srpna. 
Napříč trojicí sekcí Works in Progre-
ss, Works in Development – Featu-
re Launch a First Cut+ budou vítě-
zům rozdány ceny v celkové hodnotě 
115 000 eur. (od dop.)
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Padesát tisíc korun pro hospic sv. Štěpána
Téměř milion korun. Tolik finanč-
ních prostředků již za deset let 
pořádání benefičních koncer-
tů vybral Nadační fond Kalich 
ve prospěch Hospice sv. Štěpá-
na v Litoměřicích. K přiblížení se 
magické metě pomohl výtěžek 
z úterního koncertu v Kulturním 
a konferenčním centru, na němž 
vystoupil Vladimír Hron s kape-
lou The Drops servírující hity le-
gendárních Queen.

(Nejen) ekonomické zpravodajství nás baví

Brzy o nás
i uslyšíte.

www.byznysvcesku.cz

(Nejen) ekonomické zpravodajství nás baví

Brzy o nás
i uslyšíte.

www.byznysvcesku.cz

Jejich vystoupení předcházel křest no-
vé knihy litoměřického fotografa Petra 
Hermanna „42 zastavení“, který hospi-
ci věnoval část výtěžku z prodeje. Finan-
ce z úterní akce použije hospic na rekon-
strukci místnosti, kde se pozůstalí loučí 
se svými blízkými. Ta nebyla opravována 

20 let, tedy od otevření zařízení. „Je úžas-
né, že přímo v Litoměřicích máme svůj na-
dační fond. Za těch deset let pořádání bene-
fičních koncertů nám ohromně pomohl. Fi-
nance používáme na vylepšení našich slu-
žeb. Moc za to děkujeme,“ sdělila Monika 
Marková, ředitelka Hospice sv. Štěpána.
Kvůli epidemii COVID-19 byla letos 
účast i výtěžek z koncertu trochu slab-
ší, ale i tak se podařilo vybrat 35 600 ko-
run. „A já přidám 14 400 ať to máme hez-
ky zaokrouhleno na 50 000,“ sdělil přímo 
na pódiu při předávání symbolického 
šeku Alexandr Vondra, zakladatel Na-
dačního fondu Kalich. V tuto chvíli se 
v celé historii benefičních koncertů po-
dařilo vybrat 990 000 korun. „Do příští-
ho ročníku máme tedy motivaci jasnou. 
Překonat milion korun a začít další eta-
pu,“ doplnil Alexandr Vondra. ( od dop.)
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Na Czech Fashion Weeku 2021 se 
představí nová značka Provoque
Její zakladatelky a majitelky Kristýny Černé jsme 
se zeptali…

Na  zahajovací  den  se  přijely  podívat 
i známé tváře – modelky Romana Pa-
velková  a Hana Mašlíková  se  syny  se 
chopily nejen holí, ale i moderace. Ro-
mana Pavelková je na Berounském hři-
šti  jako  doma:  „Ráda sem jezdím ne-
jen trénovat, ale i odpočívat. Je to krásné 
místo uprostřed přírody, navíc tu panuje 
přátelská, skoro až rodinná atmosféra.“ 
Z divadla  Broadway  si  přijeli  vyzkou-
šet golf Michaela Nosková, Jan Kopeč-
ný a Petr Ryšavý.

Sportovně  nadaná  trojice  na  driving 
range  překvapila,  odpalovali  totiž  je-
den  míček  za  druhým  jako  profesio-
nálové.  „Opravdu to dnes zkouším po-
prvé, ale dostal jsem pochvalu od trenéra 
a myslím, že příští rok byste mě už moh-
li vidět na turnaji,“ řekl se smíchem Jan 
Kopečný. Do turnaje se opět zapsal he-
rec Petr Vondráček, který se golfu vě-
nuje celý svůj život: „V mládí jsem hrál 
golf profesionálně, ale teď na to nemám 
příliš času. Přiznám se, že naposledy 

jsem turnaj hrál tady přes-
ně před rokem. Neskutečně 
jsem si to užil jak loni, tak 
letos.“ Právě golfová aka-
demie byla jednou z mno-
ha  součástí  doprovodné-
ho  programu  každého 
dne Golf Weeku. Ti, kteří si 
ještě netroufnou jít na hřiš-
tě, mohli  využít  služeb  trené-
ra, wellness, zaplavat si v bazénu 
či využít programu od partnerů ak-

ce.  Účastníci  turnaje mě-
li  během  Golf  Weeku  je-
dinečnou možnost zahrát 
si  na  mistrovském  hřišti 
navrženého  architektem 
Lesem  Furberem,  které 
bylo v excelentní kondici.
Moderace  večerního  pro-
gramu a vyhlášení výsledků 

se  ujali  ředitel  klubu  Ing.  Voj-
těch  Matějček  a  Michal  Tůma. 

Po vyhlášení výsledků následoval ga-

lavečer s živou hudbou, občerstvením 
a grilováním. Nechyběla  ani možnost 
si  zakoupit  tombolu  s  možností  zís-
kání  hodnotných  cen  od  Beroun  Golf 
Club a partnerů. Své golfové schopnos-
ti  si  mohli  všichni  zúčastnění  prově-
řit prostřednictvím troubleshotu, kte-
rý  se každý večer přemisťoval na no-
vé místo, a jehož výtěžek byl věnován 
na  charitativní  účely.  Zakončení  kaž-
dého  turnajového dne uzavíral  ohňo-
stroj.  (od dop.)

Svátky golfu na privátním hřišti v Berouně
Po úspěchu loňského prvního 
ročníku se i letos otevřely brá-
ny privátního hřiště Beroun Golf 
Club pro všechny hráče a fa-
noušky golfu. Během jedinečné 
čtyřdenní akce se od 29. června 
do 2. července přijelo podívat 
několik stovek golfistů všech 
úrovní.

 Co vás vedlo k založení nové pres-
tižní značky dámského spodního a 
nočního prádla Provoque?
Vycházela jsem ze svých vlastních zku-
šeností. Mám ženské křivky a svoje tě-
lo miluji. Moje  váha  se  pohybuje  ko-
lem 70 kg, a když jsem se snažila najít 
komplet,  ve  kterém bych  se nejen  cí-
tila,  ale  i  vypadala  dobře,  zabralo mi 
to  hodně  času  a  většinou  jsem  ode-
šla s nepořízenou. Když jsem si koupi-
la nějaký komplet v období, kdy jsem 
pár kil shodila, po návratu na původ-
ní váhu jsem ho mohla vyřadit. Proto 

jsem začala přemýšlet o tom, že by by-
lo  fajn,  kdyby  existovalo  prádlo,  kte-
ré by šlo nastavit dle mé aktuální vá-
hy,  a  nemusela  bych  si  pořizovat  no-
vé. A také, aby mělo rafinovaný střih, 
který  dokáže  zakrýt  případné  nedo-
statky a zvýraznit křivky. Začala  jsem 
hledat různé návrhářky a poptávat šicí 
dílny. V tu dobu jsem narazila na jed-
nu  mladou  ruskou  návrhářku,  která 
mi moji vizi pomohla zrealizovat. Mou 
hlavní ideou bylo, aby se jakákoliv že-
na po tom, co si na sebe komplet Pro-
voque oblékne,  cítila neuvěřitelně  se-

xy. Aby taková byla pro svého partne-
ra, ale hlavně sama pro sebe. Líbit se 
sama sobě a mít se ráda  je velmi dů-
ležité.  Chci  být  součástí  té  maximál-
ní spokojenosti, když se žena prohlíží 
v  zrcadle  v  našem kompletu  a  cítí  se 
sebevědomě a uvědomuje si svoji žen-
skou přitažlivost. Při navrhování kom-
pletů  mi  hlavou  běhaly  všechny  ty-
to cíle. Představovala jsem si všechny 
unikátní situace, kterých může být na-
še spodní prádlo součástí a které mo-
hou být díky němu ještě více zajímavé. 
A jsem šťastná, že se to povedlo. Když 
mi naše zákaznice píšou, že se díky na-
šemu prádlu cítí více sexy, je to pro mě 
ta největší pocta.
 Jak jste se k tvorbě dostala?
Všechno byla vlastně obrovská souhra 
náhod. A především štěstí na lidi, kteří 
za mnou stáli a věřili mi, že tento můj 
plán i sen dotáhnu do mnou idealizo-
vané podoby. A za to všem mockrát dě-
kuji. Neskutečně si toho vážím.
 Jaké jsou vaše plány v blízké bu-
doucnosti?
Jedním z mých nejbližších plánů a zá-
roveň i splněných snů je první Fashion 
Show, která se uskuteční 30. července 
v Asian  Temple. Na přehlídce  již  pra-
cujeme a věřím, že z ní budou všich-
ni  unešení.  Představíme  na  ní  novou 
kolekci pro rok 2021.  Jak to tak bývá, 
přehlídka  nebude  jen  o  překrásném 
spodním  prádle,  ale  také  o  překrás-
ných ženách, které ho pyšně odprezen-
tují  na  svých  dokonalých  tělech.  Zá-
roveň  bych  na  přehlídce  chtěla  před-
stavit novou tvář značky Provoque. Je 
to žena, která překypuje sexappealem 

a která se pozice nové tváře Provoque 
zhostí na výbornou.
Další obrovská Fashion Show, které se 
zúčastníme  a  na  které  budeme  moci 
odprezentovat  naši  novou  kolekci,  je 
Czech Fashion Week 2021. Této příleži-
tosti si nesmírně vážím a už teď se ne-
můžu dočkat realizace. Co se týče plá-
nů v oblasti nových modelů, v co nej-
bližší době začnu pracovat na nové ko-
lekci plavek a na spodním prádle i pro 
pány.
 Pracujete sama, nebo vám někdo 
pomáhá?

V současné době  jsem navázala  spo-
lupráci  s  designerkou,  která  spoustu 
let  působila  v  Anglii,  kde  spolupra-
covala  s  mnoha  známými  módními 
značkami. Novou kolekci  jsme mimo 
svůdných  kompletů  společně  oboha-
tily  o  nové  střihy  hedvábných  župa-
nů, noční košile, pyžamové sety a při-
dělali  jsme  další  velikost  -  XL.  Kraj-
ky a hedvábí jsem byla osobně vybrat 
v Itálii, tak pevně doufám, že budete 
s výsledkem spokojeni stejně tak,  ja-
ko já.  (od dop.)

� Foto:�Nešo�Matić

Petr Vondráček

Beroun Golf Resort

Kristýna
Černá
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Traily Lužických a Jizerských hor

TIPY NA VÝLET

Výlet za krásami regionu začíná v Kunra-
ticích u Cvikova. Umělecký sklář Jiří Pači-
nek vítá hosty ve své sklárně, kde kouz-
lí pomocí tradiční české techniky fouká-
ní a ručního tvarování. Jeho specialitou 
jsou velkorozměrné plastiky, například 
koní, ptáků, ryb a další díla inspirova-
ná přírodou. Za návštěvu stojí i přileh-
lá unikátní Skleněná zahrada s desítka-
mi exotických květin a kostel Povýšení 
svatého Kříže, kterému se díky sklářské 
výzdobě v interiéru i exteriéru přezdívá 
Křišťálový chrám. 

Druhá zastávka na sklářskou téma-
tiku lehce navazuje. U každé sklář-
ské pece je totiž velké horko, proto se 
skláři odjakživa osvěžovali nízkostup-
ňovým pivem. Nedaleko Kunratic, 
ve Cvikově, se zlatavý mok vařil od ro-

ku 1560 dalších 400 let a na dlouho-
letou tradici, přerušenou na sklon-
ku šedesátých let minulého století, 
se navázalo v roce 2013. Zájemci se 
mohou podívat na samotnou výrobu 
piva, prohlédnout si měděnou varnu, 

ležácké tanky a spilku, popřípadě po-
jíst v pivovarské restauraci Sladovna. 
Největší město Lužických hor – Česká 
Lípa nabízí hned několik turistických 
cílů. Za návštěvu rozhodně stojí vod-
ní hrad Lipý ze 13. století. Vedle něj je 

interaktivní Centrum textilního tisku 
s výstavou zaměřenou na potiskování 
textilu; k vidění jsou rovněž nové zre-
staurované vzorníky, tiskařské formy 
i hotové výrobky. 
Dalším zajímavým místem České Lí-
py je archeologické muzeum Šatla-
va. Nabízí unikátní zážitek v podo-
bě prohlídky dochovaných prostor 
městského vězení, které fungovalo 
až do roku 1945. Návštěvníci se se-
známí s expozicí dochovaných mu-
čicích nástrojů nebo malbami a ná-
pisy na zdech jednotlivých cel. Ne-
chybí trojrozměrná virtuální prohlíd-
ka středověké České Lípy. Ideální tip, 
kde zakončit celodenní výlet, je čes-
kolipské akvacentrum. Na své si tu 
jistě přijdou dospělí i děti. K dispo-
zici tu mají velký plavecký bazén, ví-
řivku, skluzavky, divokou řeku, tobo-
gán a mnoho dalšího. Času na zába-
vu je dost, zavírá se až v pozdních 
večerních hodinách. (od dop.)

Lužické hory lákají na sklo, pivo i odpočinek
Kraj lesů, neobjevených výhle-
dů, ale také dlouholetá histo-
rie, k níž se již řadu staletí váže 
sklářská tradice – to jsou Lužic-
ké hory. Turistům mají co nabíd-
nout, během krátkého výletu 
lze například zhlédnout ukáz-
ky sklářského umění, ochutnat 
místní pivo a nakonec se vyřádit 
v akvacentru.

Jízda na horském kole se stá-
vá fenoménem současné do-
by a Liberecký kraj má v tomto 
ohledu rozhodně co nabídnout: 
nížiny v Máchově kraji potěší 
hlavně rodiny s dětmi, zatímco 
kopce Lužických a Jizerských 
hor nabízejí potěšení pro oprav-
dové drsňáky. V pořadu České 
televize prověřili regionální tra-
sy moderátor Jiří Hölzel a spor-
tovec Teodor Kováč. Zavítali 
do Lužických hor a do Bikepar-
ku Tanvaldský Špičák.

„ Jsme rádi, když k nám přijíždějí bi-
keři, kteří respektují, že mají jasně 
vymezený prostor pro svůj adrenali-

nový zážitek. Takových tras je v Libe-
reckém kraji dostatek,“ uvedla Kvě-
ta Vinklátová, náměstkyně pro kul-

turu, památkovou péči a cestovní 
ruch Libereckého kraje. 
Lužické hory jsou dodnes tak tro-
chu neobjeveným klenotem pohra-
ničí; jejich nejvyšší vrcholy nedo-
sahují ani 800 nadmořských metrů 
a přece jsou to hory se vším všudy. 
Trasa dlouhá 61 kilometrů má pře-
výšení 1470 metrů a správný jez-
dec ji zvládne za necelých šest ho-
din. Bikepark na Tanvaldském Špi-
čáku zve na projížďku, během kte-
ré se budou hodit dobře seřízené 
brzdy. Traily vedou lesem z vrcho-
lu Špičáku a při jejich sjíždění je 
nutné poprat se s řadou terénních 
nerovností a klopených zatáček.
 (od dop.)

Nenápadný 
Kotel skrývá  
překvapení
Nádhernou krajinou Osečné pro-
vede cyklisty výlet, který předsta-
ví mnoho skvostů vytvořených pří-
rodou - skalní útvar Čertova zeď 
opředený tajemnou pověstí, 400 
let staré památné kotelské Lípy či 
prameny Ploučnice. Nenáročná tra-
sa je dlouhá 12,6 kilometru.

Vyjížďka v oblíbené lokalitě kolem 
Osečné je nezapomenutelný záži-
tek. Obec a její osada Kotel jsou 
zasazené v krásné krajině, navíc 
s výhledem na dominantu kra-
je Ještěd, který je balzám na du-
ši. Právě v Kotli se nalézají rovnou 
dva výrazné skvosty, kotelské lípy 
a kaplička svaté Anny, od které ve-
de křížová cesta se 14 zastaveními 
na Kotelský vrch. Výlet je nejlepší 
zahájit v Osečné, malebném měs-
tečku za Ještědem. Cyklotrasa čís-
lo 25 vede údolím Zábrdky. Ze Zá-
brdí až na rozcestí Pod Čertovou 
zdí je to sice stále mírně do kop-
ce, ale i tak je jízda po uzoučké re-
lativně nové cyklostezce mezi lou-
kami a poli opravdu pohodový zá-
žitek.
Z rozcestí stojí za to si udělat krát-
kou pěší odbočku k nedaleké Čerto-
vě zdi, unikátnímu geologickému 
útvaru, který nepostavil tajemný 
ďábel, jak praví pověst, ale vulka-
nická činnost s následným zvětrá-
váním. Původně měřila až 20 kilo-
metrů, ale jelikož se většina čedi-
če vytěžila, dochoval se dodnes jen 
zlomek původní zdi. Poblíž se na-
chází ještě Čertův stolec a Čertova 
hlava. (od dop.)

Cyklovýlet 
malebnou
přírodou
Malebná příroda, krásné vý-
hledy, ale i jedinečné čedi-
čové sloupy a záhadné znaky 
a symboly. To vše nabízí cy-
klovýlet Lužickými horami. 
Začíná v Prysku.

Na trasu dlouhou 29 kilometrů cyk-
listé vyrazí z Horního Prysku po žlu-
té směrem na Prácheň, kde se napo-
jí na cyklotrasu 211, po níž dojedou 
až do Kytlice. Za krátkou odbočku 
a za návštěvu určitě stojí dvoupatrový 
čedičový lom Klučky, jehož stěny tvo-
ří pravidelně vyvinuté svislé kamenné 
sloupy. Z terasy horního patra lomu 
a z vrcholku lomové stěny se pak ote-
vře pěkný výhled na zalesněné kopce 
mezi Studencem a Jedlovou. Cyklotra-
sa vede okolo Valdštejnské skály, která 
se nachází u Hraničního potoka. Zají-
mavostí je, že na čtyřech skalních blo-
cích se nachází množství záhadných 
znaků a letopočtů. Některé symbo-
ly se podobají kamenickým značkám 
a vztahují se k dávné těžbě, jiné jsou 
považovány za znamení starých Vla-
chů, kteří zde podle pověsti hledali 
vzácné kovy a drahokamy.
Cesta dál vede na křižovatku Nová Huť, 
odkud pokračuje po cyklotrase s ná-
zvem Cesta k sousedům! až na rozces-
tí Jedličná. Odsud je to po neznačené 
štěrkové cestě a cyklotrase už  jen kou-
sek zpět do Horního Prysku. (od dop.)

Legendární pohádku Pyš-
ná princezna zná snad každý. 
Po jejích stopách se lze vypravit 
na Českolipsku. Trasa nabídne 
pozoruhodné výhledy i návrat 
do historie. Výlet je ideální i pro 
rodiny s většími dětmi.

Trasa začíná u Panské skály v Kame-
nickém Šenově. Skála je známý čedi-
čový útvar tvořený pěti až šestiboký-
mi sloupci, které připomínají svým 
tvarem píšťaly varhan. Známé jsou 
právě z pohádky Pyšná princezna. Za-
čátek trasy je na cyklotrase číslo 211 
vedoucí přes Horní Libchavu s re-
nesančním zámkem až do České Lí-
py. Turisté mohou navštívit Centrum 
textilního tisku, augustiniánský kláš-
ter s Loretou a svatými schody nebo 
Vlastivědné muzeum a galerii. Zpět 
na Panskou skálu se vrátí po cyklos-

tezce Varhany. Trasa vede pře Nový 
Oldřichov, kde lze doporučit návště-
vu Hasičského muzea. Na návštěv-
níky tu čeká více než 600 exponátů, 

například parní stříkačka, čtyřkolové 
ruční stříkačky nebo sanitní vůz Re-
nault, který byl zapůjčen na natáčení 
filmu Tmavomodrý svět. (od dop.)

Kdo se vydá do malebné přírody 
hornaté východní části Libereckého 
kraje, kam již sahají Krkonoše, ten 
by neměl opomenout výstup do 70 
schodů na rozhlednu, která připo-
míná obrannou věž středověkého 
hradu nebo maják. Sice je poměrně 
mladá a nepamatuje bohatou histo-
rii, ale i tak stojí za návštěvu. 
Nachází se v  horském prostředí 
a nabízí daleké výhledy na Jizerské 
hory, Krkonoše, Český ráj a obry-
sy Orlických hor. Zbudovat osmnáct 
metrů vysokou kamennou rozhled-
nu se zastřešeným vyhlídkovým 
ochozem se v roce 2008 rozhodl ro-
dák z nedalekých Roprachtic Fran-

tišek Hubař. S nadšenými sousedy 
pro stavbu použili kameny z roze-
braných starých okolních objektů. 

Rozhledna má kamennou základnu 
s půdorysem a vnitřní cihlovou vy-
zdívkou. 

Za dřevěným ochozem z modřínu 
stojí tesařské práce Václava Pacho-
líka. (od dop.)

Po stopách Pyšné princezny

Rozhledna U Borovice
Podle borovice, kterou pod vrcholem zasadil otec jejího stavitele, nese název kamenná roz-
hledna s dřevěným ochozem, která se od roku 2009 vypíná  v nadmořské výšce 669 metrů neda-
leko obce Roprachtice u Vysokého nad Jizerou.


