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Před sebou 
samým utéct nelze

Světový rekordman a zlatý olympionik v desetiboji, moderátor večerních zpráv 
na TV Prima Roman Šebrle se stal patronem inSPORTline Prima Run a poběží 
13. května závod ve Stromovce.

 Mohl byste zájemcům o běh pro-
zradit o akci Prima Run něco bližší-
ho? Jde jenom o sportovní výkony? 
Jedná se o pětikilometrový běžecký 
závod v pražské Stromovce, kde se li-
dé sejdou, popovídají, pobaví se a za-
sportují si. Běh je samozřejmě měře-
ný a mnozí účastníci statečně bojují 
o stupně vítězů, jiní se prostě jen pro-
běhnou.  
Závod je určen hlavně párům. Šanci ale 
mají i jednotlivci, kteří se mohou no-
vě zaregistrovat. A jelikož je máj lásky 
čas a nikdo by neměl běžet sám, ma-
jí i jednotlivci v rámci registrace mož-
nost vyzvat své přátele, aby se k nim 
připojili a vytvořili spolu pár. Lidé si 
ale mohou spoluběžce „vydražit“ z pří-
tomných slavných osobností a závod 
poběží společně. 

 Běžel jste i loni? 
Běžel a rovnou s primátorkou hlavní-
ho města Prahy Adrianou Krnáčovou. 
Nejdříve jsem si těch pět kilometrů dal 
svým vlastním tempem, zatímco pani 
Krnáčová si běžela dle sebe. Pak jsem se 
pro ní vrátil a doběhli jsme spolu. Spo-
jilo se tak příjemné s užitečným a měl 
jsem z vybraných peněz za aukci dobrý 
pocit. Právě proto, že šly na pomoc dě-
tem do Nadace Terezy Maxové dětem. 

 Na koho ze známých tváří se ještě 
mohou účastníci závodu těšit?
Mezi dalšími známými osobnostmi, 
které se s námi proběhnou Stromov-
kou, jsou třeba moderátorka pořadu 
TOP STAR Eva Perkausová, herec, reži-
sér a moderátor pořadu Davinci Jiří Má-
dl, hudební trio Poetika, herci Marek 
Němec, Kateřina Kaira Hrachovcová, 
nebo Martin Trnavský, moderátor TOP 
Star magazínu a herec David Gránský 
a modelka Renata Langmannová.

 Vám asi běh potíže nedělá. Máte 
natrénováno? Běžel jste nějaký mara-
tón v Praze?

Musím přiznat, že byly doby, kdy jsem 
na to trochu kašlal a viděl jsem to na 
své postavě. Teď každý den běhám 
a dvakrát týdně cvičím, takže jsem při-
praven. Vloni v Praze jsem uběhl půl-
maratón. Byla to náhoda, protože jsem 
začal jenom pět kilometrů ve štafetě, 
a cítil jsem se tak dobře, že jsem po-
kračoval dál, a nakonec jsem půlmara-
ton doběhnul.

 Před čím v životě utíkáte?
Neutíkám před ničím v životě. Nepří-
jemné věci v životě, hlavně vyřizová-
ní, to odkládám a kolikrát to odložím 
už za tu pomyslnou hranu, kdy to po-
tom fakt musím řešit. Měl jsem napří-
klad problémy kvůli nezaplaceným po-
kutám.

 Před čím podle vás nelze utéct?
Před sebou samým. 

 Komu jste v čem naposledy na-
běhl?
Vzhledem k tomu, že syn má takovou 
povahu, tak občas naběhnu jemu. Kla-
sika, třeba se zeptám, jestli má uklize-
ný pokoj, on mi řekne „ne“, a přitom 
pak zjistím, že ho má dávno uklizený. 
Takže to si naběhnu, a už si to u něj 
hlídám.

 Kdy vám čas utíká nejrychleji? 
Nejpomaleji u zubaře, to se vždycky 
vleče, hlavně když mi něco dělá. A nej-
rychleji, když člověk dělá něco, co ho 
baví, příjemného, svůj koníček. 

 A kdy nejpomaleji? 
Tak to je od zhruba tří hodin, když 
odpoledne přijdu na Primu a večer 
mám moderovat. Připravuji si úvod-
ní studia k reportážím, někdy mě to 
jde lépe, někdy méně. Stačí totiž zvo-
lit nechtěně po sobě pár slov a najed-
nou se význam zprávy změní. Někdy 
se mi zase stane, že několik po sobě 
jdoucích samohlásek vyzní jako pře-
řek. Jenže přitom jsem vůbec žádný 
neudělal. 

 Na jaké výsledky v desetiboji jste 
nejvíce pyšný. Na které závody máte 
nejhezčí vzpomínky?
Rád vzpomínám na mistrovství světa, 
ale jisté je, že získat zlato na olympi-
ádě se rovnalo zázraku. Stačilo něco 
zkazit, zranit se, či dostat o pár bodů 
méně a všechno bylo jinak. Štěstí mi 
přálo a já jsem za to rád. Olympiáda 
je ale zážitek i tak. Nikdy nezapome-
nu, jak byla olympijská vesnice skvě-
le vybavená. Potkával jsem v ní zná-
mé sportovce a atmosféra byla neopa-
kovatelná. 

 Jak se cítí sportovec, který má na 
olympiádě zlato na krku a slyší hrát 
hymnu své země?
Někdo prý najednou po tom všem vy-
pětí a úsilí cítí prázdno. Já prožíval ne-
skutečnou euforii, ze které jsem žil ješ-
tě několik týdnů, možná měsíců. 

 Velikonoce jsou za dveřmi. Máte je 
rád?
Moc rád. V Rychnově nad Kněžnou, 
kde jsem vyrůstal, jsme je s klukama 
slavili pořádnou koledou s obrovskou 
pomlázkou a žádná dívka před námi 
neutekla. Akorát jak jsme rostli místo 
vajíček a sladkostí jsme časem dostá-
vali i „panáčky“. Prostě tam „u nás“ se 
Velikonoce slaví stylově a nedám na ně 
dopustit. 

 Slavíte je s manželkou, čtrnáctile-
tým synem Štěpánem a jedenáctile-
tou dcerou Kateřinou v Praze? 
V Praze ta atmosféra není taková, 
a pokud nepracuji, jezdím s manžel-
kou Evou, která pochází z Olomouce, 
i s dětmi slavit svátky tam. V tomhle 
kraji se Velikonoce slaví se vším všu-
dy, od pomlázky, přes řehtačky, průvod 
s trakařem až po mši v kostele. Pokud 
budu pracovat, zůstanu v Praze a že-
na s dětmi si vychutnají Velikonoce na 
Moravě.  Připravila: Šárka Jansová

Foto: Archiv TV Prima

Roman Šebrle
Narodil se 26. listopadu v roce 1974 v Lanškrouně. Vystudoval gymnázium 
a nástavbu v oboru informatika Čtrnáct let hrál závodně fotbal, věnoval se 
atletice, zvláště v disciplíně skok do dálky. S atletikou začal naplno až v ro-
ce 1995 v pražské Dukle. V roce 2000 přivezl 2. místo z Olympijských her 
v Sydney, v roce 2004 1. místo z Athén a v roce 2008 6. místo z Pekingu. 
Manželka Eva je bývalá reprezentantka v běhu na 400 a 800 metrů. Mají 
spolu syna Štěpána a dceru Kateřinu.

T E P L I C E 23-25/6/2017
Žaneta Morštadt
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Symbolické spojení s názvem projektu 
Rezidence Park Masarykova způsobilo, 
že hosté zaplnili kinosál. Před produk-
cí se dozvěděli novinky k výstavbě re-
zidenčního bydlení, do něhož se příští 
rok nastěhují. Tou nejpodstatnější by-
lo oznámení výběru banky, jež výstav-
bu zafi nancuje. Tou se stala Česká spo-
řitelna. Developer nyní dokončuje jed-
nání o detailech podmínek. Klienti na 
místě získali kontaktní informace na 
hypoteční centrum, které jim nabídne 
zvýhodněnou širokou paletu možností 
fi nancování úvěrů.
Ředitel DI Radek Kotrč přítomné rov-
něž informoval o postupu probíhají-
cích prací. Kromě vyčištění území od 
černých skládek a výměny oplocení 
se pochlubil, že na místě stavby je již 
nová trafostanice a začátkem dubna 
zahájí práce na inženýrských sítích, 
kdy vstoupí v platnost výkopové po-
volení. První viditelné stavební práce 
odstartují na přelomu dubna a květ-
na, půjde o vrtání pilot, na nichž jsou 
objekty založeny. Současně Radek 

Kotrč dodal, že pozvání na fi lmový ve-
čer nebyla jediná akce, kterou společ-
nost Develop Industry pro své klien-
ty připravila. Podobné milé setkání 
i s rodinnými příslušníky je napláno-
váno při příležitosti poklepu základ-
ního kamene.

Bydlení v srdci Liberce
V rámci informačního servisu a péče o klienty pozvala liberecká společnost Develop Industry 
(DI) budoucí obyvatele rezidence na promítání fi lmu Masaryk.

Rezidence Park 
Masarykova v Liberci 

nabízí byty od 1+kk až po nad-
standardní 4+kk. 
  Součástí bytů je balkón nebo 
terasa, parkovací stání, sklep 
či kóje.
  Rezidence Park Masarykova se 
nachází v dochozí vzdálenosti 
od centra a je koncipována ja-
ko zahradní město.

  Projekt, který realizuje společ-
nost Develop Industry, a.s., 
je rozdělen do tří etap, když 
1. etapa nabídla 43 jednotek 
ve dvou bytových domech. 

  Po dvou měsících od zahájení 
prodeje je 85% bytů již zarezer-
vováno. 

Kontakt na zákaznické centrum: 
Masarykova 1320, Liberec 4.

Telefon: 800 99 77 66
www.parkmasarykova.cz

„Uplynulá zima byla skutečně mnohem 
náročnější než ty minulé a na stavu silnic 
se to projevilo velmi negativně. Musíme 
opravit nejen výtluky, ale v některých mís-
tech kompletně celé úseky. Poškozené jsou 
ale i propustky a další zařízení,“ uvedl To-
máš Račák, provozní náměstek ředite-
le Krajské správy a údržby silnic Středo-
českého kraje.
Peněz pro opravy a údržbu silnic ve 
Středočeském kraji je vzhledem k vyso-
ké zatížitelnosti tamních silnic stálý ne-
dostatek. Proto silničáři vítají rozhod-
nutí radních, kteří poslali zmíněných 
120 milionů korun. Tyto prostředky jsou 
rozděleny na jednotlivá cestmistrovství 
v celém Středočeském kraji. Odhad cel-
kových škod po zimě však představuje 
více než dvojnásobnou částku.
„Samozřejmě se nyní nezabýváme jen 
opravami výtluků, ale současně probí-

há úklid odpadků ze silničních příkopů, 
zametání silnic po zimě tam, kde pou-
žíváme při zimní údržbě inertní materi-
ál a další práce. Mezi ně patří opravy od-
vodnění, dopravního značení a podob-
ně. Současně probíhá příprava na čerpá-
ní prostředků ze Státního fondu dopravní 
infrastruktury ČR, které jsou určeny na 
opravy silnic, rekonstrukce mostů a dal-
ší práce,“ specifi koval některé činnosti 
Zdeněk Dvořák, ředitel Krajské správy 
a údržby silnic Středočeského kraje.
Další prostředky chtějí silničáři získat 
na realizaci bezpečnostních prvků, jako 
je instalace silničních svodidel v nebez-
pečných a dopravně i turisticky velmi 
zatížených lokalitách, úpravy křižova-
tek a další. „Samozřejmě chceme i nadá-
le zkoušet nové technologie, které jsou dle 
složení používaných materiálů třeba ekolo-
gičtější nebo snižují hlučnost při silničním 
provozu,“ doplnil Zdeněk Dvořák, ředitel 
KSÚS Středočeského kraje s tím, že prá-
ce na odstraňování škod po zimě budou 
dokončeny nejpozději v polovině roku.

Středočeští silničáři 
likvidují škody po tuhé zimě
Sto dvacet milionů korun z kasy Středočeského kraje nyní 
utrácejí tamní silničáři při likvidaci škod po zimě na zhruba 
8,5 tisících kilometrů silnic II. a III. třídy. Další miliony přida-
jí z příspěvku na běžnou údržbu, z kterého jsou hrazeny ne-
jen opravy, ale třeba kosení travních porostů i zimní údržba. 

SÚS
KRAJSKÁ SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC

Středočeského kraje

Objekt v ulici Nad Octárnou bude do-
končen ozeleněním betonového tubu-
su popínavými rostlinami. Konečná 
podoba objektu v ulici Nad Královskou 
oborou bude provedena opláštěním 
tubusu a vybudováním přilehlého par-
číku dle architektonického návrhu Fe-
derika Diaze. 
Předpokládaná cena výdechu v ulici 
Nad Královskou oborou je 35 milio-
nů korun. Finální cena pak vzejde 
z výběrového řízení. Výdech v ulici 
Nad Octárnou bude řešen v rámci 
stávající smlouvy se společností Me-
trostav. Ozelenění v ulici nad Octár-
nou vznikne na základě příslibu ná-
městka primátorky hl. m. Prahy, Pe-

tra Dolínka rezidentním vlastníkům 
okolních nemovitostí a zástupcům 
místních občanských iniciativ, kte-
ří u něj intervenovali za provedení 
právě tohoto původního řešení. 
Tubus bude ozeleněn vhodnými po-
pínavými rostlinami a výsadbou 
stromů stejných taxonů, které již 
v okolí rostou tak, aby v budoucnu 
jejich koruny ještě více zakryly tuto 
celobetonovou stavbu v souladu s rá-
zem zahradní vilové čtvrti Střešovice 
- Nad Octárnou. Blízké okolí objektu 
bude otevřeno veřejnosti formou se-
zení ve svahu a osvětlením. Parter 
bude vydlážděn.  
 Zdroj: Hl. m. Praha

Vezměte svého 
pejska na výlet 
vlakem ČD  
Praha | Cestování vlaky Českých 
drah s malými domácími maz-
líčky jako jsou psi, kočky, králíci 
a podobná zvířata je velmi jedno-
duché. Často stačí jen přepravka 
s nepropustným dnem a cesta 
s nimi nestojí nic navíc. Pejskové 
na vodítku pak mají vlastní jízden-
ku, ale za zvýhodněnou cenou. 
„České dráhy přepravují malé do-
mácí mazlíčky ve zcela uzavřených 
schránách s nepropustným dnem 
ve všech vlacích v 1. i 2. vozové 
třídě. Pokud má schrána rozměry 
maximálně 90 x 60 x 40 centime-
trů, pak je jejich přeprava stejně 
jako u jiných ručních zavazadel 
bezplatná,“ informuje Zuzana 
Čechová, ředitelka odboru ceno-
tvorby a produktové komunikace 
Českých drah. 
Například z hygienických důvodů 
je však přeprava psů vyloučena 
v jídelních a lůžkových vozech, 
ve vozech 1. třídy, ve vozech a od-
dílech vyhrazených pro cestující 
s dětmi do 10 let nebo v tichých 
oddílech a vozech. Omezena je 
přeprava ve vozech lehátkových. 
Pejsci také musejí být během celé 
cesty na podlaze vozu. 
„Výhodné cestování vlakem s většími 
plemeny psů umožňuje také zjed-
nodušený tarif pro jejich přepravu. 
Je rozdělen do pásem po 50 kilome-
trech. Za nejkratší úsek cestující za-
platí pouze 15 korun, za nejdelší nad 
350 kilometrů je cena za přepravu 
psa pouhá padesátikoruna,“ doplni-
la Zuzana Čechová.  Zdroj: ČD

Liberec | Na pěti místech 
v Libereckém kraji se začalo 
s ošetřením a stabilizací stro-
mů v alejích. Celková obnova 
zeleně stojí 1,7 mil. korun, 
přičemž částku 1,3 mil. korun 
kraj obdrží z Operačního 
programu Životní prostředí 
(OPŽP). Projekty jsou reali-
zovány v rámci první etapy 
revitalizace významných alejí 
Libereckého kraje.

V následujících měsících tak budou 
kompletně ošetřeny aleje Duby na hrá-
zi v oboře v Lomnici nad Popelkou, Li-
pová alej Kalvárie ve Cvikově, Zámecká 

lipová alej ve Sloupu v Čechách, Alej 
Buďárka v Pasekách nad Jizerou a Lipo-
vá alej ve Světlé pod Ještědem. Veškeré 

práce spojené s obnovou budou probí-
hat postupně. Hotovo bude nejpozději 
do 31. října.

Ošetření stromů zahrnuje i prořezy ko-
run, které zajistí stabilitu. Kromě ale-
je v Lomnici nad Popelkou budou na 
ostatních místech nebezpečné stromy 
pokáceny a některé nahrazeny novou 
výsadbou.
„Aleje v Lomnici nad Popelkou, Cviko-
vě, Sloupu v Čechách a v Pasekách nad 
Jizerou se nacházejí na obecních po-
zemcích. Proto se budou zmíněné obce 
finančně podílet na uhrazení poloviny 
vlastního spolufinancování projek-
tu, který podal a realizuje Liberecký 
kraj,“ říká Radka Loučková Kotaso-
vá, radní pro resort hospodářského 
a regionálního rozvoje, evropských 
projektů a územního plánování. 
 Zdroj: Liberecký kraj

Kraj postupně ošetřuje významné aleje

Vizualizace podoby výdechů z Tunelového komplexu Blanka
Praha | Defi nitivní podoba dvou výdechových objektů z Tune-
lového komplexu Blanka v ulici Nad Octárnou a Nad Králov-
skou oborou byla stanovena rozhodnutím pražských radních. 
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VZP myslí 
i na nejmenší

Přijďte si na pobočku pro dárek 
vašemu miminku.

Dárkový balíček obdrží každé miminko zaregistrované po narození k VZP. 
Získáte ho na každé z více než 180 poboček VZP po celé ČR. Více informací o benefi tech 
pro rodiny s dětmi naleznete na webových stránkách Klubu pevného zdraví. 

www.klubpevnehozdravi.cz

„Po druhé světové válce, kdy byla radnice 
zasažena, bylo pravděpodobně potřeba 
radnici rychle opravit. Některé úpravy 
ale nebyly provedeny tak, jak bychom si 
dnes představovali. V rámci rekonstrukce 
chceme tento stav napravit a vrátit věž 
radnice do předválečného a historicky 
věrného stavu,“ uvedl radní Wolf.
Rekonstrukce věže od střechy až po 
zdivo u chodníku je nutná i z toho 
důvodu, že od poslední opravy uply-
nulo již více než 30 let. Rekonstruk-
ce tohoto rozsahu se však naposledy 
uskutečnila při poválečných opra-
vách. Na konci 2. světové války byla 
Staroměstská radnice z velké části 
poškozena a zasáhl ji i požár. Věž s je-
dinečným orlojem, kamennou archi-
tekturou a sochařskou výzdobou se 

tak díky rekonstrukci přiblíží původ-
nímu stavu před požárem. Opravy se 
budou týkat také interiéru, mimo jiné 
komory, v níž se pohybují apoštolové. 
Nově bude řešeno i slavnostní nasví-
cení věže.
„Termín dokončení je v září příštího roku 
a bude to takový malý dárek k výročí sta 
let vzniku samostatného československé-
ho státu. Oslavy tohoto výročí jsou totiž 
naplánované na konec října,“ doplnil 
radní Jan Wolf.
Od 1. května bude vyhlídkový ochoz 
pro veřejnost uzavřen. Orloj zůstane 
funkční a viditelný do ledna 2018.
S dokončovacími pracemi na rekon-
strukci věže se počítá v období od 
června do srpna 2018, v září pak s pře-
dáním hotového díla.  Zdroj: Hl. m. Praha

Věž Staroměstské radnice čeká rekonstrukce

Liberec | Podatelna krajského úřadu přijala 
v dubnu 305 žádostí o kotlíkovou dota-
ci. Mezi majitele rodinných domů bude 
rozděleno přes 14 mil. korun, což nepokryje 
všechny žádosti. Na podzim vyhlásí Libe-
recký kraj další výzvu na 135 mil. Kč, do kte-
ré se budou moci přihlásit i ti, na které se 
nyní nedostane. Druhé kolo podpoří 1 400 
projektových žádostí.

„Zájem o kotlíkové dotace byl opět obrovský. Bohužel se ne-
dostane na všech tři sta pět žádajících. Už nyní víme, že pře-
vis je o více než 180 žádostí,“ říká hejtman Martin Půta.  
Předpoklad Krajského úřadu Libereckého kraje je, že 
v této vlně by mohlo být fi nančně uspokojeno při-

bližně 117 žádostí. Žadatelé dostanou neofi ciální 
zprávu e-mailem již během měsíce dubna. Na ofi -
ciální potvrzení si musí počkat na začátek května. 
Žádosti o dotace sice krajský úřad nadále přijímá, 
ovšem již nyní lze předpokládat, že čtrnáct milionů 
korun bude rozděleno mezi ty žádosti, které úřad 
přijal dosud.
Avizovaná podzimní výzva bude určena na výmě-
nu všech druhů otopných zařízení kromě kotle vý-
hradně na uhlí a ručního kotle kombinovaného uhlí
/biomasa. Podpořena budou tepelná čerpadla, kotle 
výhradně na biomasu, plynové kotle a kombinované 
uhlí/biomasa s automatickým přikládáním. Budou 
podpořeny výměny kotlů pouze první a druhé emis-
ní třídy.  Zdroj: KÚ Libereckého kraje

Druhá šance na kotlíkovou dotaci na podzim

Praha | Počátkem dubna byla zahájena rekonstrukce věže Staro-
městské radnice, dokončena by měla být na podzim příštího roku. 
Od letošního února běží přípravné práce a nyní začala i její první 
viditelná část – výstavba oplocení.

Aplikace pro 
sledování 
vodních toků
Praha | Hlavní město vytvořilo 
on-line aplikaci pro chytré mobilní 
telefony, která umožňuje sledovat 
vodní stavy a průtoky v povodí 
dvou největších vodních toků, 
Botiče a Rokytky. Aplikace se 
jmenuje Průtoky Praha a je volně 
dostupná na Google Play pro 
systém Android 4.0 a vyšší. 
Radnice k sestavení aplikace při-
stoupila po zkušenostech z povod-
ní v roce 2002 a především v roce 
2013. Je určena nejen pro orgány 
veřejné správy nebo krizového ří-
zení, ale také pro širokou veřejnost. 
„Aplikace Průtoky Praha přehlednou 
formou zobrazuje aktuální data z os-
mi limnigrafi ckých stanic, které sle-
dují stavy vody na Botiči a Rokytce, 
a to nejen na území hlavního města 
Prahy, ale i na území Středočeského 
kraje,“ uvedla radní hl. m. Prahy Jana 
Plamínková.  Zdroj: Hl. m. Praha

Dominanta 
Prahy bude 
obnovena
Praha | Hlavní město již zná zho-
tovitele projektové dokumentace 
na dostavbu vyhořelého křídla Prů-
myslového paláce a rekonstrukci 
křídla stávajícího. Nejvýhodnější 
nabídku podala společnost VPÚ 
Deco Praha, a.s., s nabídkovou ce-
nou 37 898 000 korun bez DPH. 
Průmyslový palác bude opět obno-
ven jako ústřední dominanta praž-
ského Výstaviště a znovu bude v pl-
ném rozsahu sloužit svému účelu. 
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Blíží se fi nále prestižní soutěže krásy 
TOP MODEL OF THE YEAR 2017

V jednom z nejkrásnějších hotelů 
v Praze, v Le Palais, se konal dvouko-
lový casting. Z pěti desítek předvybra-
ných dívek se nakonec umístily: Kris-
týna Dolničková, Monika Drsková, Bar-
bora Hačecká, Andrea Havlíková, Ane-
ta Kalátová, Aneta Karasová, Markéta 
Konopásková, Markéta Lacina, Adéla 
Rezková, Pavlína Richtarová a dvě ná-
hradnice Michaela Pangrácová a Jana 
Zímandlová.
Z letošních přihlášených 200 soutěží-
cích prošlo do užšího výběru sto dívek. 
Z nich se následně vybralo padesát. 
„Máme velikou radost z toho, že je o naši 
soutěž krásy takový zájem. Stejně tak z toho, 
že v porotě usedla celá řada opravdu před-

ních odborníků, kteří velmi pečlivě a objek-
tivně dívky hodnotili a vybírali své favorit-
ky,” uvedl ředitel soutěže Jiří Morštadt.
Castingem provázeli moderátoři Zde-

něk Podhůrský a René Kekely, kteří 
krásky představili odborné porotě slo-
žené například z módních návrhářů Ol-
gy Rusakové a Galala Gianniho či Miss 
ČR 2002 Kateřiny Průšové a úřadující 
Miss ČR 2016 Andrey Bezděkové. 
Třicítka porotců neměla rozhodně snad-
nou úlohu. Účastnice castingu se nej-
dříve představily ve společenských ša-
tech a ve druhé části vybraných 25 dí-
vek ještě při promenádě v plavkách.
Akce se konala v příjemné a uvolně-
né atmosféře, kterou pořadatel sou-
těže European Press Holding, a. s. po 
roce opět účastníkům nabídl v luxus-
ním Le Palais Art Hotel Prague, kte-
rý patří k architektonickým skvostům 
slohu Belle Epoquee.
Chvíle napětí a očekávání se u vybra-
né desítky dívek a dvou náhradnic po 
několika hodinách proměnily v euforii 
z postupu do fi nále.

Rok od roku atraktivnější soutěž také 
přináší řadu nových nápadů a myšle-
nek. Díky modernímu konceptu projek-
tu řada dívek pravidelně svou krásou 
oslovuje přední modelingové agentury. 

Nyní už zbývá všem fi nalistkám, po-
rotcům a partnerům těšit se na dny 
příjemně strávené v “českém Aspenu”, 
a na vyhlášení další vítězky TOP MO-
DEL OF THE YEAR 2017!

Prestižní soutěž TOP MODEL OF THE YEAR 2017 se 
blíží! Už 22. dubna se ve Špindlerově Mlýně utká 
deset dívek o tento titul. 
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děkujeme partnerům soutěže

FINALISTKY TOP MODEL OF THE YEAR 2017

Markéta Konopásková

Pavlína Richtarová

Aneta Karasová

Kristýna Dolničková

Aneta Kalátová

Barbora Hačecká

Monika Drsková

Adéla Rezková

Michaela Pangrácová

Andrea Havlíková

Markéta Lacina

Jana Zímandlová

109 11 12

5 6 7 8

1 2 3 4

VELKOTRŽNICE LIPENCE

Auto Anex s.r.o. 

B
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Češi již za právníka platit nemusí
Na českém trhu již od roku 2013 funguje společnost, která služby 
právníka platí za klienty a bere na sebe veškerá rizika. Její jedinou 
odměnou je provize 5 – 25 % ze získaného odškodnění, a to pouze, 
pokud případ klienta úspěšně vyřeší! Jedná se o českou společnost 
Vaše nároky.cz, která pomáhá občanům, jež byli poškozeni proti-
právním jednáním obchodníků, zaměstnavatelů, institucí či státu.

Zajímavosti o společnosti
Společnost Vaše nároky.cz již pátým 
rokem pomáhá lidem získat fi nanční 
odškodnění, na které mají nárok. Za 
dobu svého fungování pomohla již ti-
sícům klientů a získala pro ně desítky 
milionů korun. Společnost spolupracu-
je s renomovanými právníky, kteří jsou 
odborníky ve svém oboru. I díky nim 
má společnost Vaše nároky.cz v soud-
ním řešení případů až 97 % úspěšnost.
 

Kdy se na společnost 
můžete obrátit?

Na společnost Vaše nároky.cz se můžete 
obrátit, pokud jste byli fi nančně poško-
zeni jednáním zaměstnavatele, pojišťov-
ny, realitní kanceláře, letecké společnos-
ti, prodejce či jiného silnějšího subjektu.
Konkrétně společnost za klienty řeší 
odškodnění za pracovní úraz, nevypla-

cenou mzdu, neuznané odstupné, ne-
oprávněnou výpověď, krácení pojistné-
ho plnění, nevyplacení pojistného, ne-
vrácený rezervační poplatek, neopráv-
něnou smluvní pokutu, kompenzaci za 
zpožděný či zrušený let, neuznanou re-
klamaci, odškodnění za úraz, reklamaci 
dovolené a další spory týkající se náhra-
dy škody, například úrazu na chodníku. 

Jak služby fungují?
Služby společnosti mohou využít klien-
ti po celé  ČR. Stačí si na webových 
stránkách www.vasenaroky.cz zadat pří-
pad, nebo zavolat na 800 514 514. Spo-
lupracující právníci zdarma a nezávazně 
posoudí, zda je nárok klienta oprávněný. 
Pokud ano, společnost případ převezme 

NEVYPLACENÁ MZDA
Poškozený zaměstnanec, 
pan Josef:
„Na společnost Vaše nároky.cz 
jsem se obrátil ve chvíli, kdy mi 
bývalý zaměstnavatel dlužil dvě 
poslední výplaty, a i přes opako-
vané urgence odmítal peníze za-
platit. Společnost po posouze-
ní případ převzala a sporem se 
začal zabývat zastupující práv-
ník. Advokát se nejprve pokou-
šel věc urovnat mimosoudně, jeli-
kož však zaměstnavatel nereago-
val, po domluvě se mnou podal 
žalobu. Vše zaplatily Vaše náro-
ky.cz. Soud nakonec rozhodl, že 
mi musí bývalý zaměstnavatel vy-
platit obě výplaty i s úroky z pro-
dlení. Do dvou měsíců jsem měl 
peníze na účtu, o nic jsem se ne-
musel starat. Všem poškozeným 
proto radím, aby si nekalé jedná-
ní nenechali líbit a za své náro-
ky bojovali.“ 

k řešení. Za klienta následně zaplatí veš-
keré náklady, které jsou s řešením přípa-
du spojeny. Společnost za klienta tedy 
uhradí nejen právní služby, ale i veškeré 
administrativní náklady, soudní poplat-
ky a v případě prohry také náhrady ná-
kladů protistraně.
Jedinou odměnou pro společnost je 
provize 5 – 25 % ze získaného odškod-
nění pouze v případě úspěšně vyře-
šeného případu, žádné další poplatky 
klient neplatí. Klient tedy nic nerisku-
je a nemusí se o nic starat. Navíc vý-
voj svého případu může sledovat onli-
ne z pohodlí domova.

 Proč Vaše nároky.cz vznikly? 
„Na českém trhu do roku 2013 neexis-
tovala společnost, která by takhle kom-
plexně chránila práva a nároky občanů. 
Lidé často svoje nároky neřeší, protože 
se obávají vysokých poplatků u advoká-
ta, anebo řešení nároku jednoduše vzda-
jí, protože nevidí šanci na úspěch pro-
ti velkým fi rmám, které se klienty snaží 
všemožně zastrašit. Právě proto vznik-
la naše společnost Vaše nároky.cz, aby 
nabídla právní pomoc i těm, kteří si z fi -
nančních či jiných důvodů nemohou 
právníka dovolit,“ říká ředitel společ-
nosti Ing. Oto Strmiska.

PŘÍBĚH KLIENTA: 

Pokud se chystáte na dovole-
nou k moři, nebo teď na jaře ne-
chcete být po zimě bílí, ale mít 
hezkou opálenou pokožku, pak 
je ideální čas zajít si do solárka. 
V Maňákově ulici na pražském 
Černém Mostě najdete Sun 
Pretty. Je to více, než jen 
„běžné solárko“.

„Pro naše klienty jsme zde již přes sedm 
let. Po celou dobu se snažíme o co největší 
servis a chceme, aby od nás chodili odpoči-
nutí, plní energie a měli chuť se k nám zas 
a znovu vracet,“ říká majitelka Sun Pret-
ty Lenka Gruberová. Ta má v této oblas-
ti opalování bohaté zkušenosti. 
„V našem solárním studiu si můžete vy-
brat ze čtyř typů solárií. Své tělo můžete 
opálit v soláriích značek Megasun ultra 
power nebo Megasun ultra super power. 
Specialitou je také solárium s kolagenem 
i ‘vertikální solárium’ s vibrační plošinou 
VibraNano. Naše solária vás opálí dle no-
vých platných norem Evropské unie. Opa-
lování nikdy nebylo příjemnější. Vše je 
homologované, bezpečné a jde o takzva-
nou ‚zdravou formu opalování‘,” podo-
týká Lenka Gruberová.

Sun Pretty - více, než jen solárko!

„Opalovat se můžete prakticky kdykoliv. Tělo potřebuje slunce, a když je ho nedostatek, je tu pro vás naše solární a kosmetické stu-
dio,“ dodává majitelka.

Dobrá rada 
Káji Pavlíčka
Ze Sun Pretty byl při své návštěvě 
vyloženě nadšený stylista a vizá-
žista Kája Pavlíček, který také tu-
to formu zkrášlení pokožky dopo-
ručuje!

Já osobně jsem byl v Sun Pretty 
velmi spokojen a nadšen širokou 
nabídkou opalování i skvělým pří-
stupem. Jinak je samozřejmě mo-
mentálně ideální doba na solár-
ko. Doporučil bych opalování po-
stupně po kratší době a ne příliš 
silnou intenzitou. Doplníme tak vi-
tamin D a pokožka se tím krásně 
připraví na léto! Návštěva solária 
je také vhodná před dovolenou. 
Tři kůry za sebou jedenkrát týdně 
připraví pokožku na exotické slu-
níčko. A je nižší pravděpodobnost, 
že se spálíte! I přesto, že budete 
mít základ na dovolenou, tak se 
rozhodně nezapomeňte namazat 
opalovacím krémem s ochran-
ným faktorem dle fototypu va-
ší pokožky. 

Více informací najdete na:

www.sunpretty.cz

2017

LIFESTYLE | MÓDA | TRENDY | ZDRAVÍ

 Fashion Week Magazin nabízí čtená-
řům novinky z lifestylu, módy, ale také čte-
ní o zdravém životním stylu, celebritách 
a úspěšných projektech. Svým pestrým ob-
sahem je orientován jak na ženy, tak i muže.

 Časopis s měsíční periodicitou je jedi-
nečným průvodcem ve světě módy, krá-
sy, životního stylu, bydlení a zdraví. Při-
náší informace, články a reportáže věno-
vané módě a architektuře, skvělým šper-
kům a klenotům, špičkovým službám, 
jedinečné gastronomii a unikátním turis-
tickým destinacím.

 Právě vychází dubnové číslo.
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ÚSPĚCH JE VĚC ROZHODNUTÍ.
NOVÉ BMW ŘADY 5.

Kombinovaná spotřeba v l/100 km 4,2-6,9. Emise CO2 v g/km 109-159

KOPECKÝ AUTO s.r.o., 
Přístavní 837/85
400 07 Ústí nad Labem
tel. 475 201 527
www.kopeckybmw.cz

Radost z jízdy

Přes 100 milionů rodin
na celém světě 

se vrací domů k Changhong

cz .changhong.eu

Design Mode: 
„Přepněte 
na jiný mode“
Praha | Za zdmi prostoru Novo-
městské radnice se ve dnech 
28. a 29. dubna zájemcům otevře je-
dinečný svět módy, designu a udrži-
telnosti aneb design pomáhá.
„Otevíráme se městu a zveme je do-
vnitř spolu s originálními produkty, 
skvělým jídlem, hudbou a neopako-
vatelnou atmosférou. Těšit se může-
te na mladé tvůrce i zavedená jména, 
workshopy a lahůdky z bister Sweet 
and Pepper Days či Na břehu Rhó-
ny. V rámci doprovodného progra-
mu vystoupí britská kapela The Silver 
Spoons. Mezi potvrzené značky pa-
tří například: Fakticky, Krapa, Pipa-
sik- autorské hry pro děti, Biorythme-
přírodní mýdla a kosmetika, DOGG - 
canine couture móda a příslušenství 
pro psy, FUNKY DOG - stylová znač-
ka pomáhající zvířatům v nouzi - 30% 
z výdělku poskytují útulkům,“ sdělila 
Petra Baďurová z propagace Novo-
městské radnice, p.o.
Zajímavým projektem, který se 
představí na Design Mode, je znač-
ka Metráž - Metráž, designový pro-
jekt se sociálním přesahem. Tvoři-
vá pracovní dílna pro ženy, které se 
ocitly v obtížných a nouzových ži-
votních situacích. Záměrem projek-
tu je poskytnout těmto ženám pro-
střednictvím tvořivé práce motivaci, 
ocenění, podporu, know-how a také 
možnost výdělku. Metráž spolupra-
cuje s různými českými designéry 
(LEEDA, Jana Mikešová - MIK, plá-
nujeme spolupráci s Monikou Drá-
palovou). Vznikla v roce 2014 a zalo-
žily ji designérka Lucie Kutálková 
/ LEEDA a divadelní režisérka a dra-
materapeutka Kateřina Jungová. 
 Zdroj: Novoměstská radnice p.o.

Liberecký kraj 
podporuje 
nanotechnologie

Liberec | Liberecký kraj poskytne or-
ganizaci Nanoprogress, z.s. podporu 
pro dva významné projekty v oblasti 
nanotechnologií zaměřené na rozvoj 
technologické infrastruktury a výzkum 
a vývoj funkcionalizovaných nanovlá-
kenných struktur s širším využitím. 
Organizace Nanoprogress, z.s. bude 
podávat žádosti o podporu v rámci 
výzvy Spolupráce – klastry výzva III 
programu Operační program Podniká-
ní a inovace pro konkurenceschopnost 
Ministerstva průmyslu a obchodu.

Nanotechnologie dnes představují jednu 
z nejperspektivnějších oblastí výzkumu 
a vývoje, což je také hlavním důvodem, 
proč se Liberecký kraj rozhodl tyto pro-
jekty podpořit. „Oblast nanotechnologií je 
pro náš kraj velmi významná, má široký 
aplikační potenciál například do oblasti 
biomedicíny, textilu, oděvnictví, zdravot-
nictví, obalů, automotive a dalších průmys-
lových odvětví. Věřím, že tato spolupráce 
fi rem a výzkumné sféry přinese nejen efek-
tivnější vývoj stávajících produktů, ale že 
budou vznikat i další produkty, které svou 
jedinečností zvýší konkurenceschopnost 
českých fi rem i na světových trzích,“ říká 
Ing. Radka Loučková Kotasová, členka 
rady kraje, pověřená řízením rezortu 
hospodářského a regionálního rozvoje, 
evropských projektů a územního pláno-
vání.  Zdroj: KÚ Libereckého kraje
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Z Děčína do Hřenska pojedete v úchvat-
né scenérii obrovského kaňonu pískov-
cových skal a řekou Labe, přičemž ská-
ly vystupují z kaňonu stovky metrů nad 
hladinu řeky. I když je Hřensko svo-
jí polohou nejníže položeným místem 
v ČR, návštěvník si zde připadá jako 
na horách. Značná část obce se rozklá-
dá v údolí, které je z obou stran obklo-
peno vysokou hradbou skalních stěn.  
V Hřensku je spousta penziónů a re-
staurací a je výchozím bodem pro krat-
ší i delší výlety. Největší raritou je pří-
rodní památka Pravčická brána, největ-

ší přírodní skalní most na našem konti-
nentu. Z Hřenska k ní stoupá červeně 
značená turistická stezka. Když vstou-
píte za poplatek do areálu, rozbíhají 
se zde upravené stezky a schodiště na 
různé vyhlídky, odkud lze sledovat ne-
jen  Pravčickou bránu, ale i nádherné 
skalní útvary v širokém okolí. K Prav-
čické bráně patří i výletní zámeček So-
kolí hnízdo, který byl vybudován v ro-
ce 1881 na místě chatrče z dubové ků-
ry. Dnes je zde v přízemí stylová restau-

race, kde se můžete občerstvit. Od Prav-
čické brány vede značená cesta Gabrie-
linou stezkou až k areálu hotelu Mezní 
Louka, vpravo po modře značené stez-
ce opět mírně klesá k místu „Ve strži“, 
a odtud po žluté značce k řece Kame-
nici, po jejímž břehu vede stezka k hor-
nímu přístavišti Divoké soutěsky. Dále 
už pojedete na pramici Divokou soutěs-
kou k dolnímu přístavišti, odkud pokra-
čuje stezka k Mezenskému můstku, kde 
se spojuje s jinými trasami. Po proudu 
řeky, jejíž úchvatné scenérie jsou neza-
pomenutelné, se dostanete k hornímu 
přístavišti Edmundovy soutěsky a pra-
micí až do Hřenska. Okruh končí v pro-
storu penzionu „U Emigranta“ a re-
staurace „Klepáč“. Edmundova i Divo-
ká soutěska je otevřena denně od 9 ho-
din až do podvečerních hodin (dle řádu) 
a jízdy na pramicích se předem neob-
jednávají. Pro milovníky cyklistiky ve-
de z Hřenska turistická trasa – cyklotra-
sa krásným skalnatým údolím na trase 
Hřensko – Mezní Louka – Vysoká Lípa - 
Jetřichovice, Dolský mlýn – Kamenická 
Stráň – Růžová – Janov – Hřensko. Po-
kud nebudete do Hřenska cestovat au-
tem, můžete využít dopravu. Z Děčína, 
kam jede z celé ČR vlak či autobus, se 
dostanete linkovým autobusem až pří-
mo do centra Hřenska. Přeji krásný po-
byt a rozhodně si nezapomeňte fotoa-
parát. Text a foto: Šárka Jansová

Za Pravčickou bránou do Hřenska

Pravčická brána Pohled z vyhlidky od Pravčické brány

Hraniční obec Hřensko tvoří vstupní bránu do Národního parku České Švýcarsko, 
odkud vás turistické značky zavedou  k Pravčické bráně a následně k soutěskám 
na řece Kamenici.  

TIP NA VÝLET

Sokolí hnízdo Divoké sutězky


