
Škoda poodhalila tajemství kvasinského SUV
Právě v rostoucím závodě Škody Auto v Kvasinách na Rychnovsku se bude vyrábět zcela nový model prostorného, sedmimístného auta

PETR VAŇOUS

Hradec Králové/ Kvasiny –
Spekulace o tom, jak bude vy-
padat nový přírůstek do rodi-
ny mladoboleslavské auto-
mobilky již delší dobu plní
stránky médií.

Škoda Auto v těchto dnech
konečně prolomila hradbu
mlčenlivosti a ukázala , jak by
nové SUV, jehož výroba by
měla být svěřena dělníkům v
kvasinské pobočce automo-
bilky, měla vypadat.

I když se jedná zatím pouze
o studii s názvem Vision S,
která bude mít v březnu svě-
tovou premiéru na autosalo-
nu ve švycarské Ženevě, i tak
dává tušit, jak bude konečný
produkt vypadat. Po zkuše-
nostech s podobnou studií Vi-
sion D (Rapid Spaceback) a Vi-
sion C (Superb třetí generace)
je totiž více než pravděpodob-
né, že právě designová studie
nebude daleko od reality.

O tom, že se jedná právě o
typ SUV, jehož název je zatím

taktéž zahalen rouškou ta-
jemstvím, svědčí hlavně pís-
meno S.

Automobil s délkou 4,7 m,
šířkou 1,91 m a výškou 1,68
metrubymělmítmítuvnitřtři
řady sedadel. Koncept má být
šestimístný, ale sériové pro-
vedení bude podle zvyklostí
této kategorie sedmimístné.
Čeká se však, že třetí řada se-
dadel bude za příplatek, zá-
kladní provedení by mělo být
pětimístné. Celkový vzhled
vozu vychází ze současné „ře-

či“ automobilky, která v po-
sledních generacích vozy osa-
dila ostrými hranami.

„Vnější design studie Visi-
onS reflekuje novou tvarovou
identitu značky, nyní také v
segmentu SUV. Všechny hra-
ny a tvary jsou čistě, precizně
a ostře tvarované,“ uvedl mla-
doboleslavský závod ke stu-
dii.

Také boční pohled zvýraz-
ňuje silný charakter. Ostrá li-
nie Tornado se táhne podél ce-
lé výrazné karoserie. Blatní-

ky dostaly offroadově hranaté
výřezy pro kola, mohutně tva-
rované boky zase charakte-
ristické prolisy v úrovni kol.
Záď má výrazné tvary. Půso-
bivě tvarovaný nárazník s di-
fuzorem a velkými integrova-
nými koncovkami výfuků do-
dává SUV vizuálně silný
vzhled.

První fotografie automo-
bilka zveřejní v průběhu let-
ních prázdnin. Sériovou verzi
by měl podnik představí v září
v Paříži.

TAKHLE BY MOHL VYPADAT nový přírůstek do rodiny mladobo-
leslavské automobilky. Prostorný vůz bude mít tři řady sedadel. Vy-
rábět se bude v Kvasinách na Rychnovsku Foto: ŠKODA AUTO

Středy doktora Středy:
Příjem tekutin
Východní Čechy – Abychom
mohli začít se správnou změ-
nou životosprávy, je dobře
znát teoretické základy. Nej-
důležitějšími součástmi živo-
tosprávy jsou stravování, pit-
ný režim, pohyb a celková po-
hoda. Když chce někdo zhub-
nout, začíná vždy hlavně mě-
nit jídelníček a hledá vhodný
sport. Jenže i pitný režim je
důležitý. Pijete-li málo či ne-
pravidelně, tělo zadržuje vo-
du, protože se obává horších
časů. Zadržené tekutiny mo-
hou přidat na váze mnoho ki-
logramů.

Téměř pro nikoho nebude
překvapením informace, že
pijeme málo. Schválně si
vzpomeňte, kolik sklenic vo-
dy jste včera vypili. Ale k to-
mu hned druhá otázka: kolik
kávy, sladké šťávy nebo limo-
nády či piva? Pijete vůbec čis-
tou neslazenou vodu? Kdy se
poprvé napijete po probuzení?
Spousta otázek, které jsou ne-
smírně důležité proto, abyste
si uvědomili, že něco možná
děláte špatně.

Voda je hlavní součástí na-
šeho těla. Tvoří naše tělo ze se-
dmdesáti procent u muže a z
více než padesáti procent u že-
ny. U dětí je vody v těle ještě ví-
ce, 70 až 80 %. Se stářím po-
stupně vody v těle ubývá, jde o
naprosto přirozený proces.
Voda umožňuje správný prů-
běh většiny chemických re-
akcí v našem těle. Slouží jako
rozpouštědlo, přenáší živiny,
pomáhá tělu se ohřívat i
ochlazovat. Hlavním mecha-
nismem, který chrání tělo

před celkovým přehřátím, je
pocení. Pravidelnou výměnou
vody se z našeho těla vypla-
vují odpadní a škodlivé látky.

Jaké je vhodné
množství?
Množství, které by měl člověk
za den vypít, je individuální a
může se velmi lišit v závislosti
na hmotnosti. Existuje po-
měrně jednoduchý vzorec pro
výpočet optimálního množ-
ství: tělesnou hmotnost vy-
dělte číslem 20 a výsledek vy-
násobte hodnotou 0,5. Tento
vzorec v podstatě říká, že na
každých 20 kilogramů hmot-
nosti by se mělo vypít 0,5 litru
vody. Celková potřeba tekutin
je však ovlivněna mnoha fak-
tory, mezi které patří napří-
klad stres, fyzická zátěž, ven-
kovní teplota či vlhkost.

Pro organizmus je nevhod-
ný jak nedostatečný příjem te-
kutin, tak i nadměrné pití. Je

více než vhodné nastartovat
den sklenicí vody ihned po
probuzení. Nečekejte na pocit
žízně, neboť tím již vaše tělo
volá na poplach. Je důležité pít
rovnoměrně po celý den. Ná-
razové pití je nevhodné, pro-
tože tělo neumí zpracovat nad-
měrné množství vody a ta poté
odchází z těla nevyužitá.

Nejvhodnějším nápojem je
samozřejmě neslazená čistá
voda. Nemusíte kupovat dra-
hé minerálky, postačí voda z
kohoutku. Kvalita vody v naší
republice je dostatečně kont-
rolována a splňuje přísná hy-
gienická kritéria. Slazené ná-
poje mohou způsobovat obe-
zitu, a proto je lepší se jim vy-
hýbat. Nechcete-li se vzdát
sladké chuti, volte limonády
slazené umělými sladidly či
stévií. Pokud máte rádi kávu,
pak byste ke každému šálku
měli vypít sklenici vody na-
víc.

Tento článek využívají také
žáci střední školy Euroinsti-
tut v rámci výuky zdravé ži-
votosprávy. Zkuste si spolu s
nimi vypočítat, kolik tekutin
vaše tělo potřebuje během jed-
noho dne. Vypijete skutečně
dostatek vody? Pokud ano,
gratulujeme. Pokud ne, na-
pravte to. Uvidíte, že najed-
nou budete mít i mnohem více
energie. (red)

Rozložení tekutin v lidském těle.
Zdroj: www.nadvaha.cz

SERIÁL DENÍKU Chřipka se šíří. Fakultní
nemocnice omezila návštěvy
Východní Čechy – Fakultní
nemocnice v Hradci Králové
od včerejška kvůli nástupu
chřipkových onemocnění
omezila návštěvy pacientů na
vybraných pracovištích a na
všech jednotkách intenzivní
péče.

Nemocnice omezila ná-
vštěvy na IV. interní hemato-
logické klinice, klinice onko-
logie a radioterapie a porod-
nické a gynekologické klini-
ce.

„V individuálních přípa-
dechmůženávštěvupovolitna
žádost nejbližších příbuzných
vedoucí lékař oddělení,“
uvedla mluvčí nemocnice Pet-
ra Sychrová. Nemocnice rov-
něž žádá všechny případné

návštěvníky, kteří pociťují
příznaky akutního respirač-
ního onemocnění, aby ne-
mocnici nenavštěvovali.

Počet chřipek ve východ-
ních Čechách díky lednovým
mrazům však zatím není zda-
leka tak vysoký jako vloni tou-
to dobou a zatím zdaleka ne-
dosahuje hranice epidemie. V
Královéhradeckém i Pardu-
bickém kraji dosahovala na
konci minulého týdne ne-
mocnost zhruba 1200 případů
na 100 tisíc obyvatel, hranice
epidemie je zhruba 1750 ne-
mocných.

Na druhé straně však ne-
mocnost začíná stoupat, prá-
vě za poslední týden přibylo 10
procent nemocných. (čtk, kim)

Stavební pozemky v
kraji zdražily za 14
let dva a půlkrát
Pardubický kraj – Se zají-
mavou analýzou vývoje cen
nemovitostí od roku 2001 při-
šli pardubičtí statistikové.

Ceny stavebních pozemků v
Pardubickém kraji podle zve-
řejněných čísel vzrostly mezi
lety 2001 a 2014 o více než 150
procent. Kupní ceny byly vyš-
ší než odhadní a rostly ještě
výrazněji.

Naopak ceny rodinných a
bytových domů a bytů rostly
pomaleji. V letech 2005 až 2014
se zvýšily přibližně o polovi-
nu.

Zajímavé rovněž je, že ceny
všech nemovitostí – pozemků i
domů a bytů – rostly rychleji
než ve zbytku republiky.

Zatímco samotné město
Pardubice a okolí patří mezi
stavebníky k nejvyhledáva-
nějším lokalitám v Česku, o
vesnicích platí opak. Pardu-
bice mají nejdražší stavební
pozemky hned za Prahou, Plz-
ní, Brnem a Karlovými Vary.

Naproti tomu ceny staveb-
ních pozemků v obcích do 2000
obyvatel byly v posledních le-
tech na Orlickoústecku druhé
nejnižší a na Svitavsku třetí
nejnižší mezi všemi okresy
Česka. Nižší byly jen v okrese
Bruntál. (kim, čtk)

KSČM chce ve volbách získat aspoň jedenáct mandátů
Hradec Králové – KSČM by
chtěla v podzimních kraj-
ských volbách do králové-
hradeckého krajského zastu-
pitelstva minimálně obhájit 11
míst v, které získala před čtyř-
mi lety. „Situace v letošních
volbách však bude významně

jiná než v předešlých,“ upo-
zornil na včerejším setkání s
novináři Otakar Ruml, jehož o
víkendu schválila krajská
konference jako lídra kandi-
dátky. Otakar Ruml, který ny-
ní zastává funkci prvního ná-
městka primátora, narážel na

to, že do voleb se zapojí také
hnutí ANO. „Spoléháme na to,
že naši voliči jsou poměrně
stálí a věrní,“ podotkl.

KSČM před čtyřmi lety
skončila druhá za ČSSD a spo-
lečně pak vytvořily koalici.
Podle Otakara Rumla však po

nadcházejících volbách už ko-
alice vytvořená pouze ze dvou
stran nebude reálná. „To bude
problém. Když jsou dva, lépe
se domluví. U více subjektů by
mohlo být těžší“ řekl.

Dvojkou na kandidátce bu-
de současná radní pro škol-

ství Táňa Šormová. Včera
řekla, že pokud by se KSČM
dostala po volbách do koalice,
ráda by se školství opět věno-
vala. Na kandidátce je také ny-
nější radní pro sociální ob-
last Josef Lukášek, který fi-
guruje na šesté pozici. (vit)


