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Feel the difference

FOCUS CLASIC
nyní již za 279 990 Kè
Svezte se Fordem Focus a nechte se svést jeho špièkovými jízdními vlastnostmi, vysokou 
praktièností a bohatou standardní výbavou, to vše s podpisem Ford kinetic Design.
Za svùdných 279 990 Kè nyní získáte 5dveøový Focus Trend Plus s motorem 1,6 Duratec (100 k).

 FOCUS 

Nabídka platí do vyprodání zásob nebo do odvolání. 
Sptørba a emise CO2 pro model Focus 1,6 Duratec (100 k): 
mìsto/mimo mìsto/kombinovaná - 8,7/5,5/6,7l/100 km, CO2 159 g/km. 
Foto je pouze ilustraèní. Více info. na www.dorda.cz nebo www.ford.cz.

19. 8.  Rockfest:

Rimortis, KISS Praha revival,

Nightwish Praha revival

20. - 21. 8.  Dostihová pouť

(dostihy, atrakce, zábava)

21. 8.   Koncert italské barokní hudby: Ad vocem

Muzeum: obrazy Ivo Pešáka

val,

ava)

vocemhudby: Ad v

Dny města Mimoně
18. - 21. srpna 2011

Dny města Mimoně
18. - 21. srpna 2011

Člověk musí umět 
hrát pro radost

PK FROST, s r.o.PK FROST, s r.o.
výhradní distributor
značky ALGIDA v ČR 

OBCHODNÍ ZÁSTUPCE
pro region severní Čechy. 

přijme zaměstnance na HPP
na pozici

OBCHODNÍ ZÁSTUPCE
pro region severní Čechy. 

Kontakt:
vaclav.cimpa@pkfrost.cz

tel. 737 217 391.

Téměř tři roky dělal divákům TV Nova společnost jako milý, ale nešikovný doktor Všeteč-
ka. Po roční seriálové pauze vstoupil coby povahově nečitelný kpt. Hlaváček do děje pri-
máckých Cest domů. Stejně jako seriálových rolí si užívá i hraní s vlastní kapelou a rolí 
divadelních, kterých má na svém kontě nespočet. Jediná role, o kterou by nestál a odmí-
tl by ji, je role Martina Písaříka.

 Váš ferman je tak nabitý, že si 
nemohu odpustit otřepanou otáz-
ku – Jak všechnu svoji práci stí-
háte?
Těžko, ale stíhám. Sama práce mě 
nabíjí, co vydám, to dostanu. Není 
to samozřejmě tak doslova, takže 
spát někdy taky musím. A prav-
da, nejsem v tomhle směru úplně 
zodpovědný.

 Pokud vím, ani o prázdninách 
si moc volna neužíváte, čekají 
vás Letní Shakespearovské slav-
nosti a role Persyho ve hře Jin-
dřich IV. Baví vás Shakespeare 
nebo máte raději odlehčenější 
role?
Setkání se Shakespearem je pro 
každého herce zážitek. A mě baví 
i ta herecká rozmanitost, hrát kaž-
dý den něco jiného. Jeden den lidi 
rozesmát a druhý den je rozplakat.
 V Shakespearových hrách jste 

účinkoval  i v kamenných divadlech, 
užíváte si hraní pod širým nebem ji-

nak?
Atmosféra Pražského hradu je výjimeč-

ná. A ten otevřený prostor má svoje kouz-
lo. Rád chodím po zámeckých schodech na 

představení. Je to něco jiného než když jdu 
Vodičkovou ulicí a všude řinčí tramvaje a spě-
chají lidé.

 Stejně jako Shakespeare si rád hrajete 
se slovy, skládáte písničky pro svoji kapelu 

Akustik, která slaví druhé narozeniny. Máte 
v hudební branži nějaké výraznější ambice 
nebo si hrajete jen tak pro radost?
Člověk musí hrát pro radost, já to jinak neumím. 
Hudba mi tu radost dává. Ale samozřejmě musí 
být pro koho hrát a s tím už je spojena spousta or-
ganizace a starosti. Navíc moji muzikanti se hud-
bou živí a z radosti nájem nezaplatí. Jestli mám 
nějakou ambici, tak jen aby na nás chodili lidi 
a my pro ně hráli co nejčastěji.

 Uslyšíme vás na nějakém festivalu?
Letos už festivaly nestihneme. Spoléhal jsem na 
organizační pomoc určitých lidí, ale nezdařilo se. 
Zatím kapelu organizuju sám a nemám ani tolik 
času, ani ty správné kontakty. Příští rok už si hra-
ní na festivalech nenecháme ujít.

 Vraťme se na okamžik k seriálům. Divá-
ci mají často tendence si spojovat roli s her-
covou reálnou osobností, jsou vám postavy 
Oskara Všetečky nebo Tomáše Hlaváčka v ně-
čem podobné?
Určitě ano. Každý člověk má v sobě více poloh, 
charakterů. Herec je musí umět v sobě objevit 
a oživit. Hraju vlastně sebe, jen někam charak-
terově uhnutý. Ale diváci si někdy až příliš spo-
jují seriálové postavy s realitou. My jsme jen 
herci, interpreti. Budeme kýmkoliv.

 Na jednu stranu jste ochoten být kýmkoliv, 
na druhou ale říkáte, že roli Martina Písaříka 
byste odmítl. Co by vám na ní tak vadilo?
Asi to, že bych mu musel porozumět. A to já 
bych ještě nedokázal.

Text: Jana Lupoměská, foto: TV Prima

• narodil se 1.7. 1979 v Praze • vystudoval hudebně dramatický obor na Státní konzervatoři, muzikál na 
Konzervatoři Jaroslava Ježka • je v angažmá Městských divadel pražských, věnuje se dabingu, muzikálu, 
vystupuje se svojí kapelou Akustik • účinkuje ve fi lmu a TV, popularitu mu přinesla role MUDr. Všeteč-
ky v seriálu Ordinace v růžové zahradě, v současné době ho na obrazovkách vídáme jako Tomáše Hlaváč-
ka v primáckých Cestách domů

Martin Písařík
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DOMOV PRO SENIORY

CHODOV

Domov pro seniory Chodov, Donovalská 2222, Praha 4
přijme do pracovního poměru zaměstnance na pozici

„všeobecná registrovaná sestra„všeobecná registrovaná sestra
do nepřetržitého provozu“do nepřetržitého provozu“

(12hodinové směny).

• nástup dle dohody • platové podmínky dle Nařízení vlády č. 564/2006 v platném znění. 
 

Kontaktní osoba: Bc. Jana Klímová (personalistka), tel. 267 907 433,
email jana.klimova@seniordomov.czwww.seniordomov.cz

Plzeňský kraj | Hejtman Milan 
Chovanec a generální ředitel Pl-
zeňského Prazdroje Douglas Brod-
man podepsali 14. července dekla-
raci o pokračování vzájemné spo-
lupráce, která začala v roce 2004.

Plzeňský kraj s Plzeňským Prazdro-
jem plánuje společné aktivity v ob-
lasti marketingu, propagace, cestov-
ního ruchu, kulturních a společen-
ských vztahů. Zároveň si budou vy-
měňovat informace z oblasti veřejné 
správy a budou spolupracovat s re-
prezentací Plzeňského kraje v Bru-
selu. „Vnímáme Plzeňský Prazdroj ja-
ko významného partnera pro naše ak-
ce, spolupracujeme především v oblas-
ti cestovního ruchu. Naposledy s námi 

Spolupráce kraje s Prazdrojem pokračuje
Plzeňský Prazdroj přivítal prezidenta 
republiky tím, že jsme společně uvařili 
speciální várku piva, které si prezident 
velmi pochvaloval,“ uvedl hejtman 
Plzeňského kraje Milan Chovanec.
„Spolupráce s Plzeňským krajem byla 
dosud velmi dobrá. Je mnoho oblastí, na 
které můžeme navázat a současně rozví-
jet náš obchod a šířit věhlas Plzeňského 
kraje, “ říká Douglas Brodman, gene-
rální ředitel Plzeňského Prazdroje.
Vzájemná propagace a prezentace 
v tuzemsku a zahraničí formou po-
skytování tištěných materiálů a mul-
timediálních nosičů o kraji a o pivo-
varu pro využití a nabídku na veletr-
zích a výstavách obohatila celkovou 
nabídku zájemcům -  turistům a ná-
vštěvníkům. Text a foto: KÚ PK

Na snímku zprava hejtman Plzeňského kraje Milan Chovanec a generální ředitel 
Plzeňského Prazdroje Douglas Brodman při výměně deklarace.

„Hlavní město Praha se mnohokrát zá-
sadně ohradilo proti tomu, aby minis-
terstvo fi nancí neustále zvyšovalo po-
čet povolení k provozování interaktiv-
ních videoloterních terminálů na úze-
mí Prahy. Ústavní soud ale řekl, že 
snaha obcí o regulaci umístění těch-
to přístrojů nezasahuje do kompeten-
cí tohoto ministerstva. Je teď tedy pří-
pustné, abychom si regulovali umís-

Další krok k omezení hazardu
Praha | Rada hlavního města Pra-
ha se rozhodla vyzvat dopisem Mi-
nisterstvo fi nancí ČR ke zrušení vy-
daných povolení k provozování vi-
deoloterních terminálů a jiných 
přístrojů podobných výherním 
hracím přístrojům na místech, 
která jsou v rozporu s příslušnou 
obecně závaznou vyhláškou hl. m. 
Prahy. Tento krok umožnil průlo-
mový nález Ústavního soudu ze 
dne 14. června 2011.

Jablonec n. N. | Šek na 50 000 korun 
předal starosta Jablonce nad Nisou 
Petr Beitl sbormistrovi Tomáši Po-
spíšilovi. Ten přivezl se sborem Iu-
ventus, gaude! z rakouského Grat-
zu titul mistrů světa v kategorii du-
chovní hudby.

„Mistra světa jsem na půdě jablonec-
ké radnice ještě nepřijímal,“ svěřil se 
starosta a blahopřál mladým zpě-
vákům a zpěvačkám mnoho úspě-
chů v další práci. K fi nančnímu ob-
nosu, který je odměnou pro sbor za 
jejich umístění na světovém šampi-
onátu, připojil ještě jeden slib: „Pro-
tože tady teď nejste úplně všichni, ně-
kteří se už rozjeli na prázdniny, chys-
táme vám ještě jeden dárek na 1. září. 
Tím bude výlet, jehož cíl je ještě tajný,“ 
sdělil přítomným starosta Beitl. To-
máš Pospíšil vyjádřil poděkování za 
fi nanční obnos. „Víme, že není zcela 
obvyklé, aby město podporovalo dět-
ský pěvecký sbor, a proto si toho váží-
me. Víme, že další úspěšný český sbor, 
pražské Zvonky, přijetí na radnici ne-
čeká, protože tam má vedení městské 
části jiné priority. Jsme opravdu rádi, 
že Jablonec podporuje nejen sport, ale 
také kulturu, tedy i nás.“ 
Sbor představil přítomným i svá 

ocenění, která si z Rakouska přive-
zl. Tři zlaté medaile, diplom s titu-
lem mistra světa v kategorii duchov-
ní hudby z Mistrovství světa dět-
ských a mládežnických sborů a titul 
šampióna mezi mládežnickými sbo-
ry z Šampionátu Grand Prix. A co če-
ká mistry světa dál? „V nejbližším do-
bě nás čeká společný koncert s Hra-
dišťanem, a to hned počátkem října. 
Na jaře příštího roku pak vystupuje-

me v Jelení Hoře společně s Jelenohor-
skou fi lharmonií. A velkou výzvou je 
také olympiáda pěveckých sborů příš-
tí rok v létě v USA, kam nás doporučili 
dva američtí porotci. Zda budeme usi-
lovat o účast, se musíme rozhodnout 
hned na počátku školního roku. V pří-
padě kladného rozhodnutí pak bude-
me muset hledat sponzora,“ vysvětlil 
Tomáš Pospíšil.
  Text a foto: MÚ Jablonec n. N.

Šek pro Iuventus, gaude! 

tění videoloterních terminálů obecně 
závaznou vyhláškou sami. A my tu-
to cestu využijeme,“ uvedl primátor
hl. m. Prahy Bohuslav Svoboda.

Od 1. 1. 2008, kdy nabyla obecně zá-
vazná vyhláška účinnosti, došlo ke 
snížení počtu hracích míst z 1 422 na 
944. Během posledních tří let se také 
radikálně snížil počet výherních hra-
cích přístrojů, které povoluje magis-
trát, a to z 8 229 na 3 995 kusů. Bo-
hužel za ten samý čas se díky aktivitě 
ministerstva fi nancí mnohonásobně 
zvýšil počet videoloterních terminá-
lů, a to z 682 na 7 894 kusů.
„Na tento neuvěřitelný nárůst jsme ja-
ko město neměli žádný vliv, povolení 
těchto terminálů má totiž podle záko-
na o loteriích doposud v gesci minis-
terstvo,“ potvrdil primátor Bohuslav 
Svoboda. „Právě proto jsme opakova-
ně předložili Parlamentu České republi-
ky návrh novely zákona o loteriích a ji-
ných podobných hrách, který nabízel 
efektivní řešení při snížení provozová-
ní hazardu na území obce,“ dodal pri-
mátor.  (met)

O záchranu
živností

Mladá Boleslav | Hejtman Stře-
dočeského kraje David Rath se 
22. července sešel se zástupci 
drobných živnostníků z Mladé 
Boleslavi, kterým hrozí likvida-
ce jejich provozoven, umístěných 
na pozemku škodovky.
Příslib doby trvání nájmu byl na 35-
50 let. Nyní však,  po 16 letech,  ne-
chce  společnost  smlouvy prodlou-
žit a město Mladá Boleslav vydalo 
nařízení stavby zbourat. Tento po-
stup města se živnostníkům pocho-
pitelně nelíbí, proto se obrátili o po-
moc a radu  na hejtmana Středočes-
kého kraje Davida Ratha. Přestože 
na straně živnostníků je také velká 
část obyvatel Mladé Boleslavi, ve-
dení města na jejich názory nedbá. 
Hejtman  David Rath se  ihned  ob-
rátil dopisem  na předsedu předsta-
venstva Winfrieda Vahlanda s pros-
bou o přehodnocení stanoviska fi r-
my k prodloužení nájemních smluv. 
Na důvody a další podrobnosti to-
hoto problému  by se zároveň  rád 
zeptal přímo vedení podniku na 
plánované návštěvě, kterou do Mla-
dé Boleslavi chystá v první polovině 
srpna.  (od dop.)

Hejtman 
ve věznici

Liberecký kraj | Hejtman Stani-
slav Eichler navštívil Institut vzdě-
lávání vězeňské služby ČR ve Strá-
ži pod Ralskem a Věznici Rýnovi-
ce v Jablonci nad Nisou. „Zajímalo 
mě například, jak pracuje toto resort-
ní vzdělávací zařízení, které je jediné 
svého druhu v České republice a za-
jišťuje profesní teoretickou a prak-
tickou přípravu příslušníků a ob-
čanských pracovníků Vězeňské služ-
by. V Rýnovicích mne zase zajímalo 
školské a vzdělávací středisko,“ uve-
dl hejtman, který si prošel jednot-
livé učebny a pavilony v obou in-
stitucích. Podle něj se na obou vě-
zeňských pracovištích shodli, že 
práce příslušníka vězeňské služby 
není společensky oceňována tak, 
jak by si zasloužila. V září se proto 
zúčastní slavnostního vyřazení ab-
solventů kurzů IV VS.  

Výměna mostu
v rekordním čase
Chrastava | Provizorní most 
v Chrastavě, který nahrazuje se-
cesní most zničený při loňských 
srpnových povodních, byl zpro-
vozněn v rekordním čase, za pou-
hých 12 dnů. Provizorní most to-
tiž musel být 15. července uzavřen 
z důvodu havarijního stavu způso-
beného dlouhodobým zatížením. 
Výměna mostu byla velmi rych-
lá, nový most byl vyskladněn ze 
skladu v Doksech a během jediné-
ho dne osazen na místo původního 
mostu. „Celý administrativní proces, 
který předcházel výměně, se podaři-
lo s přispěním všech stran zvládnout 
během jediného týdne,“ uvedl ná-
městek hejtmana pro dopravu Li-
bereckého kraje Martin Sepp. 

Dotace
pro Třemošnou 

Plzeňský kraj | Rada Plzeňské-
ho kraje schválila dotace pro Tře-
mošnou na vybudování protihlu-
kových opatření podél části silnič-
ního obchvatu města. Délka stěny 
bude cca 250 m v blízkosti zástav-
by rodinných domů v lokalitě Or-
lík. Dotace bude poskytnuta ve vý-
ši 70% nákladů na vybudování stě-
ny, maximální výše ale nepřesáhne 
částku 2,5 mil. Kč. Finance  budou 
poskytnuty za podmínky, že dal-
ší nezávislé měření hluku proká-
že, že protihlukovou stěnu nemusí 
stavět vlastník stavby silnice 1/27 
Přeložka Třemošné, tedy ŘSD. Do-
tace městu Třemošná musí ještě 
projít schvalováváním v Zastupi-
telstvu Plzeňského kraje.

Na místě činu
Liberec | V krajské metropoli se 
uskutečnilo již 2. výjezdní zasedá-
ní k problematickým místům kon-
ceptu nového územního plánu. 
Přítomna byla i primátorka měs-
ta Martina Rosenbergová. Prohléd-
la si sedm míst, ke kterým byly 
vzneseny námitky nebo připomín-
ky veřejnosti z hlediska ÚP a šest 
dalších míst vybraných zejmé-
na z hlediska rozvoje města. „For-
ma konzultací přímo na místě je pří-
nosná pro všechny zúčastněné. Čas-
to se po vyslechnutí argumentů obou 
stran a obhlídce dotyčného prostoru 
jeví eventuální výstavba ve zcela ji-
ném světle,“ uvedla primátorka.

Turistické
vizitky

Česká Lípa | Městské informační 
centrum zařadilo do prodeje další  
turistickou vizitku s motivem Pek-
la. Tyto vizitky jsou mezi turisty 
zvlášť v letní sezóně velmi oblíbe-
né. V současné době má MIC v na-
bídce čtyři druhy vizitek – náměstí 
T. G. Masaryka, Vlastivědné muze-
um a galerii, hrad Lipý a Peklo. Váš-
nivým sběratelům  jsou k dispozi-
ci také razítka s námětem České Lí-
py, která patří rovněž do turistic-
kého deníku. 



Chcete zažít příjemný jednodenní výlet beze stresu kde zaparkovat a strachu z krádeže Vašeho plechového miláčka? Zkuste absolvovat výlet tro-
chu jinak, s využitím prostředků veřejné dopravy. Cestování vlakem, autobusem, tramvají nebo lanovkou je možná trochu pomalejší, ale na sobot-
ním nebo nedělním výletě přece nemusíme nikam spěchat. Pro výlet veřejnou dopravou Vám mohou být inspirací následující informace.

NA VÝLET VEŘEJNOU DOPRAVOU
Zkuste i Vy cestovat s IDOLem!

ELEKTRONICKÁ 
JÍZDENKA IDOL+
Jízdenku IDOL + je možné zakoupit ve 

všech příměstských autobusech ozna-

čených logem IDOL a na vybraných 

železničních pokladnách, také ozna-

čených logem IDOL. Pro nákup jízde-

nek IDOL+ je třeba opuscard, případ-

ně rozšířená Liberecká městská karta 

(LMK). Jízdenky IDOL+ platí 24 ho-

din od okamžiku nákupu a jsou vydá-

vány ve dvou variantách:

•  IDOL+ v ceně 120 Kč, která je urče-

ná pro jednu osobu bez ohledu na věk

•  IDOL5+ v ceně 250 Kč, která je urče-

na až pro pět osob bez ohledu na věk 

(na skupinu 5 cestujících postačuje 

jedna opuscard nebo rozšířená LMK)

Jízdenky IDOL+ mají shodnou plat-

nost jako ostatní jízdenky IDOL, pla-

tí tedy v příměstských autobusech 

označených logem IDOL, v osob-

ních a spěšných vlacích a prostředcích 

MHD v Liberci, Jablonci nad Nisou, 

České Lípě a Turnově.

PAPÍROVÁ 
JÍZDENKA LIBNET+
Jízdenku LIBNET+ je možné zakou-

pit ve všech příměstských autobusech 

označených logem IDOL, na želez-

ničních pokladnách a také u průvod-

čího přímo ve vlaku. Území, kde pla-

tí jízdenky LIBNET+, je vyznačeno na 

mapce platnosti. Jízdenky LIBNET+ 

platí v den nákupu až do čtyř hodin 

dne následujícího a existují ve třech 

variantách:

•  LIBNET+ v ceně 160 Kč, která je ur-

čená pro jednu osobu bez ohledu

•  LIBNET5+ v ceně 320 Kč, která je ur-

čena až pro pět osob bez ohledu na věk

•  LIBNET kolo v ceně 90 Kč, která je 

doplňková a je určená pro přepravu 

jednoho jízdního kola

Na území Libereckého kraje platí jíz-

denky LIBNET+ nejen v osobních 

a spěšných vlacích, ale také v rych-

lících a platí také pro jednu jízdu la-

novou dráhou ČD na vrchol Ještě-

du a zpět. Samozřejmostí je platnost 

v příměstských autobusech a pro-

středcích MHD.

V Německu platí jízdenky LIBNET+ 

na území dopravního svazu ZVON 

ve všech příměstských autobusech, 

ve všech prostředcích MHD a také 

v osobních a spěšných vlacích.

V Polsku platí jízdenky LIBNET+ 

v osobních a spěšných vlacích na že-

lezničních tratích vyznačených na 

mapce, v MHD ve městech Boleslawi-

ec a Zgorzelec a v příměstských auto-

busech společností PKS Zgorzelec, 

PKS Boleslawiec, PKS Jelenia Gora 

a PKS Voyager.

ZÁŽITKY BEZ HRANIC!

TIP NA VÝLET 
S JÍZDENKOU IDOL+

VÝLETNÍ AREÁL PĚNČÍN
Výletní areál se nachází poblíž auto-

busové zastávky Pěnčín, Dřevěnka, 

na kterou se lze dopravit autobuso-

vou linkou č. 841 Jablonec nad Ni-

sou – Maršovice – Pěnčín, Alšovi-

ce  – Železný Brod.

TIP NA VÝLET 
S JÍZDENKOU LIBNET+

JELENIA GÓRA
Jelenia Góra je město v Dolnoslez-

ském vojvodství na jihozápadě Pol-

ska. Do Města Jelenia Gora se do-

pravíte vlakem ČD z Liberce s pře-

stupem v Kořenově nebo v Harra-

chově na vlak polské společnosti Pr-

zewozy Regionalne, ve vlacích platí 

jízdenky LIBNET+.

VODOPÁD KAMIEŃCZYKA 
SKLÁŘSKÁ POREBA
Vodopád najdete v blízkosti měs-

ta Sklářská Poreba, které je jedním 

z nejznámějších turistických středi-

sek v Polsku. Vodopád padá z výš-

ky 27 m do kaňonu dlouhého 100 m. 

Šířka vodopádu je asi 15 m. Vodopád 

leží v přísně chráněné krajinné ob-

lasti Krkonošského národního par-

ku. V blízkosti vodopádu se pak na-

chází úkryt Kamienczyk.

Výjimečným zážitkem je i samotná 

jízda po železniční trati překonávají-

cí Novosvětský průsmyk a navazující 

trať po polském území je nejvýše polo-

ženou železniční tratí na území Polska.

Z Tanvaldu do Kořenova vede unikát-

ní ozubnicová trať, a pokud byste se 

chtěli o této jedinečné trati dozvědět 

více, navštivte muzeum ozubnicové 

dráhy, které je umístěno v budově ko-

řenovského vlakového nádraží. Bližší 

informace nejen o muzeu, ale i o trati, 

se dozvíte na internetových stránkách 

www.zubacka.cz.

HRAD OYBIN
Hrad Oybin je lázeňské a výlet-

ní městečko na jihovýchodě Saska 

v okrese Zhořelec, poblíž hranic

s Českou republikou. Městečku do-

minuje mohutná pískovcová stolová

hora s ruinami stejnojmenného hra-

du a kláštera. Do městečka Oybin se 

snadno dopravíte vlakem, například 

z Liberce do Zittau, kde před želez-

niční stanicí začíná úzkorozchod-

ná trať do stanice Kurort Oybin. Jíz-

denky LIBNET+ platí bez jakéhoko-

liv příplatku také na parní úzkoroz-

chodné vlaky.

Vybrali jsme pro vás místa, která stojí za to navštívit. 
Pro prázdninové cestování využijte zvýhodněné turis-
tické jízdenky IDOL+ nebo LIBNET+ pro celou rodinu.
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Český Metropol spolupracuje s lékaři Krajské nemocnice Liberec | bezplatná distribuce do domácností a stojanů

Stránky KNL připravil Václav Sedlák

Management Krajské nemocnice 
Liberec, a. s., se v době pro zdravot-
nictví ne příliš příznivé postupně 
stabilizuje. Novým členem vedení 
se po úspěchu ve výběrovém řízení 
od 1. července 2011 stala Mgr. Ha-
na Bláhová.

Nahradila tak Mgr. Ladislavu Kohou-
tovou a po ní ještě Marii Fryaufovou, 
která byla zastupováním hlavní sest-
ry pověřená po dobu pěti měsíců. Stej-
ně jako její předchůdkyně, i Mgr. Ha-
na Bláhová, bude nadále vést počet-
ný ošetřovatelský úsek a koordinovat 
ošetřovatelskou péči, sociální služby, 
zdravotnické i nezdravotnické služby, 
včetně metodické koordinace labora-
torních a vyšetřovacích pracovišť. Po 
nástupu do funkce jsme jí položili ně-
kolik základních otázek.

 Co vás vedlo k tomu, že jste se při-
hlásila do výběrového řízení na pozi-
ci hlavní sestry v Krajské nemocnici 
Liberec, a. s.?
Svoji práci, práci zdravotní sestry, mám 
od počátku své kariéry velmi ráda.  Pro-
to je moje nové zaměstnání pro mne 
další pracovní postup v mé profesi 
zdravotní sestry. Samozřejmě musím 
říci, že mne lákalo známé prostředí nej-
většího zdravotnického zařízení v kra-
ji, kde jsem po střední škole, jako mla-
dá zdravotní sestra, začínala.   

 Kde jste v posledních letech pra-
covala?
Tři a půl roku jsem působila v pozici 
vrchní sestry chirurgického oddělení 
v jablonecké nemocnici, což bylo jed-
no ze tří největších pracovišť této ne-
mocnice. Chtěla bych podotknout, že 
tato moje práce v pozici vrchní sest-
ry chirurgie, v nemocnici s téměř do-
mácím prostředím, byla od počátku 
velice příjemná a vždy na ni a své 
nejbližší spolupracovníky budu ráda 
vzpomínat.

 Vraťme se ještě dál do minulosti, 
do vašich studií.
Střední zdravotnickou školu jsem ab-
solvovala v Rumburku. V  době ukon-
čení mého studia jsem bydlela v Liber-
ci, a tedy využila pracovní možnosti 
a nastoupila do zdejší nemocnice. Zde 
se mi podařilo naplnit mé přání, pra-
covat jako chirurgická zdravotní sest-
ra. Působila jsem tu téměř 12 let. Po-
stupně jsem se vypracovala z řadové 
sestry na staniční sestru oddělení cév-
ní chirurgie a posléze přijala nabídku 
funkce staniční sestry na JIP. Práce na 
JIP byla, je a vždy bude, vysoce speciali-
zovaná. V té době jsem absolvovala ba-

kalářské studium oboru ošetřovatelství 
na Lékařské fakultě UK v Hradci Králo-
vé a následně se přihlásila na navazu-
jící magisterský obor na Univerzitě Pa-
lackého v Olomouci. Studium jsem do-
končila v době, kdy jsem byla na mateř-
ské dovolené. 

 Jak se mi podařilo zjistit, praxi zís-
kanou v obou nemocnicích jste stači-
la ještě rozšířit o další velmi zajíma-
vou aktivitu...
Chtěla jsem zužitkovat svoji druhou 
specializaci získanou magisterským 
studiem a v roce 2006, v době mé dru-
hé mateřské, jsem uspěla ve výběro-
vém řízení na pozici odborného asi-

stenta Ústavu zdravotnických studií 
při Technické univerzitě v Liberci, kde 
působím dodnes. Po dohodě s vede-
ní KNL, a. s., budu na univerzitě půso-
bit i nadále, což přinese užitek pro obě 
strany, tedy TUL a KNL a. s.  

 To znamená, že jste se prostřednic-
tvím praxe svých studentů a spolu-
práce KNL a TU opět vracela na dobře 
známá místa?
Bylo to příjemné navštěvovat praco-
viště krajské nemocnice a potkávat 
se s bývalými kolegy. Po nějaké době 
se rozběhla spolupráce technické uni-
verzity i s jabloneckou nemocnicí, kde 
jsem po nějakém čase nastoupila, po 
absolvování výběrového řízení, na pl-
ný úvazek jako vrchní sestra chirurgie. 

 Jste ve funkci měsíc, co se vám 
v tak krátké době podařilo udělat?
Převzala jsem veškerou agendu a po-
stupně se seznamuji s platnými doku-
menty nemocnice. Samozřejmě prů-
běžně navštěvuji a seznamuji se s pro-
vozem jednotlivých oddělení, hovořím 
s vrchními sestrami, staničními sestra-
mi a řadovými sestrami o jejich práci 
a jejich potřebách. Jsem si dobře vědo-
ma toho, že naše nemocnice je akredi-
tována, což je vizitka kvality a bezpečí 
péče o pacienta. Snažím se proto ply-
nule navázat na vše, co bylo na mém 
úseku v minulosti dobře nastaveno. 
Ještě musím zmínit práci na pokraču-
jící přípravě dalšího ročníku vědecké 
konference, kterou KNL a.s. organizuje 
s Technickou univerzitou.  

 Vaše vytížení je veliké, jak relaxuje-
te, abyste vše zvládla?
I přes to, že jsem pracovně vytížena, 
jsem maminka dvou dětí. Mám třinác-
tiletého syna a šestiletou dceru. Snaží-
me se s manželem být s nimi neustále 
v pohybu. Jezdíme na kole, na bruslích, 
chodíme na procházky atd. Můj syn zá-
vodně lyžuje, tak v zimě lyžuji také, 
a pokud mám čas, velmi ráda čtu.

Hlavní sestra Hana Bláhová není
v liberecké nemocnici nováčkem

Jednou z posledních je vyhlášení  uni-
kátní fotografi cké soutěže „Řekni cu-
kr ... a zmáčkni spoušť“! Zúčastnit se 
jí může prakticky každý zájemce z řad 
diabetických pacientů, jejich rodin, pří-
buzných, přátel či známých. Prostě 
každý, koho se nějakým způsobem tý-
ká onemocnění zvané cukrovka.
Bližší informace k soutěži lze získat na 
webových stránkách www.rok1.cz, které 
mají za cíl upozornit na zdravotní, spo-

lečenský i ekonomický problém spoje-
ný s epidemií nemoci diabetes mel-
litus a současně informovat o novin-
kách, trendech a poskytnout rady pa-
cientům a jejich rodinám. Tyto webové 
stránky s názvem jsou určeny všem di-
abetickým pacientům, jejich rodinným 
příslušníkům, blízkým, ale i lékařům, 
zdravotníkům a také novinářům.
Diabetes mellitus se nedá vyléčit. Život 
s touto nemocí není jednoduchý, při-

náší celou řadu omezení a povinností, 
vyžaduje od pacienta zásadní změnu 
chování a životního stylu. Dobrá zprá-
va je, že se diabetes dá léčit a při do-
držování zásad a spolupráci pacienta 
s lékařem lze žít šťastný a plnohodnot-
ný život. Provozovatelé stránek doufa-
jí, že jejich obsah diabetikům alespoň 
trochu pomůže v jejich nelehkém kaž-
dodenním úsilí. „Soudím, že diabetes je 
závažný problém. Jsem však přesvědčen, 
že znalostmi a možnostmi současné me-
dicíny se může větší část následků tohoto 
problému vyřešit. Považuji proto za svou 
povinnost napomoci tomuto řešení,“ uve-
dl Prof. MUDr. Milan Kvapil, CSc., MBA, 

jeden z českých specialistů, který tuto 
aktivitu podporuje.
Pacientům s diabetes mellitus pomá-
há rovněž Krajská nemocnice Liberec, 
a. s., která disponuje specializovaným 
diabetologickým centrem, jež je sou-
částí Národního diabetologického pro-
gramu. Jeho cílem je zajistit speciali-
zovanou a konzultační činnost pro di-
abetology a pacienty s diabetem pro 
spádovou oblast Libereckého kraje. 
Centrum má lůžkovou a ambulantní 
část. Obě části jsou umístěny v 5. patře 
budovy interního pavilonu nemocnice.
Lůžková část centra má 28 lůžek pro di-
abetiky, přijímá diabetiky z užší spádo-

vé oblasti Liberce, kteří potřebují hos-
pitalizaci z jakéhokoliv interního ne-
bo diabetologického důvodu. Navíc po 
předchozí domluvě s ošetřujícími dia-
betology přijímá diabetiky z širší spá-
dové oblasti, pokud je nutno řešit spe-
cializované problémy diabetu. Ambu-
lantní část centra má specializované 
poradny pro mladé diabetiky l. typu, 
těhotné s diabetem, poradnu pro léčbu 
diabetické nohy. Kromě léčebně kom-
plexní péče o diabetiky zajišťuje to-
to centrum i skupinové a individuální 
edukační programy. 

Ani během letních prázdnin se 
dveře na traumatologii Krajské 
nemocnice Liberec netrhnou. Pod-
le přednosty liberecké traumato-
logie MUDr. Richarda Lukáše se 
velmi výrazně zvyšuje závažnost 
poranění. Důvodem je především 
rychlost. Lidé totiž často risku-
jí a neuvědomují si, jak vážná poranění si 
mohou způsobit neopatrnou jízdnou na sil-
nicích, ale také při rekreačních sportech.
Liberecké traumacentrum ošetřuje každo-
ročně přibližně 160 až 180 pacientů se zra-
něními, která bezprostředně ohrožují ži-
vot. Na tři letní měsíce přitom připadá ví-
ce než 30 procent z tohoto počtu. „Zejména 
se množí závažné úrazy související s hustším 
provozem na silnicích, s větším množstvím 
cyklistů a také například s množstvím spor-
tovců na kolečkových bruslích. V posledních le-
tech se více setkáváme s úrazy horolezců po-
hybujících se na skalách v našem regionu. Ne-
jsou vzácná ani poranění vznikající na lezec-
kých stěnách. Na počátku léta každoročně 
ošetřujeme poranění krční páteře a míchy, ke 

kterým dochází při skoku do měl-
ké vody. Podíl alkoholu na vzniku 
úrazů bohužel také neklesá,“ uve-
dl přednosta Traumacentra KNL, 
a. s., MUDr. Richard Lukáš.
A kde lidé nejvíce riskují? „Lehko-
myslnost, nezkušenost, podceňová-
ní nebezpečí a přeceňování vlast-

ních sil a nezodpovědnost stojí v pozadí větši-
ny závažných zranění. Nejvíce hazardu je, jak 
se zdá, v silniční dopravě. Mnoho občanů si ne-
uvědomuje, jak závažné jsou následky doprav-
ních nehod. Stále také trvá lehkomyslnost při 
jízdě na kole. Cyklistů, kteří helmu nepoužíva-
jí, neubývá,“ varuje přednosta.
Přitom stačí málo, být opatrný a především 
také rozvážný. „Dodržování dopravních před-
pisů je pravděpodobně nejrozumnějším způ-
sobem, jak předejít tomu, abychom se na silni-
cích vzájemně pobili. Bylo by dobré pochopit, 
že aktivní způsob života spojený se snahou 
o pohyb, rychlost a vzdálenost sám o sobě při-
náší nebezpečí. Nerozvážností a furianstvím 
jdeme katastrofě rázným krokem naproti,“ 
dodává MUDr. Lukáš.

Stejně jako vloni se do ní aktivně 
zapojily zástupkyně Kardiocent-
ra Krajské nemocnice Liberec, a. s.,
a Zdravotnická záchranná služ-
ba Libereckého kraje, jejich ukáz-
ky z každodenní činnosti pak dopl-
nili členové Hasičského záchranné-
ho sboru a Městské policie Liberec. 
Svůj stánek zde měl i Český červe-
ný kříž.
Cílem projektu bylo demonstrovat 
hlavně pro děti školního věku po-
skytování laické resuscitace, která 
patří k základním lidským znalos-
tem. Ty si ji na vlastní kůži vyzkou-
šely a seznámily se i s využitím au-
tomatických defi brilátorů. Pořada-
telé věří, že díky opakovaným ško-

lením a praktickým ukázkám se 
podaří získat u mládeže dovednosti 
v poskytování první pomoci a zvý-
ší se tak šance na přežití kritických 
pacientů v terénu, než dorazí lékař-
ská pomoc. Návštěvníci, mezi kte-
rými se před radnicí zastavili i do-
spělí, si měli možnost vyslechnout 
přednášky o udržení srdce v kondi-
ci, o odvykání kouření či o obezitě. 
Řada z nich si nenechala ujít příle-
žitost bezplatného změření krevní-
ho tlaku.  
Vyvrcholením akce byla simula-
ce dopravní nehody s vyproštěním 
a ošetřením vážně zraněných osob, 
kterou provedli členové pořádají-
cích složek.

V babyboxu
nalezlo azyl

druhé novorozeně
Liberec | Necelý den staré novo-
rozeně bylo v pátek, 8. července, 
časně ráno - přesně ve 3:50 hodin 
- odloženo do babyboxu zabudo-
vaném u vjezdu do areálu Krajské 
nemocnice Liberec, a. s. „Chlape-
ček, který dostal jméno Ondřej Pá-
tek, byl v dobrém zdravotním sta-
vu,“ uvedla vrchní sestra dět-
ského oddělení Petra Plašková. 
Miminko se narodilo ve čtvrtek
7. července, vážilo 3,62 kilogra-
mů a měřilo 50 centimetrů. Ma-
minka nechala v babyboxu i do-
pis, ve kterém si přeje, aby se dí-
tě dostalo do adoptivní rodiny, 
kde mu prý bude lépe. Chlapeček 
je 53. dítětem odloženým do ba-
byboxu v České republice a dru-
hým novorozencem, který nale-
zl azyl v liberecké, dobře zabez-
pečené schránce, jež byla otevře-
na v červnu 2008. V říjnu 2009 to 
byla holčička, která dostala jmé-
no Andrea Neděle.
Věříme, že se oba „plaváčkové“ 
dostanou do náruče milujících 
rodin. „Takové děti, protože nejsou 
známi jejich skuteční rodiče, mají 
možnost se rychleji dostat do pro-
cesu adopce. Pro náhradní rodi-
ny je pak určitým handicapem, že 
neznají všechna zdravotní hledis-
ka ze strany pravých rodičů“, říká 
MUDr. Marie Haková, ředitelka 
Kojeneckého ústavu a dětského 
domova v Liberci. Ta má obrov-
skou radost, že se jejímu zaříze-
ní, které pečuje i o handicapova-
né děti a po většinu roku je pl-
ně vytížené, zdárně daří uskuteč-
ňovat i zahraniční adopci. Během 
letošních letních měsíců získa-
ly nový domov v náhradních ro-
dinách dvě děti v Dánsku, jeden 
chlapeček v Německu a další ve 
Švédsku.   

Zachyťte kamerou, jak žijí lidé s diabetes mellitus
Jednou z nejvíce rozšířených chorob v České republice je cukrovka čili diabetes 
mellitus. V současné době jí trpí téměř jeden milion lidí. Těžko si může zdraví 
člověk představit, jaké to je žít s diabetem a každodenně čelit tomuto onemoc-
nění. Proto je vítána každá aktivita, která na tento problém upozorní.

Léto provází závažné úrazyŠňůra života a zdravé srdce Podjěštědí

Žáci libereckých ZŠ si se zájmem vy-
zkoušeli laickou resuscitaci včetně pou-
žití defi brilátoru. Na jejich počínání do-
hlíželi zástupci Zdravotnické záchran-
né služby Libereckého kraje a Krajské 
nemocnice Liberec. 

Opět před nástupem do prázdnin a dovolených se uskutečnila přímo v centru Liberce na Náměstí Dr. E. Beneše edukativ-
ní akce podpořená Českou kardiologickou společností s názvem „Šňůra života a zdravé srdce Podještědí“.
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Český Metropol spolupracuje s lékaři Krajské nemocnice Liberec | bezplatná distribuce do domácností a stojanů

Akce platí
do konce srpna 2011

v obou nemocničních lékárnách
a zdravotnické prodejně

v areálu KNL
KRAJSKÁ

NEMOCNICE
LIBEREC, a. s.

SLEVA 

15 %
SLEVA 
SLEVA 

15 %15 %
na veškerý sortiment

opalovacích přípravků

Sleva se nevztahuje na zboží v akční nabídce, slevy nelze sčítat a nelze je kombinovat s dalšími slevami!

Sleva bude poskytnuta po předložení tohoto kuponu

 Nemocniční lékárna (naproti PIO)  Nemocniční lékárna (naproti PIO)  Nemocniční lékárna - výdejna  Nemocniční lékárna - výdejna 
u vrátnice (u PCHO) u vrátnice (u PCHO)  KNL a.s., Husova 10, 460 63 Liberec KNL a.s., Husova 10, 460 63 Liberec

Laborantka Monika Kestlerová obsluhuje rotační mikroton, na kterém se tkáň zalitá do parafi nového bloku krájí na něko-
lik mikronů tenké plátky, jež se před vyšetřením ještě obarvují.

Primář oddělení MUDr. Antonín Blüml.

Ostatně, jejich pracoviště se pitvá-
ní zemřelých věnuje téměř okrajově, 
v Krajské nemocnici Liberec, a. s., je 
to zhruba 30 procent, ze zákona se to 
týká všech zemřelých dětí a mladist-
vých do 15 let a ostatních neočeká-
vaně zemřelých a u těch, u kterých si 
to vyžádá ošetřující lékař. Oproti mi-
nulosti se totiž pitevní diagnóza s lé-
kařským vyšetřením zemřelého téměř 
vůbec neliší. 
V čem tedy spočívá práce nevelkého ko-
lektivu patologicko-anatomického od-
dělení, které mimochodem patří k nej-
starším pracovištím liberecké nemocni-
ce? To nám prozradil při naší návštěvě 
jeho primář MUDr. Antonín Blüml.

Na patologii odhalí nejednu vážnou diagnózu
Při sledování seriálů, kde patologové pomáhají odhalit velmi složité pří-
pady vražd, obdivujeme jejich zručnost a metody, které používají. Jejich 
skuteční kolegové v českých nemocnicích sice nedostávají podobné pří-
pady, ale jejich práce je stejně obdivuhodná.

„Naší hlavní činností, na které se podílí 
nevelký tým pěti lékařů a kolem 20 labo-
rantů a ostatních zdravotnických pracov-
níků, jsou bioptická vyšetření vzorků bu-
něk a nádorových tkání, získaných po vý-
těrech z cytologie a odběru tkání hlavně 
endoskopickými metodami při podezření 
na nádorové onemocnění. Výsledek může 
pomoci včas odhalit diagnózu a v pozitiv-
ním případě zpřesnit léčbu. V loňském ro-
ce bylo na našem oddělení vyšetřeno zhru-
ba 13 tisíc pacientů převážně z Liberecké-
ho kraje. Vedle standardních vyšetření 
provádíme denně několik peroperačních 
biopsií, vzorků nádorů, které nám lékaři 
pošlou přímo z operačního sálu. Okamži-
tě se provádí analýza, aby bylo před sa-
motným zákrokem patrné nejen, zda jde 
o zhoubný nádor, ale také na základě vý-
zkumu jak se bude tento novotvar prav-
děpodobně chovat a jaké jsou tendence je-
ho šíření do lymfatického systému pacien-
ta. Statistika dále říká, že jsme v roce 2010 
zkoumali přes 99 tisíc preparátů, což je 
pro náš tým úctyhodný pracovní výkon. 
V minulosti se pacientovi něco vyřízlo 
a nikdo se tím už nezabýval. Dnes zkou-
máme skutečně každý vzorek. Všechny 
práce, počínaje příjmem tkáně, zhodnoce-
ním, úpravou, zaevidováním a zpracová-
ním, které se provádí většinou ručně, a ko-
nečným vyšetřením a vyhodnocením pre-

parátu, jež si žádá letité zkušenosti a pří-
padné konzultace s dalšími specialisty 
– patology ze spolupracujících fakultních 
nemocnic v Praze Motole a Hradci Králo-
vé, vyžadují naprostou přesnost a preciz-
nost. Správná diagnóza se mnohdy rovná 
záchraně života pacienta. Naše oddělení 

je zařazeno do mezinárodních programů 
pro výzkum rakoviny prsu. Díky němu 
a vysoce specializovanému imunohisto-
chemickému vyšetření můžeme aplikovat 
pacientkám speciální léčbu šitou na mí-
ru. Další naší významnou aktivitou je za-
pojení do výzkumu zhoubného novotva-

ru mozku nazvaného Glioblastoma mul-
tiforme, kterého ročně odhalíme zhruba 
15 případů a jako jediné pracoviště v Ev-
ropě se současně podílíme na studii posu-
zující genetické změny chování nádoro-
vých buněk tohoto tumoru,“ vysvětluje 
primář Blüml.

  

V první řadě, než se vůbec pro cestu 
rozhodneme, získáme si kvalifi kované 
informace. Ty základní, které se týka-
jí očkování, nalezneme u praktických 
lékařů a v očkovacích centrech. Jedno 
z takových speciálních pracovišť - stře-
disko cestovní medicíny - působí při in-
fekčním oddělení Krajské nemocnice 
Liberec, a. s. Primáři MUDr. Adamu Vi-
toušovi  (na snímku) jsme k této pro-
blematice položili několik otázek.

 Do kterých lokalit a proti čemu by 
se měli lidé nechat očkovat před je-
jich návštěvou?
Existují očkování, bez kterých vás do 
některých zemí nepustí. Proti žluté 
zimnici - některé země subsaharské Af-
riky a proti invazivním meningokoko-
vým onemocněním - např. poutníci do 
Mekky v Saudské Arábii. Ostatní očko-
vání jsou doporučená (neboli doplňko-
vá k základnímu pravidelnému v rám-
ci očkovacího kalendáře). Nejběžněji se 
očkuje proti hepatitidě A a břišnímu ty-
fu. Vždy je vhodné zkontrolovat i plat-
nost pravidelných očkování, např. pro-
ti tetanu. Další se klientovi doporučuje 
individuálně s přihlédnutím k rizikům 
dané lokality, charakteru pobytu a zdra-
votnímu stavu, jako je např. alergie.

 Využívají se tyto služby?
Ano, povědomost o centrech cestov-
ní medicíny roste, lidé se objednáva-
jí s předstihem, nicméně zdaleka ne 
všichni konzultaci vyhledají.

 S čím jste se v uplynulém roce se-
tkali - co si lidé ze zahraničí "přivez-
li" domů?
Nejběžnější zdravotní komplikací cest 
nejsou infekce, ale úrazy a kardiovas-
kulární nemoci. Je dobré nenechat při 
cestě rozum doma. Nejčastějším in-
fekčním onemocněním na cestách je 
průjem. V posledních dvou letech je 
vyšší výskyt chřipky. Následuje hepati-
tida A. Léčili jsme i poměrně vzácněj-
ší kožní parazitární nemoci. Vážnější 
importované infekce zpravidla prová-

zí horečka, která by měla být signálem 
k návštěvě lékaře.

 Čemu se hlavně vyvarovat při po-
bytech v jižní Evropě, v Turecku, nebo 
v tradičních afrických destinacích?
Země Evropy zejména západní a sever-
ní, Severní Ameriky, Austrálie a Japon-
sko jsou relativně bezpečné. Zásadou 
však zůstává dodržení základních hy-
gienických pravidel včetně konzumace 
vhodného jídla a pití. Za nejrizikovější 
oblasti je považována subsaharská Af-
rika, Amazonie a oblasti jihovýchodní 
Asie, kde je před cestou doporučena 
konzultace odborníka, jelikož se jed-
ná o oblasti s výskytem malárie či žlu-
té zimnice.

 Jaká jsou obecná pravidla očkování 
pro cestovatele?
Je třeba se včas, alespoň čtyři až šest 
týdnů před odjezdem, informovat 
u svého lékaře nebo v našem očkova-
cím centru o povinném nebo doporu-
čeném očkování. Plán se často musí 
přizpůsobit individuálním potřebám 
každého cestovatele. Připomínám, že 
do určitých zemí jsou některá očková-
ní povinná a před vstupem na jejich 
území musíte například prokázat zá-
znamem v mezinárodním očkovacím 
průkazu, že jste byl minimálně před 10 

dny očkován proti žluté zimnici. Mezi-
národní zdravotnická organizace dopo-
ručuje očkování proti hepatitidě B pro 
každého cestovatele. Každý občan, ne-
jen cestovatel, by si v první řadě měl 
zjistit, zda mu nevypršela doba účin-
nosti vakcíny proti tetanu. Přeočkování 
proti tomuto smrtelně nebezpečnému 
onemocnění by se mělo provádět kaž-
dých 10 až 15 let.

 Měli bychom upozornit patrně i na 
hepatitidu typu A?
Tento typ žloutenky, který je celosvě-
tovým problémem, je vysoce nakažli-
vý a šíří se blízkým kontaktem člověka 
s člověkem nebo požitím kontamino-
vaných potravin či vody. Prvními pří-
znaky jsou horečky, únava, pocit na 
zvracení, zvracení a průjem. Za jeden 
až dva týdny se zvětší játra a může se 
objevit zažloutnutí kůže, to je pozoro-
vatelné hlavně na bělmu očí. Neexistu-
je žádná specifi cká léčba hepatitidy A. 
Ke zmírnění jejího průběhu, což může 
trvat až půl roku, přispívá odpočinek 
a vhodná výživa. Riziko infekce snižu-
je dobrá hygiena. Chráněni proti té-
to chorobě jsou ti, kteří infekci prodě-
lali nebo jsou očkováni. Děti i dospělí 
by měli být očkováni jeden měsíc před 
dobou, kdy chtějí být chráněni. 

I když se vám dosud nikdy na dovo-
lených nic nepříjemného nepřihodi-
lo, neriskujte, a vybavte se na ces-
tu vedle zdravotního pojištění i pro-
středky zdravotnické první pomoci. 
Navíc, pokud si vybereme exotickou 
zemi, necháme se na doporučení lé-
kaře v centru očkování a cestovní 
medicíny včas očkovat. 
„Vybavení lékárničky by mělo obsaho-
vat prostředky pro ošetření a také ma-
teriál potřebný pro členy výpravy, zvláš-
tě když jsou mezi nimi děti, ženy a aler-
gici. V lékárničce by neměl chybět zá-
kladní obvazový materiál a dezinfekce 
na ošetření drobných úrazů včetně nů-
žek a pinzety. Přibalíme prostředky na 
snížení teploty a na průjem včetně pre-
vence na cestu, dále kapky či spreje na 
rýmu a podráždění očních spojivek, 
prostředky na zmírnění bolesti a svě-
dění při alergiích na slunce a při štíp-
nutí hmyzem nebo medúzami, osvěd-
čené léky proti bolestem hlavy a v krku. 
Protože budeme patrně hodně vystave-
ni slunci, nezapomeneme na ochranný 
krém s dostatečným ochranným fakto-
rem. Pro večerní zklidnění pokožky po-
slouží prostředky s obsahem pantheno-
lu. S vybavením lékárničky nám poradí 
v každé lékárně, určitě najdou i některý 
preventivní přípravek s lactobacily, kte-
rý pomůže našemu zažívacímu ústrojí 
vyrovnat se s tamní, pro nás nezvyklou 
stravou. Ženy by neměly zapomenout 
přibalit si na cestu prostředek proti va-
ginální mykóze,“ říká Mgr. Martin Mí-

sař, vedoucí lékárník Krajské nemoc-
nice Liberec, a. s. 
Při koupání v moři dáváme pozor na 
mořské ježky, z nichž některé dru-
hy jsou i jedovaté, kteří se vyskytu-
jí hojně především u chorvatského 
pobřeží. Ranky po odstraněných ost-
nech omyjeme vodou a bolest zmír-
níme octem, při větším počtu pora-
nění, z kterých se nám navíc nepoda-
ří odstranit ostny, raději navštívíme 
lékaře, případně místní lékárnu. Mís-
to požahané medúzou je dobré rych-
le ochladit a pálení zmírnit potřením 
octem, cibulí nebo citronem. Pomo-
ci by mělo rovněž antihistaminikum. 
Při větším rozsahu popálení rovněž 
raději vyhledáme lékaře, který může 
nasadit antibiotika a doporučí několi-
kadenní klid bez slunění a koupání.
Pobyt v zahraničí nám mohou zne-
příjemnit i komáři, proto sebou ve-
zeme repelenty a další osvědče-
né prostředky na jejich odpuzování 
jak při pobytu v přírodě, tak i v in-
teriéru. Zvláštní kapitola ochrany 
proti bodnutí komárů platí pro po-
byt v malarických oblastech Afriky, 
Asie a Latinské Ameriky, kde se do-
poručuje nasazení antimalarika ješ-
tě před odjezdem z domova na zá-
kladě doporučení lékaře. Do oblas-
tí, kde panují zaostalejší hygienické 
návyky a kde se budeme pohybovat 
ve vysoké koncentraci lidí, odborníci 
doporučují očkování proti žloutence 
a břišnímu tyfu.     

Při cestě do exotických zemí
je dobré se nechat očkovat

Cestování a poznávaní zemí a života jejich obyvatel je velice krásná věc, která však pro cestovatele, jež si vybírají často 
i exotická místa, představují celou řadu zdravotních rizik. Proto je na místě na ně upozornit a nabídnout určitá řešení.

Na dovolenou vezeme malou
cestovní lékárničku
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Více radosti ti přinese rozdávání darů, než jejich přijímání (Gándí) byla správné znění tajenky v minulém čísle. Na vstupenky na open-air operu Nabucco se může těšit Libuše 
Höserová z Liberce. Úspěšný vylosovaný luštitel dnešní křížovky obdrží příručku 100 hradů a zámků do kapsy. Těšíme se na vaše odpovědi na adresách: Metropol Centrum, Beetho-
venova 215/24, 400 01 Ústí nad Labem, nebo krizovka@tydeniky.cz (napište telefonní spojení, abychom vás mohli kontaktovat) nejpozději 19. srpna 2011. 

Poskytuje E.M.A. Europe s.r.o., 1min / 70Kč vč DPH, www.platmobilem.cz

Vyberte si svou osobní ASTROLOŽKU 
nebo KARTÁŘKU!
Volejte hned na tel.: 906 706 506

Astroporadna

Zdeňka výklad karet, astrologie
specializace  rodina, děti, rozhodnutí
NEVÍTE SI RADY 
S DOSPÍVAJÍCÍMI DĚTMI? 
Pomohu vám pochopit jejich 
problémy! Tel.: 906 706 506

Hanka výklad karet
specializace partnerské vztahy
ZASLOUŽÍ SI PARTNER VAŠI 
DŮVĚRU? 

Není vám nevěrný? Citlivě vám 
odpovím! Tel.: 906 706 506

Pavlína astrologie, výklad snů
specializace těžké životní situace
ŽIVOT SI S VÁMI KRUTĚ 
ZAHRÁVÁ? 

Svěřte se mi, spolu vše vyřešíme! 
Volejte Tel.: 906 706 506

Alena astrologie, jasnozřivost
specializace prognózy do budoucna

MÁTE OBAVY ZE SVÉ 
BUDOUCNOSTI? 
Spolu do ní nahlédneme,  
zavolejte mi! Tel.: 906 706 506

Marisa výklad karet, kyvadlo
specializace láska, partnerství
JSTE SI S NOVÝM PARTNEREM 
SOUZENI? 
Upřímně vám odpovím, zavolejte!

Tel.: 906 706 506Poskytuje E.M.A. Europe s.r.o., 1min / 70Kč vč DPH, 
www.platmobilem.cz

JAK USTÁT VZTAH NA 
PRACOVIŠTI? Ráda vám dis-

krétně poradím, volejte! Kartářka 

Denisa! Tel.: 906 706 506

ZVAŽUJETE ZMĚNU 

ZAMĚSTNÁNÍ? Nejste si jisti 

volbou? Poradím Vám! Astrolog 

Alan na tel.: 906 706 506

TTeTeTeTeTeTeTeTeellllll.l.l.l..:::::::: : 999999999900000000006666666666 77777777700000000006666666666 555555555500000000006666666666

na období 5. – 25. 8. sestavila 
zkušená astroložka Eva

nyní i na internetu 
www.astrolinka.cz

Budete nutně potřebovat 
radu od nestranné osoby, protože 
vaše okolí je příliš osobně zainte-
resováno ve věci, ve které se mu-
síte co nejdřív rozhodnout.

Beran 21. 3.–19. 4.

více na tel.: 906 706 506

Do zaměstnání teď budete 
chodit dost neradi, protože vás 
aktuální situace donutí, abyste 
se dost diplomaticky vypořádali 
s velmi sebevědomou osobou.

Býk 20. 4.–20. 5.

více na tel.: 906 706 506

Náhle vám odejde nezbytný 
domácí spotřebič, takže vám ne-
zbude než sáhnout na úspory. Po-
zor na nákup zbytečně drahé věci, 
ať zůstane na dovolenou.

Blíženci 21. 5.–21. 6.

více na tel.: 906 706 506

Domácí napětí u vás překro-
čí přípustnou hranici, takže by 
se dalo krájet. Uvolnit ho ovšem 
může dobře zaranžovaná a napl-
no prožitá milostná chvíle.

Rak 22. 6.–22. 7.

více na tel.: 906 706 506

Opačné pohlaví si lehce zís-
káte, pokud nebudete litovat času 
ani peněz. Ať žena, nebo muž, sko-
ro každý podlehne svodům luxu-
su a rafinovanému flirtu.

Lev 23. 7.–22. 8.

více na tel.: 906 706 506

Konečně přesvědčíte svůj 
laxní protějšek, že je u vás už not-
ně zapotřebí investovat do rekon-
strukce bydlení. Rozhodnete se 
oba pro radikální řešení.

Panna 23. 8.–22. 9.

více na tel.: 906 706 506

Nebudete se ohlížet na své 
potřeby a bez rozmýšlení přispě-
jete rodičům na něco, po čem 
dlouho touží. Jejich radost a spo-
kojenost vám bude nade vše.

Váhy 23. 9.–23. 10.

více na tel.: 906 706 506

Ničím si tak lehce nezískáte 
zájem lidí kolem vás, jako když se 
zahalíte rouškou tajemství a ne-
cháte prostor jejich fantazii. Dost 
se přitom pobavíte.

Štír 24. 10.–22. 11.

více na tel.: 906 706 506

Na návštěvě u přátel si bez 
postranních úmyslů trochu postě-
žujete na své sousedy, ale se zlou 
se potážete. Hned zítra si prožijete 
sousedské peklo.

Střelec 23. 11.–21. 12.

více na tel.: 906 706 506

Vaše zbrklost může být hro-
bem pro vaše finance. Jsou natolik 
ohroženy tím, jak rychleji jednáte, 
než myslíte, že byste měli hned 
vyhledat odborníka.

Kozoroh 22. 12.–19. 1.

více na tel.: 906 706 506

Nebudete citově strádat jako 
vaši přátelé, pokud si ujasníte své 
životní priority. Hmotné statky od-
sunete na druhou kolej a budete 
preferovat vztahy.

Vodnář 20. 1.–18. 2.

více na tel.: 906 706 506

V soukromí bude vzkvétat 
zejména platonická láska. Budete 
se sice chovat trochu dětinsky, ale 
klidně si to užijte, půjde ostatně 
o poslední zvonění.

Ryby 19. 2.–20. 3.

více na tel.: 906 706 506

K L ASI K A  P OD  H V Ě Z DA M I  -  L É TO  2 0 1 1

Giuseppe Verdi

DEVĚT ČESKÝCH A MORAVSKÝCH ZÁMKŮ

Vstupenky, více info na tel.: 222 897 333, WWW.TICKET-ART.CZ

22. 7.  Štiřín            30. 7.  Sychrov          13. 8.  Kynžvart
23. 7.  Telč                      6. 8.  Hradec nad Moravicí      19. 8.  Loučeň
29. 7.  Orlík nad Vltavou     12. 8.  Ploskovice        20. 8.  Lednice
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opevnění
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džusů
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Postava 
Čapkovy 
Matky
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Táta (knižně)
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Úděl Patřící mně

Autor
výroku: 

Immanuel 
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Múzická 
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Čas
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Slosovací

akty
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Tor, shot, arat,
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brdo, por, st.
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NOVINKA

PENÍZE JEŠTĚ 
DNES!
PENÍZE JEŠTĚ 
DNES!

Opera NABUCCO je více než 150 let 
po premiéře obdivována znalci ope-
ry i lidmi, kteří s operou běžně ne-
přicházejí do styku. NABUCCO je 
název opery Giuseppe Verdiho z ro-
ku 1842. Název opery vznikl zkrá-
cením jména biblické postavy - krá-
le Nabukadnesara II. Po neúspěchu 
své druhé opery Jeden den králem 
byl Verdi připraven ukončit svou 
skladatelskou kariéru. Libreto Na-
bucca mu bylo v podstatě vnuceno 
a proti jeho vůli jej zaujalo natolik, 
že se rozhodl k jeho realizaci. Ob-
rovský úspěch této Verdiho v pořa-

dí třetí opery znamenal návrat na 
dráhu skladatele. 
Představení se odehrají za každého 
počasí, jeviště a celé herecké záze-
mí je kryté, divákům jsou nabízeny 
pláštěnky. Připraveny jsou také VIP 
prostory, ve kterých za příplatek če-
ká diváky bohatý raut nebo možnost 
setkat se se sólisty. Zcela vyprodá-
na byla představení na zámku Štiřín, 
Telč a Orlík nad Vltavou. Vstupenky 
na další open air akce v Čechách lze 
zakoupit exkluzivně v celé prodejní 
síti TICKET ART – www.ticket-art.cz, 
včetně všech poboček CK ČEDOK.

Velkolepá open-air opera
Devět českých a moravských zámků ožije během letošního léta slavnou 
operou Giuseppe Verdiho NABUCCO. Bohatá výprava, více než stočlenný 
soubor, živá zvířata, velký ohňostroj a přední sólisté českých operních 
scén. To vše čeká diváky tohoto unikátního open-air projektu.

Balet Frida 
Fascinující život mexické malířky Fri-
dy Kahlo se stal námětem pro celove-
černí baletní představení FRIDA, kterou 
představí 22. září Moravské divadlo 
Olomouc ve Stavovském divadle. 

Autorem libreta, efektní choreografi e 
i režie je Robert Balogh, šéf olomoucké-
ho baletu. Rafi novanou scénu s působi-
vým designem má na svědomí Jan Du-
šek a expresívní kostýmy navrhla Klá-
ra Vágnerová. Diváci se mohou těšit na 
emocionálně působící roli Slunce, Mě-
síce, Bolesti, Smrtky i Smrti samotné 
a potrhnou tak strhující životní příběh 
mimořádně inteligentní, živelné i kon-
troverzní umělkyně. 

Text: Šárka Jansová, foto: 2Media
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Roztocký mlýn je starým potoč-
ním mlýnem, dříve také nazýva-
ným jako drnčák, krcálek nebo 
klapáč, v romantickém Fiedlero-
vě údolí. Údolí nese jméno slav-
ného mlynářského rodu Fiedlerů, 
který na tomto mlýně provozoval 
mlynařinu nepřetržitě tři století. 
Mlynářské řemeslo si tedy Fiedle-
rové předávali z otce na syna od 
roku 1685 až do roku 1941. Poz-
ději mlýn chátral, rekonstrukce se 
dočkal až v roce 1990 a dnes tu 
na návštěvníky čeká výlet do his-
torie podkrkonošského mlynář-
ství a pecnářství. Především do-
spělé zaujme výstavní expozice 
dosud funkčního mlýnského zaří-
zení ze 17. až 19. století. Raritou 
je tzv. štoska – jediné dochované 
mlýnské zařízení v České republi-
ce, které soužilo k čištění krupi-
ce, z roku 1840. Děti se můžou tě-
šit na čarodějnice Albínu, Terezku 
a Žofi i a také čerta Roháčka, kte-

rý prý každému splní tajné přání. 
Navíc je pro ně ve mlýně připrave-
na výstava loutek Kašpárka a pů-
vodních hraček dětí ze mlýna. 
Návštěvu Roztockého mlýnu mů-
žete spojit s výletem k nedaleké 
rozhledně U Borovice, která by-
la postavena v blízkosti obce Ro-
prachtice v roce 2009 na podnět 
roprachtického rodáka Františka 
Hubaře. Kamenná rozhledna sto-
jí na plochém hřbetu v nadmořské 
výšce 669m a své jméno získala 
po nedaleké borovici. Zajímavos-
tí je, že na její stavbu byly použi-
ty kameny z rozebraných starých 
objektů z okolí. Z 18m vysoké roz-
hledny, která vám možná připo-
mene obrannou věž středověkého 
hradu nebo maják, jsou daleké vý-
hledy na Jizerské hory, Krkonoše, 
Orlické hory a na údolí řek Jizery 
a Kamenice. Dvakrát do roka je prý 
vidět i Milešovka. 

Text a foto: Krajský úřad LK

Do Roztockého mlýna
za čertem Roháčkem
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eUž se asi těžko budu vracet k trávení do-
volené poleháváním na pláži či turistic-
kému Marathonu po kulturních či his-
torických památkách tak, jak jsem byla 
dosud zvyklá. Bylo by to asi jako opustit 
šťavnatý steak a vrátit se k okoralému 
hamburgeru. Co že se mi tak převratné-
ho přihodilo? Strávila jsem neskutečně 
pohádkovou dovolenou s malou skupi-
nou fotografi ckých nadšenců.
Díky shodě mnoha okolností jsem se 
zúčastnila expedice fotografů, kterou 
nabízí a pořádá specializovaný tým pro-
fesionálních fotografů z fi rmy IDIF, kte-
ří nám, amatérským fotografům, děla-

jí průvodce v perfektně zorganizované 
expedici zaměřené výhradně na zájmy 
nás fotografů – amatérů, tedy přivézt si 
z výpravy hezké fotografi e. Již na začát-
ku musím nadšeně konstatovat, že se 
to povedlo měrou vrchovatou. 
Vše sice začalo nenápadně tím, že jsem 
jako dárek obdržela digitální zrcadlov-
ku a jelikož jsem ji neuměla ovládat, 
zkušenější kamarád mě doporučil ško-
lu digitální fotografi e, respektive jejich 
kurz pro začátečníky, takže jsem na je-
jich stránkách www.idif.cz vyhleda-
la příslušnou rubriku a opravdu za je-
den den se naučila díky nezměrné tr-

pělivosti lektora alespoň ovládnout 
moderní techniku digitální zrcadlov-
ky a snad i základy kompozice. Co mě 
však potkalo, a úplně ohromilo v té-
to škole, byly fotografi e z expedic ze 
všech koutů světa a navíc naprosto vý-
jimečné pohledy na jinak všední věci. 
Tam, na chodbě o přestávce jsem asi 
dozrála k jasnému rozhodnutí: najdu si 
z nabídky IDIFu pro začátek ne úplně 
exotickou expedici a musím to vyzkou-
šet. Jak to dopadlo?

Země ledovců, gejzírů
a nedotčené přírody

Island - tento drsný, chladný a na po-
hled nehostinný ostrov obklopený le-
dovými vodami oceánu, v jehož vlnách 
najdeme mimo jiné i největší savce na-
ší planety - velryby, nabízí návštěvní-
kům neuvěřitelnou kombinaci drsné 
krajiny, mohutných vodopádů, gejzírů, 
ledovců i tektonicky stále aktivních ob-
lastí. Najdeme tu však také svěží zele-
né pastviny s pasoucími se stády koní, 
která přímo vybízejí k pořízení působi-
vých snímků. Díky své poloze je Island 
schopen vykouzlit nekonečné množ-

ství světelných podmínek - od silného 
slunečního svitu, přes úchvatnou ob-
lačnost až po polární záři. Právě jedi-
nečné světelné podmínky a naprosto 
unikátní ráz takřka nedotčené krajiny 

dělají z návštěvy Islandu naprosto ne-
všední zážitek. 
My jsme se na Island vypravili s foto-
expedicí  v období první poloviny čer-
vence, kdy je největší pravděpodob-
nost hezkého počasí a pro danou ob-
last minima srážek. V letošním roce se 
tato předpověd nad očekávání vyplnila 
a nás tak za dva týdny strávené v tom-
to doslova panenském koutě světa če-
kal jen jeden deštivý den. Mohli jsme 
tak objektivy našich fotoaparátů za-
chytit leckdy až kýčovitě modrou oblo-
hu s polarizujícími mráčky nad černý-
mi sopečnými masivy v pozadí a svě-

žími zelenými pastvinami v popře-
dí. Sluneční paprsky také neuvěřitelně 
rozzářily tyrkysové kusy ledových ker, 
které se volně pohupovaly na hladi-
nách ledovcových jezer, odkud pak pu-
tovaly do Ledového moře. 
Naše expedice touto mystickou kraji-
nou drsného severu začala v Kefl aví-
ku, kde jsme si vyzvedli terénnní auto-
mobily a vydali se do asi 100 km vzdá-
leného hotelu na břehu jezera Thin-
gvallavatn. V jeho okolí neuniklo naší 

pozornosti hned několik opravdu pů-
sobivých míst jako třeba kráter Kerid, 
gejzír Stokkur a úchvatný vodopád 
Gullfoss, který je největším evropským 
vodopádem. Navštívili jsme také peře-
je na řece Hvítá a vydali jsme i hloubě-
jí do vnitrozemí do známé oblasti Lan-
dmannalaugar. Jestli je něco pro Island 
nejtypičtější, jsou to rozhodně vodopá-
dy. Najdete je ve všech částech ostro-
va tisíci drobných počínaje a desítkami 
mohutných vodních stěn konče. Island 
je vodními toky protkán a ledovce ce-
loročně zásobují vodopády neuvěřitel-
ným množstvím vody.

Milovníci fauny si na Islandu asi na 
své nepřijdou, protože vegetace je tu 
druhově poměrně jednotvárná a ne-
poskytuje zvěři dostatek potravy. Nej-
rozšířenější faunou ostrova jsou bez-
pochyby ptáci a všudypřítomní koně, 
kterým jsme věnovali nemalou pozor-
nost. Také početné kolonie papuchál-
ků, alky a chaluhy v pobřežních fjor-
dech patří k vděčným námětům fo-
toaparátů a poskytují určitě veselou 
a nevšední podívanou. Vidět neohra-
bané přistání jinak naprosto úžasné-
ho papuchálka, které s vervou sobě 
vlastní opakuje i po předešlých, ne 

zcela úspěšných pokusech, je jistě ob-
divuhodné. 
Fotografi cké expedice zahrnují širokou 
paletu oblastí všech kontinentů a zá-
jemcům o fotografi i nabízejí unikátní 
kombinaci cestování s příjemnou par-
tou podobně zaměřených lidí, možnos-
ti přiučit se něčemu novému, zdokona-
lit své fotografi cké dovednosti a domů 
si kromě nevšedních zážitků přivézt 
spoustu působivých fotografi í. Uce-
lenou nabídku těchto nevšedních ex-
pedic je možné shlédnout na: http://
www.idif.cz/cs/expedice.
Text: Jitka Bláhová, foto: Denisa Tichotová 

Expedice na Islandu aneb s IDIFem do fotografi ckého ráje
„Tak nám zabili Ferdinanda“, i tak bych mohla parafrázovat mou nejnovější nádhernou zkušenost, jen s tím 
rozdílem, že „mi zabili dovolenou“, tedy alespoň v tom smyslu, jak jsem ji doposud roky prožívala.

Výlet pro malé i velké výletníky můžete začít na návsi podkrkonošské obce 
Roztoky u Semil, odkud je to k mlýnu příjemná desetiminutová procházka.

Klatovy se nachází v mírně 
zvlněném kraji západního Po-
šumaví a patří do Plzeňského 
kraje. Historie osídlení Klatov-
ska sahá až do počátků 2. ti-
síciletí.

Město samé bylo založeno čes-
kým králem Přemyslem Otaka-
rem II. roku 1260. Dominanta Kla-
tov, Černá věž, která se nachází 
přímo na náměstí, byla postave-
na 1547 až 1557 z neomítnutých 
tesaných kvádrů dle Antonia de 
Salla a sahá až do výšky 81 me-
trů. Na ochoz v pátém patře ve-
de 226 schodů a je odtud krásný 
výhled na šumavské vrchy. Dalším 
klatovským skvostem je Jezuit-
ský kostel Neposkvrněného poče-
tí Panny Marie a sv. Ignáce, jehož 
základy byly položeny roku 1656. 
Pod kostelem jsou rozsáhlé kata-
komby, do nichž byli pochováváni 
v letech 1674-1783 řádoví bratři 

a šlechta sympatizující s jezuity. 
Těla zemřelých byla konzervová-
na působením zvláštního systé-
mu větracích kanálů. Okolí města 
nabízí spoustu tras pro turistiku 
či výlet na kole. Za návštěvu roz-

hodně stojí romantický hrad Švi-
hov, kde se natáčel slavný film Tři 
oříšky pro Popelku a každoročně 
se tam pořádají akce jako Švihov-
ské léto, Dobývání hradu, Divadlo 
na hradě nebo Noční prohlídky. 
K nejvýznamnějším památkám 
Klatovska též patří Hrad Klenová, 
jehož mohutné a částečně restau-
rované zříceniny najdeme na vr-
cholu u Janovic nad Úhlavou. Hrad 
je kolébkou rodu pánů z Klenové, 
kterým náležel až do 16. století 
a v roce 1564 se v jeho zdech na-
rodil spisovatel a hudební sklada-
tel Kryštof Harant z Polžic a Bez-
družic. V hradu si lze kromě běž-
né expozice prohlédnout i galerii 
českého moderního umění. Kolem 
hradu vede zelená turistická tra-
sa, která přichází z Janovic nad 
Úhlavou, přes Rovnou, Strážíc, 
Březí, Čachrov a Hartmanice (32,5 
km). Celý text pozvánky na výlet 
najdete na www.tydeniky.cz.

Text a foto: Šárka Jansová

Objevte krásy Klatovska a Pošumaví

Hrad KlenováHrad Klenová

Černé jezeroČerné jezero
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DOMOV PRO SENIORY

CHODOV

Domov pro seniory Chodov, Donovalská 2222, Praha 4
přijme do pracovního poměru zaměstnance na pozici

„pracovník v sociálních službách„pracovník v sociálních službách
v přímé obslužné péči“v přímé obslužné péči“

 do nepřetržitého provozu (12hodinové směny dle harmonogramu).
 

• podmínkou uzavření pracovního poměru je zejména ukončený kurz
pro pracovníky v sociálních službách a trestní bezúhonnost

• praxe v oboru je vítána, ovšem není podmínkou • nástup dle dohody
• nástupní plat dle platných platových předpisů cca 14 000 Kč

Kontaktní osoba: Bc. Jana Klímová (personalistka), tel. 267 907 433,
email: jana.klimova@seniordomov.cz

Eva Dvořáková (vedoucího sociálního útvaru), tel. 267907431,
email: eva.dvorakova@seniordomov.cz

 Loňský koncert připomínal tak 
trochu táborovou bojovku, hodně 
pršelo, došlo k výpadku proudu, 
vy sám jste měl při odjezdu z akce 
autonehodu. Nebojíte se, co přine-
se třináctka?
No, myslím, že horší počasí než by-
lo vloni už nás snad ani potkat ne-
může, jen snad, že by začalo v půl-
ce léta sněžit. 

 Dvanáctá Noc s hvězdami by-
la tématicky zaměřená na hrají-
cí zpěváky a zpívající herce, bude 
i ta letošní něčím specifi cká ?
Celá letošní Houska bude překvape-
ní. Protože je to  pro někoho mož-
ná nešťastný 13. ročník, tak jsme 
se na tu třináctku připravili a chce-
me jí trochu obelstít tím, že letošní 

slogan pro Housku je: VÁNOCE NA 
HOUSCE. Takže diváky čeká vánoč-
ní výzdoba a zpívat se budou samo-
zřejmě i koledy.

 Výtěžek koncertu je každoroč-
ně určen k obnově hradu. Ten ale 
není jedinou benefiční událostí, 
které jste se ujal jako organizá-
tor. Proč se charitativním a bene-
fičním akcím věnujete tak inten-
zivně?
Jednak mám silné sociální cítění 
a opravdu mám radost, když se to 
vše podaří zrealizovat a můžeme po-
moci tam, kde je to potřeba, proto-
že mé heslo zní: Když můžu, pomů-
žu. A kdo ví, kdy budu třeba někdy 
v budoucnu potřebovat pomoci i já?
 Text a foto: Metropol

Vánoce uprostřed léta
Letošní Noc s  hvězdami na hradě Houska na Českolipsku v sobotu 6. srp-
na bude již třináctá v pořadí. Pořadatele akce Martina Franceho z agen-
tury Art Production se Metropol, který je mediálním partnerem benefi č-
ního koncertu, zeptal…   

Hlavní náplní nedávno založené akcio-
vé společnosti Hipodrom Most, jejímž 
majoritním vlastníkem je skupina spo-
lečnosti Czech Coal, jsou pochopitelně 
dostihy. Návštěvníci hipodromu tu ale 
mohou trávit volný čas například na 
in line dráze okolo závodiště, pro děti 
jsou připraveny různé atrakce, včetně 
sociálního zázemí. Novinkou letošní-
ho roku je  pořádání sobotních Severo-
českých farmářských trhů.  Pokud jste 
na mosteckém hipodromu ještě neby-
li, máte příležitost v následujících ter-
mínech:

Princeznou hipodromu pro rok 2011 je 
Kristýna Martínková. Ukázky z tvor-
by dalších účastníků a celkové atmosfé-
ry dostihového odpoledne přinášíme na 
www.tydeniky.cz.

DOSTIHY:
•  27.8. Velká letní cena

(I. kat., 3letí a starší koně, 1 400 m)
•  24.9. Cena Zimní královny Ústeckého 

kraje (I. kategorie, 2leté klisny, 1 600 m)
• 30. – 31.7 Parkurové závody

SPOLEČENSKÉ AKCE:
• 31. 7. - 13. 8. Dětský in-line tábor
•  15. 8.- 26. 8. Příměstský výtvarný tábor
• 6. 8. Severočeské farmářské trhy
•  3. 9. 110. výročí MHD na Mostecku 

a Mostecké slavnosti
•  17. 9. – 18. 9. Endurance day

– vytrvalostní závody
• 17. 9. Severočeské farmářské trhy

Hipodrom Most láká na dostihy, soutěže i farmářské trhy

Vítězkou letošního dostihu 3,5letých klisen OAKS společnosti Litvínovská uhelná 
se stala tříletá ryzka Orphan ze stáje Ekofarma Rybár s jezdcem Janem Rájou. 

Vážení a milí čtenáři
a příznivci Metropolu,
tentokrát mne zaujal termín sing-
les, pro který zatím nemá čeština 
odpovídající překlad. V lapidárním 
překladu jde o samotáře. V anglič-
tině znamená single jeden, dou-
ble dva.
Možná už tušíte, kam tím mířím. 
Ano, jde o vztahy především me-
zi mladými lidmi. Statistiky uvádě-
jí, že v České republice nyní bydlí 
bez partnera téměř 30 procent lidí 
v produktivním věku a jejich počet 

stoupá. Dále průzkumy říkají, že 
více než jedna třetina dětí se rodí 
mimo manželství a polovina uza-
vřených sňatků končí rozvodem.  
Jinými slovy řečeno, pro dnešní 
dvacátníky a třicátníky je čím dál 
tím méně pravděpodobné, že vy-
rostli v trvalém partnerském svaz-
ku s oběma vlastními sezdanými 
rodiči a vlastním sourozencem, či 
sourozenci.  Je na vině společnost, 
která umožňuje stejnou sebereali-
zaci a ekonomickou i sociální ne-
závislost mužů a žen?  Jsou dnešní 

mladí lidé méně zodpovědní, než 
jejich prarodiče? Jsou dnes dlou-
hodobé vztahy opravdu přežit-
kem? Jako by se pojem tradiční ro-
dina, který byl v minulém století 
naprosto samozřejmým, vytrácel.  
A komu to prospívá? 
Po pravdě řečeno jako křesťan 
mám v tomto případě jasno, ale ni-
koho neodsuzuji. Odpověď na tyto, 
pro mne znepokojující otázky, mi 
třeba pomůže najít dokumentární 
film režisérky Jany Počtové, jenž 
přináší otevřené výpovědi šesti 

singles, které sledovala v průběhu 
jednoho roku.  Pokud chcete, váže-
ní a milí čtenáři, na toto téma dis-
kutovat, můžete tak učinit na soci-
ální síti Facebook Český Metropol.  
Převažující názory zkusíme pro-
brat s odborníky. 

Nádherné letní dny vám za celý 
tým tvůrců dnešního vydání přeje 

Ladislava Richterová
šéfredaktorka
richterova@tydeniky.cz


