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SYNER slaví
dvacáté narozeniny

Největší stavební společnost v severních Čechách a současně jedna z posledních fi rem ve svém oboru s tuzem-
ským kapitálem letos slaví svěží dvacáté narozeniny. 

Absolvent ČVUT oboru konstruk-
ce a dopravní stavby. Má za sebou 
funkce generálních ředitelů v PARA-
MU a ALIACHEMU. V těchto rolích 
řídil až 4000 zaměstnanců a firmy 
dosahovaly ročního obratu více než 
8 miliard korun.
Tyto zkušenosti mu daly umění pra-
covat a řídit obchod na globálních 

trzích Evropy, Asie a USA, zároveň 
se úspěšně etabloval jako člověk 
znalý krizového řízení a restruktu-
ralizace společností.
Hovoří plynně anglicky, francouzsky, 
celý život aktivně hraje volejbal, ve 
kterém trénuje mládež. Z ostatních 
sportů si rád zahraje golf, hokej ne-
bo tenis.

Ing. Martin Borovička, MBA
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Kamarád nebo kráska za stejnou cenu!
FORD FUSION nebo FIESTA za 229 990 Kè.
V bohaté výbavì Fusionu Comfort i 5dveøové Fiesty Celebration vás potìší napøíklad: 
klimatizace, rádio s CD pøehrávaèem a dálkovým ovládáním, airbag øidièe a spolujezdce, ABS, 

elektricky ovládaná pøední okna, dálkové ovládání centrálního zamykání, pøední mlhová svìtla, 

kožený volant, elektricky ovládaná a vyhøívaná vnìjší, zpìtná zrcátka v barvì karoserie.......

Feel the difference

Nabídka platí do 30. 9. 2011  nebo do odvolání. 

Kombinovaná spotøeba pro model Fusion: 6,6–6,7 l/100 km; emise CO2: 154–157 g/km. 

Kombinovaná spotøeba pro model Fiesta: 3,6–6,5 l/100 km; emise CO2 95–154 g/km.

Foto je pouze ilustraèní. Více info. na www.dorda.cz nebo www.ford.cz.

Zaměstnanci i jejich rodinní příslušníci se na rodinném dnu bavili hokejem a dalšími atrakcemi.

3D návrhy Montáže

ČESKÁ LÍPA DUBICE
mezi Kovošrotem
a Dřevoobchodem
Svojsíkova stezka 3002

tel. 721 522 443

tážetáže

 KUCHYŇSKÉ LINKY, SPOTŘEBIČE
 KOUPELNOVÝ NÁBYTEK
 REKONSTRUKCE
 BEZKONKURENČNÍ CENY

 PODLAHY
 SCHODY

 DVEŘE
 KANCELÁŘE

 ORDINACE
 DOPLŇKY

NOVÉ INTERIÉROVÉ CENTRUM DUBICENOVÉ INTERIÉROVÉ CENTRUM DUBICE
www.studio4live.cz

Univerzálně zaměřená inženýrská společnost nabízí 
bytové komplexy, obchodní centra, sportovní areá-
ly, výrobní haly, vodohospodářské a dopravní projek-
ty a mnoho dalšího. Pod značkou SYNER po celé re-
publice i v zahraničí vyrostlo přes 500 staveb. SYN-
ER patří do první patnáctky celorepublikových obo-
rových žebříčků a je vlajkovou lodí S group holding, 
který vedle stavařiny podniká v oblasti developer-
ství a správy majetku. Skupinu více jak desítky fi-
rem zaměstnávajících 1000 lidí řídí generální ředitel 
Ing. Martin Borovička, MBA.

 Šéfujete firmě, která letos slaví dvacetiny, bě-
hem nichž dosáhla celkového realizovaného obra-
tu 33 miliard korun. Jak vnímáte toto výročí z po-
hledu společnosti a její současné situace na trhu?
Vezměme pohled zvnitřku a zvnějšku. Ten první 
znamená, že se nám podařila restrukturalizace hol-
dingu a všechny naše společnosti, včetně SYNERu, 
jsou po tomto procesu stabilnější a mají jasnou 
majetkovou strukturu. To přineslo jak zaměstnan-
cům, tak spolupracujícím firmám i větší jistotu 
v obchodních vztazích. Externí pohled: holding 
má rozdělen podnikání do tří oblastí - stavebnic-
tví, v němž zůstává silná značka SYNER, dále je 
to facility management a developerství.
V oblasti správy budov provozujeme vedle ad-
ministrativních center také ubytovací zaříze-
ní a sportovní komplex. Development realizu-
je velké projekty v Rusku a Rumunsku, v Čes-
ké republice pokračují bytové projekty v Pra-
ze, Hradci Králové a Brně. V SYNERu jsem 
zažil jak stavební boom, tak hospodářskou 
krizi. Ve stavebnictví jsme od založení v ro-
ce 1991 neustále stoupali, až do příchodu re-
cese, která i náš růst na čas přibrzdila. Proto-
že jsme ale vždy museli pružně reagovat na 
nově vzniklé podmínky a proces restruktura-
lizace zahájili ještě před propuknutím krize, 
podařilo se nám ji ustát. Ke všemu přispělo 
i rozšíření oblasti podnikání zejména do vo-
dohospodářských staveb.

 Kam směřují další kroky rozvoje společnosti?
Stále hledáme jednotlivé příležitosti, kterým se umí-
me a chceme věnovat. Sem řadíme dopravní stav-
by, které nás vždy lákaly a kde se hodláme profilo-
vat. Často diskutovanou otázkou ve stavebnictví jsou 
veřejné zakázky. Nastavenými pravidly kolem těch-
to soutěží jsme často byli i my poškozováni, byť fir-
ma soutěžící o zakázku není přímým aktérem výbě-
ru. Na druhou stranu, laické domněnky, že výběrové 
řízení musí vyhrát uchazeč s nejnižší nabídkovou ce-
nou, svědčí o, nebojím se říci, diletantském přístu-
pu tvůrců těchto pravidel. Každopádně jak v minu-
losti, tak v současnosti jdeme i do veřejných výběrek, 
protože po dvaceti letech zkušeností umíme odhad-
nout, co která zakázka potřebuje. Toto sebevědomé 
tvrzení má reálné kořeny. Vrací se k nám privátní in-
vestoři, kteří si ověřili, že jejich požadavky umíme 
rozšířit o „přidanou hodnotu“. I proto je dlouhodo-
bý podíl zakázek soukromých k veřejným 3:1. Libe-
rečany často zajímá, kolik toho stavíme v jejich měs-
tě. Za posledních 5 let jsme pro město Liberec posta-
vili celkem za 33 miliónů korun, což je v průměrném 
ročním třímiliardovém obratu SYNERu pouhá kapka 
v moři. Celkový obrat holdingu za rok dosahuje ví-
ce než 6 miliard.

 Je dobrým zvykem, že úspěšná firma bývá part-
nerem různých společenských aktivit…
Stavební společnost SYNER byla a je výjimečná tý-
movým sportovním duchem, který do firmy přines-
li oba majitelé. Od toho se odvíjelo, že od svého za-
ložení SYNER podporoval různé sportovní a kultur-
ní aktivity, děti nevyjímaje. Touto systematickou 
prací dokázal do Liberce přitáhnout např. profesio-
nální hokej, vytvořili jsme dětskou miniolympiádu 
pro liberecké školáky, jsme dlouholetým partnerem 
ZOO. Na straně druhé nezapomínáme na vlastní lidi. 
Nejen v roce oslav dvacetin společnosti pro ně při-
pravujeme firemní, resp. rodinný den plný zábavy 
a atrakcí. Ten se konal poslední srpnový víkend.

Text: Metropol, foto: SYNER
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02 Metropol: noviny, které s vámi mluví | bezplatná distribuce do domácností a stojanů
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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

Praha | Nikdy není pozdě vydat se 
na správnou cestu, zní v mottu his-
toricky prvního Primátorova dne 
zdravého životního stylu, který se 
uskutečnil v sobotu 27. srpna v praž-
ské Botanické zahradě v Troji.

Cílem interaktivního veletrhu, kterým 
veřejnost provedl sám Bohuslav Svo-
boda, primátor hl. m. Prahy, je ukázat, 
jak lze i ve velkoměstě dosáhnout na-
plnění známého rčení „ve zdravém tě-
le zdravý duch“ a že začít není pozdě 
v jakémkoli věku. 

„Lidé neustále podceňují skutečný vý-
znam pojmu zdravý životní styl. V je-
jich povědomí ještě není zakořeněno, 
že nejde buď jen o vyváženou a pest-
rou stravu, nebo pouze o pohybové ak-
tivity či život bez stresů. Zdravý život-
ní styl znamená dokázat sladit všech-
ny tři tyto složky v jeden jediný vyrov-
naný celek. Právě on totiž přináší tu 
nejlepší prevenci před tzv. civilizační-
mi chorobami a prodlužuje věk,“ kon-
statoval Bohuslav Svoboda. „Proto 
bych rád jako primátor a lékař Praža-
nům pomohl najít ke zdravému život-

nímu stylu tu správnou cestu. Nezá-
vazně si ho mohou vyzkoušet prostřed-
nictvím interaktivních stanovišť na ve-
letrhu. Věřím, že díky jim mnoho lidí 
zjistí, že žít zdravě není nijak složité, 
ba ani nudné.“ Pro všechny návštěv-
níky byly připraveny soutěže o zají-
mavé ceny, například roční členství 
do fi tness, poukazy na odběr zboží 
a mnoho dalších cen. Zdravý životní 
styl chce primátor hlavního města 
Prahy ve spolupráci s různými insti-
tucemi a fi rmami podporovat i v bu-
doucnu. (od dop., foto: archiv)

Primátor pomáhá najít cestu ke zdravému životnímu stylu

Jednalo se o dalším osudu Vojenské-
ho újezdu Brdy. Ministr Alexandr Von-
dra informoval o analýze, která ukazu-
je, že vojenský újezd opustit lze. Ana-
lýzu, jejíž výsledky jsou v Bílé knize 
o obraně, předložil ministerstvu obra-
ny (MO) generální štáb Armády ČR. 
„Dnešní setkání je začátkem celého jed-
nání o budoucnosti Vojenského újezdu 
Brdy.  Pro náš kraj je pozitivní, že se zva-

žuje uzavření brdských prostor pro deve-
loperskou činnost a vyhlášení chráněné 
krajinné oblasti. Bohužel starostové jsou 
vůči slovům pana ministra Vondry skep-
tičtí, protože se už jednou zklamali v je-
ho slibech v souvislosti s plány na umís-
tění radaru,“ řekl po jednání náměstek 
hejtmana pro oblasti regionální roz-
voj, fondy EU a informatiku Plzeňské-
ho kraje Ivo Grüner.

Hlavním cílem Ministerstva životního 
prostředí je podle slov Tomáše Chalu-
py zachovat unikátní přírodní bohatství 
brdské krajiny pro další generace záro-
veň v souladu se zájmy všech, kterých 
se plánované zrušení vojenského újez-
du nejvíc dotkne. 
„My podporujeme návrh vyhlásit prostor 
Vojenského újezdu Brdy za zvláště chráně-
né území. Nechceme ale dělat žádné roz-
hodnutí bez debaty s místními obyvateli. 
Důležité je shodnout se na společném sta-
novisku v oblasti ekologie, ochrany příro-
dy, změny správního členění státu, nového 
územního členění, ale i pyrotechnické očis-

ty prostoru. Je to běh na dlouhou trať. Chci 
prosadit především to, aby systém vojen-
ský byl plynule nahrazen systémem ochra-
nářským,“ říká ministr Tomáš Chalupa.
Pro zachování místní unikátní fl óry 
a fauny je třeba vyhlásit takovou kate-
gorii zvláště chráněného území, kte-
rá zabezpečí dostatečnou ochranu pří-
rody. Ministerstvo životního prostředí 
je připraveno diskutovat s představite-
li místních samospráv, občany, podnika-
teli i dalšími subjekty. 
Ministerstvo obrany předloží návrh no-
vely zákona a návrh zvláštního zákona ke 
zrušení VÚ do 30. června 2014. (od dop.)

Co bude s Vojenským újezdem Brdy?
Jince | Ve vojenské posádce v Jincích na Příbramsku se uskutečnilo prv-
ní setkání ministra obrany Alexandra Vondry a ministra životního pro-
středí Tomáše Chalupy se starosty obcí sousedících s Vojenským újezdem 
Brdy a se zástupci Plzeňského a Středočeského kraje. 

Liberecký kraj | Pod patronací hejtma-
na LK Stanislava Eichlera a jeho statu-
tární  náměstkyně Lidie Vajnerové se 
uskutečnilo při příležitosti prvního vý-
ročí bleskových povodní 2010 setkání 
se starosty postižených obcí a zástup-
ci složek IZS. Součástí akce byly rovněž 
vernisáž výstavy fotografi í Petra Šimra 

„Povodeň 2010“ a křest knihy Jana Číž-
ka a Václava Cílka „Pod vodou“.
„Je mi velkou ctí se setkat po roce v tomto sále 
s těmi, kteří při srpnových bleskových povod-
ních prokázali nejen svou odbornost, znalos-
ti a dovednosti, ale také odvahu, obětavost 
a smysl pro povinnost. Blesková povodeň na-
páchala v Libereckém kraji nejen obrovskou 

škodu na majetku, přes osm miliard korun, 
ale také jsme museli zaplatit daň největší – 
její vinou vyhaslo pět lidských životů.Připo-
meňme si, že celkově bylo postiženo 81 obcí, 
což představuje 38% všech obcí kraje, a 1801 
km2, tedy 56,9 % rozlohy kraje. Povodně za-
sáhly 1872 domácností,“ připomněla Lidie 
Vajnerová.  Text: Rudolf Dlouhý

Česká Lípa | I Česká Lípa se  stala 
jednou ze zastávek doprovodné-
ho projektu Bohemica  k 3. Saské 
zemské výstavě „Via Regia – 800 
let pohybu a setkávání“. S orga-
nizátory i symbolem projektu, 
zahradním trpaslíkem, který je 
považován za strážce prostoru 
mezi dvěmi kulturami, se na čes-
kolipském náměstí setkal i mís-
tostarosta Jiří Kočandrle. 

„Projekt BOHEMICA se týká revitaliza-
ce historické obchodní cesty mezi Luži-
cí a Čechy (Stará Pražská Stezka),“ ří-
ká Claudia Matoušek z pořadatelské 
společnosti obART. „Jedná se o nezis-
kový projekt, jehož předmětem je mo-
derní propagace staré obchodní stezky 
a seznámení s ní, ale také přeshranič-
ní kultura a komunikace mezi souse-
dy (Němci a Čechy).“ Na trase z Budy-
šína do Prahy je představován pro-

Česká Lípa na staré obchodní stezce

jekt ve 30 městech a obcích kolem 
Staré Pražské Stezky formou inter-
aktivního zobrazení. Etapový pohyb 
má největší efekt zviditelněním staré 
obchodní cesty. Celá skupina projek-

tu BOHEMICA se pohybovala dvěma 
historickými traktory a jedním modi-
fi kovaným transportérem, ve kterém 
je instalace hraničního kamene. 

Text a foto: MÚ ČL 

Nový ředitel KNL
Liberec | Na zasedání představen-
stva nemocnice KNL, a. s., rezigno-
val MUDr. Zdeněk Konrád ze zdra-
votních důvodů na pozici generál-
ního ředitele i předsedy představen-
stva Krajské nemocnice Liberec, a. s. 
Z představenstva odchází také tech-
nická ředitelka Ing. Aniko Špičková, 
která se zároveň vzdala funkce tech-
nické ředitelky a jednatelky NELI ser-
vis, s. r. o. Novým předsedou předsta-
venstva a generálním ředitelem byl 
1. září členy představenstva zvolen 
Ing. Jiří Veselka, MBA. Důvodem je-
ho zvolení byly především jeho ma-
nažerské dovednosti a znalost pro-
středí liberecké nemocnice (pracoval 
zde v letech 1989 až 1999). (met)

Liberec | Téměř tři čtvrtě roku poté, co bývalý primá-
tor Jan Korytář rozhodl o zrušení revitalizace Souken-
ného náměstí a nechal si jej potvrdit tehdejšími rad-
ními, přišlo rozhodnutí Úřadu na ochranu hospodář-
ské soutěže – pokuta ve výši 100 tisíc korun a poplat-
ky za řízení ve výši 30 tisíc korun. 

Zrušení bylo podle úřadu bezdůvodné a město navíc mu-
sí pokračovat v zakázce tak, jak byla vysoutěžena ve vý-
běrovém řízení dříve. Z protokolu ÚOHS je zajímavé ta-
ké to, že město se na počátku ani nebránilo, když nevy-

řídilo námitky společnosti SYNER, která zakázku vyhrá-
la. Tím se, podle ÚOHS, město pod vedením Jana Korytáře 
dopustilo dalšího správního deliktu. Město tak bude mu-
set zaplatit pokutu ve výši 100 tisíc korun, dalších 30 tisíc 
korun musí zaplatit jako náklady řízení. „Potvrdilo se na-
še tvrzení, že předchozí vedení města Liberec v čele s Janem 
Korytářem jednalo v rozporu s platnými zákony. Zdravý ro-
zum zvítězil a existuje naděje, že se snad Liberečané bez 
dalších tirád dočkají zrekonstruovaného náměstí,“ komen-
tovala rozhodnutí ÚOHS společnost SYNER. (Celý článek 
najdete na www.tydeniky.cz).  Text: Zdeněk Soudný

Pokuta za zrušenou rekonstrukci 

Karlovy Vary | Poslední měsíc zbývá 
do uzavření veřejné sbírky 100 housli-
ček pro Japonsko, kterou vyhlásil Karlo-
varský symfonický orchestr v souvislos-
ti s březnovým zemětřesením a obrov-
skou vlnou tsunami, jež zasáhly v břez-
nu Japonsko. Výtěžek sbírky věnují 
symfonici prostřednictvím japonského 
velvyslanectví postiženým hudebním 
školám v Japonsku na nákup hudebních 
nástrojů. „Nápad na sbírku vzešel od bý-
valého kontrabasisty orchestru Pavla Sla-
menky. Sbírka začala v divadle při kon-
certu s Radkem Baborákem při slavnost-
ním zahájení lázeňské sezony a ukončíme 
ji v září při festivalu Dvořákův podzim,“ 
říká koncertní mistr Šimon Kaňka, po-
věřený řízením orchestru. Ten oslovil 
i všechny orchestry v republice. Záštitu 
nad sbírkou převzal primátor Petr Kul-
hánek. Přispívat je možné do pokladnič-
ky při koncertech Karlovarského sym-
fonického orchestru, další pokladnička 
je k dispozici na magistrátu. Peníze lze 
rovněž poslat na zvláště zřízený účet 
43-934 85 60 237/ 0100. Výsledek sbír-
ky bude známý po jejím uzavření. (met)

Housličky
pro Japonsko

Kraj si připomněl loňské povodně

Bistro
v nemocnici

Jablonec n. N. | Od 10. srpna nabízí 
své služby u hlavního vchodu do jab-
lonecké nemocnice zcela nové bistro. 
Jeho stavbu fi nancovalo město Jablo-
nec nad Nisou za přispění Liberecké-
ho kraje. Pacientům a návštěvníkům 
jablonecké nemocnice je tak k dispo-
zici třicet míst uvnitř a dalších šest-
náct na venkovní terase. Nemocnice 
dále plánuje, že ještě letos zkušebně 
napojí do bistra elektronickou tabuli, 
která upozorní čekající pacienty, že se 
blíží jejich vyšetření.

Stát podpoří Plzeň
Plzeň | Vláda rozhodla o tom, že 
stát podpoří prostřednictvím roz-
počtu Ministerstva kultury ČR fi -
nancování projektu Evropské hlav-
ní město kultury - Plzeň 2015 
(EHMK) částkou 100 milionů ko-
run na období čtyř let 2012 - 2015. 
V těchto dnech Plzeň slaví první 
výročí od vítězství v klání o titul 
EHMK ve druhém kole s Ostravou. 
Na programu oslav je otevření no-
vého sídla společnosti Plzeň 2015, 
vernisáž druhého ročníku projektu 
Plzeňské ikony, barokní ohňostroj 
a mnohá další překvapení.

Víceúčelová
sportovní hala

Česká Lípa | V těchto dnech vrcho-
lí dokončovací stavební práce na ví-
ceúčelové sportovní hale. V násle-
dujících týdnech se uskuteční ko-
laudační řízení, jehož součástí bu-
de i prověrka všech bezpečnostních 
systémů. V plném provozu by za-
řízení mělo být od letošního listo-
padu. Hodnota díla mírně přesahu-
je 47 milionů korun, což je o 23,5 
milionu méně, než cena stanovená 
projektantem. Víceúčelová sportov-
ní hala, která pojme cca 325 divá-
ků, bude sloužit hlavně basketbalis-
tům, fl orbalistům a volejbalistům.

Písně Brouků
v Tipsport areně

Liberec | Ve středu 21. září se vrátí 
Český národní symfonický orchestr 
(ČNSO) do liberecké Tipsport areny, 
aby divákům naservíroval jedineč-
ný hudební prožitek. Světoznámý 
komorní soubor s sebou tentokrát 
přiváží v netradiční úpravě skladby 
nejslavnější skupiny v historii po-
pulární hudby, britské čtveřice The 
Beatles. Opravdovou třešničkou na 
dortu pak bude účast uznávaného 
dirigenta a aranžéra Carla Davise. 
Koncert začíná v 18.30 hodin.

Trhy i v sobotu
Česká Lípa | Pro velký zájem veřej-
nosti se od 27. srpna  konají farmář-
ské trhy na Škroupově náměstí  pravi-
delně každý čtvrtek i sobotu, a to až 
do konce října. Pro návštěvníky bu-
de připravena také řemeslná dílnič-
ka, kde si mohou sami vyrobit ná-
ramek, či oblíbené malování dětí na 
obličej i projížďka na poníkovi. Začá-
tek trhů je tradičně v 8:00 a konec ve 
13:00 hodin.
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HLASUJTE NA
www.aeroplanem.cz

SOUTĚŽ ROP SZ
VYBERTE Z 30
NOMINOVANÝCH

PROJEKTŮ TEN 
NEJZAJÍMAVĚJŠÍ

A VYHRAJTE
VYHLÍDKOVÝ 

LET!

DEN BEZ AUT

  program Týmu silniční bezpečnosti Libereckého kraje s dopravní tématikou
 ukázka zásahu hasičského záchranného sboru

  biketrial show

Akce se koná pod záštitou MARTINA SEPPA, náměstka hejtmana Libereckého kraje 
a MILUŠE BITTNEROVÉ, tváře dopravy Libereckého kraje

READY KIRKEN 17.00 hodin 
ONDŘEJ HAVLÍK – beatbox show a workshop 15.00 hodin

SVĚTLANA NÁLEPKOVÁ 12.30 hodin 
MÍŠA DOUBRAVOVÁ, MARTIN HOLEC, GENNY CIATTI a další

20 | 09 | 2011 | 12.00 – 18.00 hodin  | náměstí Dr. E. Beneše Liberec

Více informací na www.iidol.cz

Čínská delegace si v doprovodu starosty prohléd-
la město a navštívila některé významné podniky.

Jablonec n. N./ V neděli 14. srpna podepsali jab-
lonecký starosta Petr Beitl a předseda Stálého 
výboru kongresu občanů Beihai z Čínské lidové 
republiky smlouvu o partnerské spolupráci.  

Garantem smlouvy je Okresní hospodářská komo-
ra v Jablonci nad Nisou, která měla velký zájem na 
jejím uzavření. „Vzhledem k výrazné dynamice soci-
álních změn, k nimž dochází v souvislosti s prudkým 
rozvojem čínské ekonomiky, konkrétně se vznikem rela-
tivně početné střední třídy, existují velice příznivé pod-
mínky pro případný odbyt zejména kvalitní jablonec-
ké bižuterie v jihočínské oblasti, která je navíc oriento-
vána na cestovní ruch. Zajímavým přínosem by moh-
lo být i rozvíjení cestovního ruchu, neboť Jablonec nad 
Nisou je svojí polohou pro turisty z Číny velice atrak-
tivní destinací,“ zdůvodnil zájem předseda OHK Vla-
dimír Opatrný a dodává, že jablonecká podnikatel-
ská sféra jednoznačně navázání partnerských vzta-
hů podporuje.  

Šestičlennou delegaci z jihočínského města Bei-
hai v čele s předsedou Stálého výboru kongre-
su občanů Beihai Zhang Yu Xing přijal starosta 
Petr Beitl společně s místostarostou Petrem Tul-
pou a zástupci jabloneckých podnikatelů. Hos-
té navštívili Muzeum skla a bižuterie, prohléd-
li si prodejnu Svazu výrobců bižuterie v Paláci 
Jablonex a zavítali do Preciosy. Čínskou delegaci 
pozdravil také hejtman Libereckého kraje Sta-
nislav Eichler. 
První jednání o navázání vztahů mezi Jabloncem 
a jihočínským Beihai proběhla v březnu 2010, kdy 
jabloneckou radnici oslovil prezident Česko-čín-
ské obchodní komory v Praze Jiří Schraml. V srp-
nu téhož roku jednali zástupci OHK Jablonec n. N.
s hospodářským radou českého velvyslanectví 
v Pekingu, který navázání partnerských vztahů 
s čínským městem doporučil s tím, že je v soula-
du s linií zahraniční politiky České republiky.

Text a foto: MÚ Jablonec n. N.

Jablonec uzavřel smlouvu s jihočínským Beihai

Starosta Jablonce nad Nisou Petr Beitl a Zhang 
Yu Xing po podpisu patrnerské smlouvy.
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Stránky KNL připravil Václav Sedlák

Primář MUDr. Jiří Janků s vrchní sestrou Janou Machartovou připravují endoskop před vyšetřením trávicího ústrojí jedno-
ho z pacientů gastroenterologického oddělení KNL, a. s.

Gastroentorologie - obor zabý-
vající se diagnostikou a léčbou 
nemocí zažívacího ústrojí člově-
ka - patří v moderní společnosti, 
která trpí některými civilizační-
mi chorobami, mezi velmi vytí-
žené. Gastroenterologické oddě-
lení Krajské nemocnice Liberec, 
a. s., provedlo v loňském roce 
12 658 vyšetření u 3 202 pacien-
tů, což je o více než 1800 vyšet-
ření víc než v roce 2009, přičemž 
celá čtvrtina vyšetření byla pro-
vedena endoskopií a 477 jako 
urgentní výkon.

Přes 200 terapeutických výkonů by-
lo provedeno při stavění krváce-
ní. „Loni nám přibyli další léčení pa-
cienti v Centru biologické léčby, v po-
sledních sedmi letech jsme tak léčili už 
přes 150 osob,“ uvedl v úvodu naše-
ho rozhovoru primář oddělení MU-
Dr. Jiří Janků.

 Můžete shrnout, jakými činnost-
mi se vaše oddělení zabývá?
Jak už bylo v úvodu řečeno, nejvíce 
vyšetření tvoří endoskopie trávicí-
ho ústrojí – optické vyšetření paci-
entů s onemocněními jícnu, žalud-
ku a dvanácterníku a střeva, a také 
s obtížemi z oblasti jater, žlučníku, 
žlučových cest a slinivky břišní. Na 
tato vyšetření navazují léčebné zá-
kroky, jakými jsou například stavě-
ní krvácení, odstraňování polypů, 
papilotomie, extrakce žlučových 
kamenů a provádění drenážních vý-
konů. U hospitalizovaných pacien-
tů s chorobami jater jsou provádě-
ny rovněž jaterní biopsie. Pro pa-
cienty naší nemocnice v ohrožení 
života je zřízena nepřetržitá en-
doskopická příslužba lékaře a sest-
ry na telefonu s vysokou úspěšnos-
tí akutních léčebných zákroků v mi-
mopracovní době.

Gastroenterologické oddělení výrazně zvýšilo počet vyšetření

 Jaké výsledky dosažené vaším od-
dělením v loňském roce považujete 
za nejvýznamnější?
Je to vysoká úspěšnost metod stavě-
ní krvácení, využití jednobalonkové-
ho enteroskopu, úspěšné použití nové 
metody s endoskopickou kapslí, zvý-
šení úrovně péče pacienty po endo-
skopických výkonech s premedikací, 
zvýšení počtu pacientů s biologickou 
léčbou a také splnění počtu preventiv-
ních kolposkopií, požadovaných pro 
centrum screeningu kolorektálního 
karcinomu. Musím vyzdvihnout i to, 
že naše oddělení je akreditovaným 
pracovištěm 1. stupně.

 Disponuje vaše oddělení lůžkovou 
stanicí?
Gastroenterologické centrum nemá 
vlastní lůžka a pacienti jsou hospita-
lizováni na stanicích interního oddě-

lení, případně na JIP interního a chi-
rurgického oddělení. Jejich diagnosti-
ku a léčbu konzultuje lékař gastroen-
terolog s jejich ošetřujícím lékařem. 
Pacienti se závažnými chorobami trá-
vicího ústrojí jsou konzultováni na in-
dikační schůzce, kde se scházejí spe-
cialisté více oborů, obvykle gastroen-
terolog, chirurg a onkolog.

 Vyšetření se z velké části provádí 
na ambulanci a v poradnách?
V klinické části gastroenterologické 
ambulance vyšetřujeme a léčíme paci-
enty s vybranými závažnými diagno-
zami. Ambulantní pacienti k nám cho-
dí na doporučení ošetřujícího lékaře. 
Sledujeme také pacienty po propuš-
tění z nemocnice a některé pacienty 
s chronickými chorobami zažívacích 
orgánů, kteří vyžadují pravidelné sle-
dování. Máme jaterní poradnu a naše 

poradenství bylo v loňském roce roz-
šířeno o nutriční poradnu, kterou ve-
de MUDr. Djoko Sartono, držitel pří-
slušné licence. Ten je současně členem 
nutričního týmu naší nemocnice. 

 Jak už bylo uvedeno, nejnovější 
činností na vašem oddělení je biolo-
gická léčba nespecifi ckých střevních 
zánětů?
Centrum této léčby bylo na našem od-
dělení zřízeno přesně před čtyřmi ro-
ky po dohodě se zdravotními pojišťov-
nami. Pracoviště vedené MUDr. Len-
kou Nedbalovou poskytuje pacientům 
s komplikacemi nespecifi ckých záně-
tů střeva exkluzivní, ekonomicky ná-
ročnou, ale medicínsky vysoce efektiv-
ní léčbu. K podávání léčby a odpočin-
ku pacientů po endoskopických výko-
nech slouží nově vybavená místnost 
stacionáře s lůžky.

 Spolupracuje vaše oddělení s dal-
šími pracovišti uvnitř i vně Krajské 
nemocnice Liberec, a. s.?
Mimo již uvedených oborů úzce spo-
lupracujeme s dětskou gastroentero-
logickou poradnou. Při vyšetřování 
zažívacího traktu se neobejdeme bez 
účasti radiodiagnostického oddělení. 
Tradicí je výtečná spolupráce s gast-
roenterologickým oddělením jablo-
necké nemocnice. Některá specializo-
vaná vyšetření jsou prováděna ve spo-
lupráci s centry fakultních nemocnic. 
Na druhou stranu naše pracoviště na-
bízí zajištění technicky náročných me-
tod pacientům okolních nemocnic ne-
bo privátních gastroenterologů.

 Podařilo se vám na oddělení mo-
dernizovat přístrojové vybavení?
Na základě dotace z Evropských fon-
dů byly v roce 2009 zakoupeny pří-
stroje k vyšetření tenkého střeva, a to 
jednobalonkovým endoskopem a en-
doskopickou kapslí. Z dotace také by-
ly fi nancovány endoskopy s vysokým 
rozlišením obrazu, vybavené speciál-
ní zobrazovací technikou NBI.

 Jak je vaše oddělení personálně 
vybaveno?
Máme standardní obsazení třemi od-
bornými lékaři se specializací pro gast-
roenterologii, jejichž jména byla v na-
šem rozhovoru zmíněna. Čtvrtý lékař - 
MUDr. Andrea Richterová - je v závěreč-
né fázi přípravy na atestaci z oboru gast-
roenterologie. Vrchní sestrou je Jana Ma-
chartová, která vede sedmičlenný kolek-
tiv středního zdravotnického personálu. 

 Platí i ve vašem oboru velký vý-
znam prevence?
Prevence neboli předcházení nemo-
cem trávicích orgánů má zásadní vý-
znam. Jejich brzké odhalení a včasná 
léčba je pro pacienta z hlediska prů-
běhu onemocnění a jeho následků 
mnohonásobně příznivější než obtíž-
ná a drahá léčba komplikací. 

V takovém případě je bezpodmínečně 
nutné zahájit co nejrychleji oživování 
a pokračovat v něm až do příjezdu zá-
chranné služby. Okamžitá první pomoc 
prováděná laiky zvyšuje naději na pře-
žití až třikrát a naopak každá minuta 
bez oživování snižuje prognózu přežití 
o 10 až 15 procent.
Je třeba upozornit, že níže uvedený po-
stup se týká první pomoci dospělé oso-
by, oživování novorozeňat a kojenců 
má svá specifi ka. 

Nejdříve zavoláme
záchrannou službu

Pokud je svědků události víc, jeden 
okamžitě zavolá záchrannou službu na 

lince 155, další přistoupí ihned k oživo-
vání. Pokud je svědek sám, volá rovněž 
okamžitě, přičemž se mu na lince mů-
že dostat od operátorky asistence, než 
dorazí záchranáři.

Zevní srdeční masáž
Při srdeční masáži musí postižený ležet 
na pevné podložce. Hrudník stlačujeme 
ve středu hrudní kosti. Pro stlačení po-
užijeme obě horní končetiny, které spo-
jíme k sobě. Je nutné, aby obě končeti-
ny byly napjaté v loktech. Hrudník stla-
čujeme do hloubky 1/3 rychlostí 100 za 
minutu. Dospělé osoby resuscitujeme 
poměrem srdeční masáže k umělému 
dýchání 30:2.

Zprůchodnění dýchacích cest
Průchodnost dýchacích cest zajistíme 
záklonem hlavy tlakem na čelo a ta-
hem za bradu a následně otevřením 
dutiny ústní. Pokud v ústech vidíme ci-
zí těleso, které tvoří překážku umělé-

mu dýchání, vyjmeme jej. Jinak vyčiš-
tění dutiny ústní není nutné.

Umělé dýchání 
z plic do plic

Ve většině případů se u dospělých 
provádí umělé dýchání z úst do úst. 

Při umělém dýchání udržujeme zá-
klon hlavy postiženého a při umě-
lém vdechu stiskneme postižené-
mu nosní dírky. Objem vdechované-
ho vzduchu při umělém vdechu je 
stejný jako váš běžný nádech. Frek-
vence dýchání je 12 až 15 dechů za 
minutu.
V případě, že nechcete nebo nemůže-
te do postiženého dýchat, alespoň pro-
vádějte srdeční masáž. Zajistíte tím 
přísun „zbytkového“ kyslíku do mozku 
a prodloužíte tak dobu než dojde k je-
ho odumírání o 4 až 6 minut.
Zevní masáž srdeční a umělé dýchání 
provádíme až do předání postižené-
ho záchranné službě, do návratu zná-
mek života postiženého nebo do vaše-
ho úplného vyčerpání.

Rychlé zahájení oživování může postiženému zachránit život

1.  Když je osoba v bezvědomí či 
bez dechu voláme záchrannou 
službu na čísle 155

2.  Otočíme postiženého na záda 
na tvrdou podložku

3.  Stlačíme 30krát hrudník rych-
lostí 100 za minutu

4.  Provedeme záklon hlavy a kon-
trolu dutiny ústní

5.  Stiskneme nosní dírky, otevře-
me ústa a dvakrát do postiže-
ného dýchneme

6.  Vše opakujeme do příjezdu zá-
chranné služby nebo do obno-
vení dýchání

Pro zapamatování ještě jednou

Každý z nás se může stát svědkem nehody, při které se postižená osoba 
ocitne v bezvědomí, to znamená, že nereaguje na oslovení, na zatřesení 
či štípnutí do ušního lalůčku, nebo nedýchá – nevydechuje vzduch a ne-
zvedá se jí hrudník.

„Momentálně máme 29 zaregistro-
vaných dobrovolníků, aktivních, kte-
ří pomáhají zdravotnickému perso-
nálu nemocnice na osmi odděleních, 
je zhruba polovina. Nemusíme dělat 
žádný nábor, lidé si nás většinou na-
jdou sami. Posledním „přírůstkem“ 
je studentka Darina, která si našla 
kontakt na Dobromysl na interne-
tu. Ta studuje obor se sociálním za-
měřením a dobrovolnictví ji zajímá 
i z profesního hlediska. V součas-
né době je již vyškolená, absolvova-
la instruktáž pro doprovod vozíčká-

řů a dochází na spinální jednotku, 
kde se věnuje individuálně paciento-
vi, kterého jí vybral personál. Vedle 
oddělení, kam dobrovolníci docháze-
jí, Dobromysl nabízí různé aktivity 
s kulturním a společenským podtex-
tem i dalším pracovištím nemoc-
nice. Během prázdnin jsme napří-
klad přispěli ke zpestření odpoled-
ního programu dětí zařazených ve 
dvou logopedických kurzech na od-
dělení dětské psychiatrie,“ říká ko-
ordinátor dobrovolníků KNL, a. s., 
Ing. Tomáš Hendrych.

Dobrovolnictví se stalo na celém svě-
tě významným prvkem pro sociál-
ní soudržnost a solidaritu mezi lid-
mi. Proto Evropská unie vyhlásila rok 

2011 Evropským rokem dobrovolnic-
tví, v němž by se při různých aktivi-
tách měla společnosti poodhalit celá 
šíře dobrovolnictví, ukázat na příkla-
dy a získat další posily. Program roku 
dobrovolnictví v ČR – ve zdravotnic-
tví, v sociálních službách, v kultuře či 
sportu, s dětmi a mládeží, v ekologii, 
při mimořádných událostech, v círk-
vích a podobně – lze prostudovat na 
webových stránkách www.dobrovol-
nici.cz. Nalezli jsme zde i výklad dob-
rovolnictví. Mimo jiné říká, že dobro-
volná pomoc se nerovná levné pra-
covní síle, nemůže být ani předepsá-
na, musí vyvěrat z potřeb a motivace 
dobrovolníků a musí respektovat po-
třeby klientů či služeb, které orga-
nizace poskytuje. Platí rovněž zása-
da, že dobrovolník nenahrazuje prá-

ci profesionálů. Na webových strán-
kách je uveřejněna řada příběhů 
a osudů dobrovolníků, jeden z nich 
vyšel z centra Dobromysl.
Do Evropského roku dobrovolnictví 
se zapojili i členové realizačního tý-
mu centra Dobromysl. Vrchní sest-
ra oddělení chirurgie Mgr. Ladisla-
va Kohoutová, která je členkou celo-
státní pracovní skupiny dobrovolníci 
ve zdravotnictví, se spolu s Ing. To-
mášem Hendrychem, s vrchní sest-
rou onkologie Danou Hrstkovou a se 
staniční sestrou spinální jednotky Bc. 
Alenou Kyrianovou, zúčastnili disku-
zí u kulatých stolů a obohatili něko-
lik konferencí svými příspěvky k dob-
rovolnictví v liberecké nemocnici. Na 
podzim by měl aktivity Dobromyslu 
natáčet zahraniční televizní štáb.

Letošek je také Evropským rokem dobrovolnictví
Nebude jich nikdy dost, jsou většinou skromní a nestojí o publicitu, o to víc bychom si jich měli vážit. 
Dobrovolníci totiž pomáhají druhým a vykonávají práci bez nároku na odměnu, což je v současné spo-
lečnosti pro mnohé nepochopitelné. Najdeme je všude, kde je třeba rychlá pomoc. V Libereckém kraji po-
máhali při likvidaci škod po povodních a byli oporou lidem, které živel postihl nejvíce. Dobrovolníky má 
i Krajská nemocnice Liberec, a. s., a to prostřednictvím centra Dobromysl.
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Metropol spolupracuje s lékaři Krajské nemocnice Liberec | bezplatná distribuce do domácností a stojanů

„Kontrola konstatovala jen drob-
né nedostatky v jedné z technologií. 
Úspěšně se nám tak podařilo zavr-
šit tento projekt na modernizaci kar-
diocentra,“ řekl generální ředitel 
a předseda představenstva KNL, 
a. s. MUDr. Zdeněk Konrád. „Nové 
přístroje pro nemocnici znamenají 
významný pokrok v tom, že může-
me použít nejmodernější technolo-
gie, zároveň je tak technicky zajištěn 
rozvoj kardiocentra v dalších třech 
až pěti letech. Nové vybavení umož-
nilo výrazné zlepšení péče o pacien-
ty s chorobami srdce. Zkrátily se ta-
ké čekací lhůty a zkvalitnila se péče 
o naše pacienty,“ uvedl MUDr. Ros-
tislav Polášek, přednosta Kardio-
centra KNL, a. s. 

Liberecké kardiocentrum je jediným 
pracovištěm svého druhu posky-
tující specializovanou kardiologic-
kou péči v Libereckém kraji. Vznik-
lo v roce 2003 a patří k nejmladším 
součástem Krajské nemocnice Libe-
rec, a. s. Léčí nemocné s akutními 
život ohrožujícími stavy - jako jsou 
infarkt myokardu, poruchy srdeč-
ního rytmu a srdeční selhání. Kro-
mě akutních nemocných jsou na li-
bereckém kardiocentru odbornými 
lékaři referováni pacienti k pláno-
vaným výkonům. Jako jediné pra-
coviště v kraji provádí katetrizač-
ní intervence na věnčitých tepnách, 
implantace kardiostimulátorů či de-
fi brilátorů, srdeční resynchronizač-
ní léčbu či radiofrekvenční ablace sr-

Nové vybavení kardiocentra umožňuje zlepšit péči o pacienty 
V Krajské nemocnici Liberec, a. s., byl v dubnu letošního roku ukončen pro-
jekt. Modernizace přístrojového vybavení a obnova technologií kardiocentra, 
jehož cílem bylo umožnit výrazné zlepšení péče o pacienty s chorobami srdce. 
Projekt s náklady téměř 60 milionů korun byl z 85 procent spolufi nancován 
Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Po ukončení projek-
tu a kontrole Ministerstvem zdravotnictví obdržela nemocnice 9. srpna 2011 
na svůj účet peníze z Integrovaného operačního programu.

dečních arytmií. Oddělení poskytuje 
komplexní léčbu nejen obyvatelům 
Libereckého kraje, ale díky dobré do-
pravní obslužnosti i z přilehlých ob-
lastí sousedních krajů Ústeckého, 
Královéhradeckého a Středočeského 
- tedy pro zhruba 600 tisíc obyvatel. 
„Původní přístrojové vybavení nám 
dávalo již omezené možnosti v léčbě. 
Naše kardiocentrum získalo druhou 
angiolinku, kterou byl vybaven nově 
vybudovaný 3. sál invazivní kardiolo-

gie, kde bude využívána při provádění 
srdečních katetrizací a léčebných vý-
konech. Jde především o léčbu nemoc-
ných s akutním infarktem myokardu. 
V minulosti hrozilo, že v případě poru-
chy jediné angiolinky bude muset být 
pacient odeslán k výkonu až do Pra-
hy. Výrazné posílení péče představují 
i další nové přístroje. Rentgen pro elek-
trofyziologii, díky němuž se sníží po-
čet personálu potřebného při operač-
ních výkonech, což má pozitivní do-

pad na sterilitu a radiační ochranu. 
Nové elektrofyziologické záznamové 
zařízení umožňuje rozvoj metod abla-
ce srdečních arytmií, především katet-
rizační léčbu fi brilace síní. 
Nové možnosti léčby nám nabízí vyu-
žití moderního ECHOkardiografi ckého  
přístroje s technologií trojrozměrného 
zobrazení, či intravaskulárního ultra-
zvuku pro vyšetření věnčitých tepen,“ 
představil některé již využívané pří-
strojové novinky přednosta Polášek.

Přednosta kardiocentra Krajské nemocnice Liberec, a. s., MUDr. Rostislav Polášek, představuje nový 3. sál Invazivní kardiologie - angi-
olinku SIEMENS, pořízenou z prostředků IOP za zhruba 22 milionů korun. Na druhém snímku je ovládací pracoviště nového sálu.

SLEVA 
15 %
SLEVA 
15 %

na multi-
vitamínové
přípravky

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

Akce platí do konce září 2011
v obou nemocničních lékárnách a zdravotnické prodejně v areálu KNL

Posledním srpnovým dnem byl 
na dětském psychiatrickém od-
dělení Krajské nemocnice Libe-
rec, a. s., ve Školní ulici ukončen 
druhý kurz dětí hospitalizova-
ných zde s vadami řeči.

Sympatickou tečku za ním přispěcha-
li udělat členové občanského sdruže-
ní Zdravotní klaun s akcí nazvanou 
„Cirkus Paciento“. „Aktéři Zdravotní-
ho klauna nacvičovali během tří dnů 
s dětmi cirkusová představení a ty po-
té mohly své umění předvést ve speciál-
ně postaveném šapitó na zahradě na-
šeho oddělení před zraky ostatních pa-

cientů i personálu nemocnice,“ přiblí-
žila zajímavou aktivitu psycholožka 
PhDr. Jitka Havlová.
Občanské sdružení Zdravotní klaun 
Praha je široce uznávané pro svoji od-
bornost v oblasti využívání humoru 
ve zdravotnictví. Smích a radost pra-

videlně přináší hospitalizovaným dě-
tem po celé ČR od roku 2001. V sou-
časné době navštěvuje 75 zdravotních 
klaunů 55 nemocnic a ročně rozesmě-
je přes 70 tisíc pacientů. Nově zajíždí 
i mezi seniory a geriatrické pacienty. 
Vedle zdravotních klauniád a Cirkusu 
Paciento pořádá sdružení vzdělávací 
semináře a speciální projekty zaměře-
né na propojení dětských i dospělých 
pacientů s venkovním prostředím. 
Většina nákladů na zajištění projek-
tů je hrazena z darů fi rem a fyzických 
osob. Podrobnosti o činnosti sdruže-
ní lze získat na webových stránkách: 
www.zdravotni-klaun.cz.

Děti nacvičily cirkusové představení

Jedním ze specifi ckých pracovišť Krajské ne-
mocnice Liberec, a. s., je oddělení nemocí z po-
volání, které je vyhláškou č. 342/1997 Sb., 
v platném znění, určeno střediskem hlásícím 
nemoci z povolání ze spádové oblasti celého 
Libereckého kraje.

Pověřenou lékařkou je zde MUDr. Dana Čermá-
ková, kterou jsme požádali o krátký rozhovor.

 Jak dlouho už působíte v oboru pracovní-
ho lékařství?
Je to už pěkná řádka let. Do tohoto procesu 
jsem nastoupila po atestaci v roce 1979, teh-
dy na ambulanci pracovního lékařství při hy-
gienické službě.

 Co se v rámci tohoto pověření na vašem od-
dělení provádí?
Je to především posuzování a hlášení nemocí z po-
volání a ohrožení nemocí z povolání. U hlášených 
nemocí z povolání vystavujeme posudky, který-
mi se stanoví výše odškodnění za bolest a ztížení 
společenského uplatnění. Navrhujeme léčbu ne-
mocí z povolání a rozhodujeme o dalším zařaze-
ní osob s hlášenou nemocí z povolání. V případě 
odeznění známek nemoci z povolání ji rušíme.

 Provádíte i preventivní prohlídky?
Samozřejmě. Ty provádíme u osob pracujících 
na vybraných pracovištích v rizikových kate-

goriích ve smyslu vyhlášky 432/2003 Sb. u fi-
rem po celém Libereckém kraji. Jejich cílem je 
odhalení počínajícího poškození zdraví z prá-
ce a navržení dalšího postupu k odvrácení 
vzniku onemocnění z povolání a dále zhodno-
cení celkového zdravotního stavu pracujících 
v riziku a vyloučení osob s kontraindikacemi 
pro rizikovou práci.

 Máte v oboru bohaté zkušenosti, můžete 
posoudit změny, ke kterým v nemocech z po-
volání došlo?
V letech minulých převládala tak zvaná klasic-
ká rizika pro vznik nemocí z povolání – praš-
nost, vibrace, hluk, přenos nakažlivých nemocí. 
Postupem let se uplatňují nová rizika – v sou-
časné době převládají se zhruba 85 procenty 
onemocnění z přetížení, jako jsou syndromy 
karpálních tunelů, záněty šlach, onemocně-
ní tenisovým loktem, artrózy, v oblasti dolních 
končetin zejména onemocnění menisku a ko-
lenního kloubu. Na druhém místě podle četnos-
ti výskytu jsou kožní onemocnění a různé pro-
jevy alergií. Ostatní nemoci z povolání se vy-
skytují sporadicky. Je důležité uvést, že u nás 
platí uzavřený seznam nemocí z povolání, kte-
rý je obsažen v příloze k nařízení vlády 290/95 
Sb., v platném znění. Některé nemoci, u kte-
rých je vliv práce také nesporný, odškodnit jako 

nemoc z povolání nelze, zde bych uvedla napří-
klad různá poškození páteře.

 Dá se říci, že nemocí z povolání v naší spo-
lečnosti ubývá?
Já si to nemyslím. Tak, jak se mění situace na tr-
hu práce, dochází k jinému výskytu těchto ne-
mocí a je to do určité míry obraz momentální 
situace na pracovišti. Není však pravidlem, že 
by nemoci z povolání vznikaly pouze na riziko-
vých pracovištích.

 Kdo jsou vaši pacienti?
Lidé, které k nám pošle praktický nebo odbor-
ný lékař, vyšetření si může vyžádat i zaměst-
navatel, ale též pracovník sám bez doporuče-
ní. V každém z těchto případů nejprve vyžadu-
jeme zdravotní dokumentaci a teprve podle ní 
přistupujeme k vyšetření. Většinu diagnóz po-
síláme k dalšímu konziliárnímu vyšetření. Ně-
které diagnózy, jako je onemocnění z vibrací, 
stanovujeme sami. V případě zjištění nemoci, 
která odpovídá znění taxativního vyjmenování 
odškodnitelných nemocí, následuje akt hlášení, 
který zahrnuje vystavení lékařského posudku, 
který obdrží pacient a všechny zainteresova-
né instituce. Pokud je případ dovršen a nemoc 
z povolání pravomocně odškodnitelná, vysta-
vujeme návrh na odškodnění, které zaměstna-
vatel předá své pojišťovně.

Nemocí z povolání v Libereckém kraji neubýváMísto menu BuďFit 
Tip šéfkuchaře

Od jara letošního roku přispíval 
stravovací provoz KNL, a. s., k bo-
ji proti obezitě nabídkou odlehče-
né stravy BuďFit. Toto menu mělo 
pomoci klientům změnit stravova-
cí návyky a vést je k prvnímu kro-
ku k dosažení nižší tělesné hmot-
nosti. „Bohužel od září v naší závod-
ní jídelně toto menu už neděláme, 
a to z prostého důvodu – byl o ně ma-
lý zájem. Denně zde vaříme na 2100 
porcí jídel a z toho si strávníci objed-
návali pouze asi 30 porcí zmiňované-
ho menu. Proto jsem se rozhodl je na-
hradit jinou nabídkou, kterou stráv-
níci najdou pod názvem Tip šéfku-
chaře. Přestože o menu BuďFit nebyl 
v nemocnici očekávaný zájem, nehá-
zíme fl intu do žita, a je možné, že za 
čas se k němu opět vrátíme. K této 
úvaze nás vede zkušenost z restau-
race při Krajském úřadu a z jídelny 
fi rmy Magna Bohemia, kde je u tam-
ních strávníků o menu BuďFit velký 
zájem a bude se zde dál připravo-
vat,“ uvedl Karel Kubelka, vedoucí 
oddělení stravovacích a restaurač-
ních služeb KNL, a. s.
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Naléhavost skoro dokonale oslabuje ubíhající čas (Immanuel Kant) byla správné znění tajenky v minulém čísle. Na příručku 100 hradů a zámků do kapsy se 
může těšit Oldřich Pígl z Liberce. Úspěšný vylosovaný luštitel dnešní křížovky obdrží fi lm na DVD. 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 16. září 2011. 

Tání
Ženský 
zpěvní
hlas

Výhra 
na dvě
čísla

Peřej
Tisíc 

kilogramů
Škubat

Firma pro 
výzkum 

veřejného 
mínění

Literární
listy

(zkratka)  
Biceps

Skupenství 
vody

Podvody
Součást 

éterických 
olejů

Přínos 
nevěsty

do
manželství

Žabí
slabika

Osázet 
trávou

a stromy

Čára 
symetrie

Astro-
logický 
pojem

Jez

Cizí prací 
prášek

Otázka
prvního 
pádu

Jednotka
síly

zvuku
Auto

Biblická 
postava

Indická
řeka

Značka
teplé deky

Cizí
varianta 
jména
Marie

Avšak

Dobrota

Název 
hlásky N

Nástroj 
kopáče

Španělské 
město

Olga 
(domácky)

Povrchový 
důl

L

Obec
u Svitav

Soubor
slov

Postel

Bůžek
lásky

Otáčivý 
impuls

Z toho 
důvodu

Římských 
51

Být pří-
jemný oku

NAPOVÍME: 
Akai, anol,
Banás, Ati, 

Tanja, spin.

Město
v Čadu

Náš východ-
ní soused

Bál

Republika

Kus
ledovce

Poučka
Sjezd 

sokolských 
jednot

Ostravská 
zpěvačka

Možná 
(knižně)

Pilot
kačera 

Skrblíka
Manželka

V nejbliž-
ším dosahu

Takové 
množství

NAPOVÍME: 
AISA, ambo,
Kodym, ron,
EK, astral.

Obraz
nahé
ženy

Soustava 
střešních 

trámů

Velká myš

Frontman 
skupiny 

Wanastovi 
vjecy

Slůvko 
překvapení

Filmová 
hvězda

Vychýlení 
(knižně)

Tělní 
výměšek

při
námaze

Plošná
míra

Stáří

Roční 
období

Ono

Třída

Barva
na vejce

Slovenské 
přirovnání

Koně 
(básnicky)

Končina

Jméno 
skladatele 
Krejčího

Která věc

Déšť
tekoucí
po zemi

Bylina
kozlík 

lékařský

Lité
betony

Iniciály 
Klepáčové

Rumunské 
město

Německy 
„ve“

Cukerné 
roztoky

Britské 
univerzitní 

město

Cizí
značka 

elektroniky

Nástrahy 
pytláka

Nepode-
psaný
dopis

2

1

3

4

Tisková reklama funguje. Zaručeně.
Kontakt

pro podnikatele
a fi rmy:

Iva Baráková
tel. 607 917 244

barakova@tydeniky.cz
inzerce@tydeniky.cz

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

JE PRO VÁS ROZVOD 
KRUTOU RANOU OSUDU?  

Co bude dál? Odpovím vám! 

Kartářka Chantal! Tel.: 906 706 506

VYBÍRÁTE SI NESPRÁVNÉ 

ZAMĚSTNÁNÍ? S mou pomocí 

se nespletete, volejte! Astrolog 

Alan na tel.: 906 706 506

TTeTeTeTeTeTeTeellllll.l.l..::::::: : 999999999000000000666666666 77777777000000000666666666 555555555000000000666666666

na období 9. – 22. 9. sestavila 
zkušená astroložka Eva

nyní i na internetu 
www.astrolinka.cz

Nové přátelství, které vám 
nabídne člověk, s nímž jste se 
dosud stýkali jen povrchně, rozvi-
nete až překvapivě rychle. Přinese 
vám dost nových podnětů.

Beran 21. 3.–19. 4.

více na tel.: 906 706 506

Vaše soukromí se dostane do 
menší krize. Drobné hádky, které 
se objeví, se budou týkat nejenom 
financí, ale také neuspokojivého 
milostného života.

Býk 20. 4.–20. 5.

více na tel.: 906 706 506

Vůči lidem, které neznáte, 
budete oprávněně uzavření. Zjis-
títe posléze, že se vám posmívají 
kvůli zevnějšku, což vás utvrdí 
v tom, že jednáte správně.

Blíženci 21. 5.–21. 6.

více na tel.: 906 706 506

Ve finančních otázkách, kte-
ré vám dělají těžkou hlavu, dáte 
nakonec za pravdu svému partne-
rovi. Ani se nenadějete a všechno 
se zase v dobré obrátí.

Rak 22. 6.–22. 7.

více na tel.: 906 706 506

Protějšek udělá, co vám 
na očích uvidí, což je neklamná 
známka toho, že má trochu špat-
né svědomí. Lepší pro vás rozhod-
ně bude nepátrat po příčinách.

Lev 23. 7.–22. 8.

více na tel.: 906 706 506

Dočasně se budete muset 
smířit s nižšími příjmy. Pokud ne-
přestanete pátrat po nějakém od-
povídajícím uplatnění, najdete si 
brzo adekvátní náhradu.

Panna 23. 8.–22. 9.

více na tel.: 906 706 506

Ve výchově dětí bude mít váš 
protějšek před vámi velký náskok. 
Měli byste si to v klidu přiznat 
a přizpůsobit se podmínkám, kte-
ré ratolestem nastavil.

Váhy 23. 9.–23. 10.

více na tel.: 906 706 506

Slibné kariérní vyhlídky, 
které vám kynou hned z několi-
ka stran, by vám mohly pokazit 
milostné eskapády. Milenecký 
poměr se tu jeví jako nepřípustný.

Štír 24. 10.–22. 11.

více na tel.: 906 706 506

Nebojte se oslovit svého šéfa 
s žádostí o zvýšení platu. Přidáno 
můžete dostat s naprostou samo-
zřejmostí, protože vaší práce si 
konečně začnou cenit.

Střelec 23. 11.–21. 12.

více na tel.: 906 706 506

Celou rodinu potěší dobré 
příjmy, které si však budete mu-
set tvrdě odpracovat. Vypadá to, 
že vás mimo jiné čeká i další stu-
dium nebo rekvalifikace.

Kozoroh 22. 12.–19. 1.

více na tel.: 906 706 506

Chování vaše partnera v sou-
kromí pro vás sice bude zklamá-
ním, ale stejně byste se s  roz-
chodem neměli unáhlit. Dejte 
protějšku ještě poslední šanci.

Vodnář 20. 1.–18. 2.

více na tel.: 906 706 506

Vaše zdraví by si zasloužilo 
víc pozornosti, než jste mu věno-
vali dosud. Podrobné vyšetření 
odhalí zatím jen menší odchylky, 
ale prevence je nutná.

Ryby 19. 2.–20. 3.

více na tel.: 906 706 506

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

Adriana kartářka, numeroložka
specializace nevěra, láska
TAJÍ PŘED VÁMI NEVĚRU? 
Společně najdeme v mých kartách 
odpověď, zavolejte mi! Paní Adriana!

Tel.: 906 706 506

Denisa kartářka, numeroložka
specializace milostné trojúhelníky
STALI JSTE SE SOUČÁSTÍ 
MILOSTNÉHO TROJÚHELNÍKU? 
Co dělat? Poradím vám! Vaše Denisa

Tel.: 906 706 506

Tel.: 906 706 506 Tel.: 906 706 506

Tel.: 906 706 506

Eva astroložka
specializace finance, partnerství
KDY SE DOSTANETE 
Z FINANČNÍ TÍSNĚ? 
Povím vám to, umím hledět do budou-
cna! Vaše Eva!

Alena astroložka, jasnovidkaa
specializace prognózy do budoucna
CO VÁM CHYSTÁ BUDOUCNOST?  
Ráda vám sestavím osobní horoskop, 
volejte! Astroložka Alena!

Světlana kartářka
specializace povolání, kariéra
DOSÁHNETE V PODNIKÁNÍ 
ÚSPĚCHU? Nabízím vám precizní 
výklad karet! Volejte paní Světlanu!

HLASUJTE NA
www.aeroplanem.cz

Regionální operační program Severozápad pod-
pořil dotacemi z evropských fondů v Ústeckém 
a Karlovarském kraji již bezmála 300 projektů. 
Vyberte z dokončených projektů ten nejzajíma-
vější a zúčastněte se soutěže o vyhlídkový let 
a spoustu dalších cen. 
Navštivte webové stránky www.aeroplanem.cz 
a seznamte se s výběrem třiceti projektů pod-
pořených z Regionálního operačního programu 
Severozápad, které již slouží veřejnosti. Vyberte 
ten, který je podle Vás nejzajímavější nebo se 
Vám nejvíce líbí a hlasujte pro něj.
Soutěž probíhá ve třech kolech od 1. září 2011 
do 30. listopadu 2011 formou internetového 
hlasování. Začátkem každého měsíce budou 
vyhlášeni výherci předchozího kola. Pokud tedy 
nevyhrajete hned napoprvé, nezoufejte, může-
te zkusit štěstí znovu a hlasovat i v následujících 
dvou kolech.

Jeden z dravců je dost oškli-
vě poraněn, příčinou  jsou 
s velkou pravděpodob-
ností zakázaná železa 
na škodnou. Přivolaný lé-
kař,  který se  odborně sta-
rá o zraněné živočichy,  mu-
sel orlovi amputovat  tři prsty. 
A tak mu zbyl jen zadní dráp, palec. Pa-
cient teď  vyžaduje náročnou péči, čiš-
tění rány a dvakrát denně aplikaci an-
tibiotik v podobě masti.  Po úspěšném 

doléčení zůstane orel moř-
ský na dožití v záchran-
né stanici, protože s han-
dicapem takového rozsa-
hu nebude schopen samo-
statně přežít.  Pro dravce 
potřebuje záchranná stani-

ce  zřídit rozletovou voliéru. 
Proto uvítá jakoukoliv fi nanční pomoc. 
Bližší informace najdete na www.dro-
serabublava.cz.  Všem dárcům předem 
děkujeme. (met, foto: ZS Drosera)
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Už se do přírody nevrátí
Bublava |  Záchranná stanice Drosera pro handicapované živoči-
chy v Bublavě nedaleko Kraslic má nový přírůstek, už druhého, po-
měrně vzácného orla mořského.

J. Cura a M. Danieli
ve fotoateliéru Seidel
Český Krumlov | Jediný volný večer, 
který měl před premiérou opery Kome-
dianti před otáčivým hledištěm, strávil 
slavný pěvec José Cura s rodinou a přá-
teli v českokrumlovském Museu Fotoa-
teliér Seidel. 

Argentinský tenorista i jeho italský ko-
lega, barytonista Marco Danieli, přija-
li pozvání do tohoto místa především 
proto, že jsou sami vášnivými fotogra-
fy. Fotoateliér, v němž se nechali i por-
trétovat, je nadchl. J. Curu inspiroval 
k rozhodnutí, že doma opráší staré pří-
stroje a zařídí si temnou komoru. (met)
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Kontakt pro fi rmy a podnikatele: inzerce@tydeniky.cz | bezplatná distribuce do domácností a stojanů
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Tipsport arena v Liberci
Jeronýmova 570/22 • Liberec 7 

PROGRAM AKCÍ ZÁ Í 2011

www.tipsportarena.cz
info@tipsportarena.cz

www.ticketpro.cz
Vstupenky v síti Ticketpro

800

SPORT LIVE 2011 
10. 9. 2011 10.00 - 16.00 hod.
Již po šesté Vás srde n  zveme na sportovní show a veletrh SPORT LIVE, v jehož rámci se
otev ou brány Tipsport areny a sportoviš  v areálu Sport Parku Liberec.

Bílí Tyg i Liberec - HC Ocelá i T inec
16. 9. 2011 18.30 hod.
Bílí Tyg i mají na úvod nového ro níku extraligy opravdu ostrého soupe e – ú adujícího
mistra R z T ince. Zápasem s T incem zárove  Tyg i vstoupí již do 10. extraligové sezóny.

The Beatles Night
21. 9. 2011 18.30 hod.

eský národní symfonický orchestr se tentokrát pod vedením p. Carla Davise p edstaví se
symfonickým nastudováním písní nejslavn jší skupiny v historii populární hudby.

Liberecké Všeho Trhy
10. a 24. 9. 2011 6.00 - 11.00 hod.
I v letošním roce m žete navštívit tradi ní liberecký blešák, který se usadí na ploše centrálního
parkovišt  u Tipsport areny. Trhy se konají každou druhou a tvrtou sobotu v m síci.

Bílí Tyg i Liberec - HC Vítkovice Steel
22. 9. 2011 18.10 hod.
Minulý zápas p ijel do Liberce mistrovský T inec. V dalším utkání se do Tyg í arény chystá
st íbrný  nalista lo ského ro níku extraligy z Vítkovic.

Bydlíte v Libereckém kraji 
a jste čerstvým držitelem ři-
dičského průkazu nebo mladší 
třiceti let? Pokud ano, tak jsou 
právě vám určeny kurzy, které 
organizuje Centrum kurzů bez-
pečné jízdy ve spolupráci s Li-
bereckým krajem na autodro-
mu v Sosnové.

 
Mladí řidiči z Libereckého kraje ma-
jí nyní jedinečnou možnost absol-
vovat základní kurz bezpečné jízdy 
za jedinečnou cenu 200,-Kč, přičemž 
standardní cena podobných kurzů je 
3.492,-Kč. Podmínkou účasti za zvý-
hodněnou cenu je bydliště účastní-
ka v Libereckém kraji a zároveň věk 
nepřesahující 30 let nebo držení ři-
dičského oprávnění ne déle než 3 ro-
ky. Liberecký kraj chce i tímto způ-
sobem zvýšit bezpečnost silničního 
provozu na našich silnicích. 
Pořádaná školení bezpečné jízdy 
se vždy nesou v duchu spojení zá-
bavy s poučením, kdy jsou účast-
níci přijatelnou formou vnese-
ni do situací, které mohou na na-
šich silnicích kdykoli nastat a řidič 
by na ně měl být připraven. Cvi-
čí se zvládnutí nedotáčivého smy-
ku, průjezd zatáčkou na smykové 
ploše, výhybný manévr a nácvik 
dalších krizových situací, které si 
účastník vyzkouší ve svém vlast-
ním autě v bezpečí polygonu.
„Zpřístupněním těchto kurzů mla-
dým řidičům se snažíme hlavně 
zvýšit bezpečnost na silnicích, sní-
žit nehodovost a umožnit jim získat 
správné návyky potřebné pro ovlá-
dání auta v krizových situacích. 
Málokterý z řidičů měl možnost si 
před skutečně vzniklou krizovou si-

Mladí řidiči trénují na autodromu

tuací tento stav předem vyzkoušet 
a tedy správně reagovat, čímž lze 
následky případné nehody minima-
lizovat. Součástí kurzu je i teoretic-
ká část, kdy instruktor mladé řidiče 
upozorní na časté chyby při ovládá-
ní vozu, poutání a podobně,“ říká 
Martin Sepp, náměstek hejtmana 
pro dopravu.

Kurzy jsou připraveny až pro 600 zájem-
ců a konají se ve vypsaných termínech 
zveřejněných na www.kurzybezpec-
nejizdy.cz, kdy v každém dni proběh-
nou celkem dvě školení s maximálním 
počtem třiceti účastníků. Kurz je složen 
z teoretické části a z praktické části pro-
bíhající na smykových plochách pod ve-
dením zkušených instruktorů.

Na polygonu si zatrénují
i motorkáři

Ve dnech 25. a 26. září pořádá Li-
berecký kraj ve spolupráci s au-
todromem Sosnová další dva kur-
zy pro začínající motorkáře s ná-
zvem Učme se přežít III. a to 
zcela zdarma! Zájemci z Liberec-
kého kraje se mohou zaregistro-

vat na portálu bezpečnosti silnič-
ního provozu Libereckého kraje
www.bezpecnenasilnicich.cz
„Většina vážných dopravních nehod mo-
tocyklistů je spojena s mladými lidmi, je-
jich nedostatečnými zkušenostmi a chy-
bějícím tréninkem bezpečného ovládání 
stroje. U motocyklů platí, že i malá chyba 
v provozu může být krutě trestána a mít 
fatální následky. V autoškole se motocy-
klista naučí spoustu věcí spojených s pro-
vozem motocyklu, nicméně zde není pro-
stor na trénování některých situací, které 
v provozu na reálné silnici běžně nastá-
vají. Ovládání motocyklu sólo a se spolu-
jezdcem atd. Žádná parkoviště s ostrými 
obrubníky ani letiště s bezmezným pro-
storem.  Pro výchovu lepších řidičů a ři-
diček motocyklů potřebujeme prostor pro 
výuku na bezpečných autodromech a mo-
tocyklových polygonech. Určitě nadstav-
bové tréninky a výuku vnímám jako vel-
mi pozitivní,“ říká Vladimír Mašek, in-
struktor jízdy na motocyklu, které se 
podílí i na preventivních akcích Týmu 
silniční bezpečnosti Libereckého kraje.
„Projekt „Učme se přežít III“ si vzal za cíl 
poskytnout školení začínajícím motocy-
klistům. Kurzy zahrnují to nejdůležitěj-
ší, co je zapotřebí procvičovat. Z teoretic-
ké části je to technika jízdy, poskytování 
první pomoci a připomenutí toho nejdůle-
žitějšího z legislativy. V praktické části se 
pak cvičí hlavně brzdění v různých rych-
lostech, plynulé přenášení těžiště, průjezd 
zatáčkou, brzdění v náklonu, výhybný 
manévr atd. Spolupracujeme s těmi nej-
zkušenějšími instruktory, kteří své žáky 
seznámí s celou řadou maličkostí a indivi-
duálních drobností potřebných k ovládá-
ní právě jejich konkrétního stroje ať už se 
jedná o skútr, enduro nebo chopper“, do-
dává Martin Sepp, náměstek hejtmana 
pro resort dopravy.
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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

Lesy ČR v uplynulém měsíci 
úspěšně dokončily rekonstruk-
ci veřejností velmi oblíbené Na-
učné stezky Klokočná.

Nachází se na území Středočeského kra-
je, v rozlehlém lesním komplexu nedale-
ko města Říčany, mezi obcemi Tehovec, 
Tehov, Klokočná a Svojetice, asi 20 km ji-
hovýchodně od Prahy, na rozloze přibliž-
ně 400 hektarů. Stezka měří cca 4,5 kilo-
metru. Místní lesy spravuje státní pod-
nik Lesy ČR, Lesní závod Konopiště.
V lesích kolem naučné stezky Klokoč-
ná jsou již více než 15 let uplatňovány 
zásady trvale udržitelného hospodaře-
ní v našich lesích formou podrostního 
až výběrného hospodářského způsobu 
s převažující přirozenou obnovou dře-
vin. Stezka samotná návštěvníky se-
znamuje i s jednotlivými typy lesa. Spe-
cifi kou je rovněž nízká nadmořská výš-
ka a převážně chudé, vodou ovlivněné 
stanoviště.

Naučná stezka Klokočná v novém

„Od roku 2009 v místních lesích probíhá ta-
ké lesnický výzkum a výuka, v rámci kte-
rých funguje dobrá spolupráce Lesů ČR, 
Středočeského kraje, Ministerstva životní-
ho prostředí a Lesnické fakulty České ze-
mědělské univerzity. Podél zrekonstruova-
né Naučné stezky Klokočná je umístěno cel-
kem 17 informačních tabulí. Její součástí 
jsou nově také dva kryté odpočinkové ob-
jekty pro návštěvníky. Od roku 2009 je na 
trase díky Lesům ČR i srubový altán. Cel-
kové náklady na rekonstrukci se vyšplhaly 
k částce čtvrt milionu korun. Lesy ČR nákla-
dy hradily ze svého speciálního Programu 

2000, kterým podnik celostátně podporuje 
veřejně prospěšné funkce lesů,” přibližu-
je zajímavosti spojené s Naučnou stez-
kou Klokočná Miroslav Jankovský, ředitel 
Lesního závodu Lesů ČR Konopiště.
Vzhledem k tomu, že se během uply-
nulých deseti let vývojová stadia po-
rostů na stanovištích původní naučné 
stezky změnila, došlo v průběhu rekon-
strukce stezky ke změnám nejen na 
jednotlivých stanovištích, ale také k vý-
měně stojanů a aktualizaci textu na in-
formačních tabulích. 

Text a foto: Lesy ČR

Období slávy 
Od roku 1820 vlastnil sychrovské pan-
ství původně francouzský rod Rohanů, 
a právě druhý rohanský majitel Sych-
rova, kníže Kamil, byl iniciátorem roz-
sáhlé přestavby zámku ve stylu roman-
tické gotiky. Jako vášnivý dendrolog ta-
ké pozměnil a zvětšil park, kterému 
byla zachována koncepce tří os, kte-
ré se rozbíhají od pískovcového scho-
diště, jež vede k hlavnímu vstupu do 
zámku. Hlavní středovou osu zakonču-
je oranžérie, s jejíž výstavbou se zača-
lo v roce 1831 a skončilo v roce 1835. 
Stavebním ředitelem byl Josef Pruvot, 
zednické práce prováděl mistr Lagner 
a kamenické práce mistr Kratzman. 
Již v průběhu stavby se ale začalo mě-
nit její cílové využití – z oranžérie se 
stal letohrádek, v jehož hlavním sá-
le se odehrávala scénická představení 
a v přilehlých kabinetech či na koloná-

dě se šlechta a její hosté občerstvovali. 
V okolí stavby bylo velké množství kvě-
tin a sama oranžérie, nebo chcete-li le-
tohrádek, byla ozdobena popínavými 
prérijními růžemi žluté barvy.

Úpadek
Za knížete Kamila se v parku nacháze-
lo až 1 872 druhů a odrůd dřevin, v při-
lehlých sklenících potom 1 119 druhů 
a odrůd rostlin skleníkových. Nicméně 
Kamilův nástupce, kníže Artur Alain,  
zálibu v botanice a dendrologii nesdí-
lel a tak nejenom park, ale i oranžé-
rie začaly upadat. Stavba byla využita 
pouze jako sklad zahradnického nábyt-
ku a náčiní, sloužila také jako úložiště 
hrnkových květin a cibulovin, sklep byl 
využíván jako vinotéka. Původně se do-
konce uvažovalo i o zbourání této stav-
by, a to z důvodu fi nančně náročného 
provozu. Stavbu zachránila její poloha, 
neboť je vkusným protipólem vchodu 
do zámku. Alain Artur proto opravil její 
střechu, interiéry ale nechal napospas 
osudu. Jako sklad zahradnického nářa-
dí byla oranžérie využívána až do roku 
1945, kdy byl zámek zestátněn.

Pokusy k oživení
V letech 1945 – 1948 byla oranžérie 
zcela nepřístupná – v objektu zám-

ku působil národní správce a pro ve-
řejnost byla otevírána pouze zámecká 
kaple. V 70. a 80. letech 20. století by-
ly vytvářeny projekty na využití oran-
žérie – v návrhu byla koncertní síň, vý-
stavní plocha, restaurace ve francouz-
ském stylu – všechny projekty byly ale 
pouze tzv. „na papíře“.

Rekonstrukce
V roce 2003 byl zadán projekt k její úpl-
né rekonstrukci a úkolu se zhostil archi-
tekt Jiří Mrázek. Podrobný stavebně his-
torický průzkum poukázal na výjimeč-
nost této stavby, která se od podobných 
budov tohoto zaměření liší půdorys-

ným uspořádáním, podmínkami osvět-
lení i vnitřní dispozicí (výše zmiňovaný 
sál, kabinety, sklepení). Při rekonstrukci 
se vycházelo z původních návrhů Pru-
vota a knížete Kamila, aby se oranžérie, 
shodně jako zámek, vrátila do doby své 
největší slávy. Celkové náklady na rekon-
strukci oranžérie se vzhledem k jejímu 
špatnému technickému stavu, silně na-
rušené statice a nutnosti zásobit oran-
žérii vodou vyšplhaly ke třiceti milio-
nům korun.  Velká část byla fi nancová-
na z tzv. „norských fondů“, z prostředků 
Ministerstva kultury ČR a zhruba třetina 
z vlastních výnosů zámku Sychrov.  

Slovo kastelána
Kastelánem na zámku Sychrov je PhDr. Mi-
loš Kadlec, kterého jsem se ptala, jak je 
spokojen s celkovou rekonstrukcí a také 
na to, jaké je plánované využití oranžérie. 
„Jsem moc rád, že se rekonstrukce povedla. 
Jsem si vědom, že pro řadu návštěvníků jsou 
překvapivé barvy a zřejmě i tvary lamp, kte-
ré visí po obvodu oranžérie – jsou ale kopií 
původních a myslím, že zcela vystihují poně-
kud svéráznou osobnost knížete Kamila, kte-
rý byl vyhlášeným milovníkem barev, o čemž 
svědčí i růžová omítka našeho zámku. Oran-
žérie přesně vystihuje jeho nekonvenční pří-
stup k životu a vlastně i architektuře, neboť 
sychrovská oranžérie skutečně nemá obdo-
by. A její další využití – všechny srdečně zvu 
17. 9. na zahajovací „Čaj o páté“ s podtextem 
Romantický sen a zámek Sychrov. Tyto „čaje“ 
chceme realizovat každý měsíc – kromě vý-
borného občerstvení nabídneme hostům ta-
ké přednášku na určité téma. 10. 9. nás če-
ká španělský večer s ukázkami fl amenga –  
a vzhledem k výborné akustice plánujeme 
recitály, koncerty a další.“. Vstupné do par-
ku, který je otevřen denně, je 20,-Kč, po-
kud jdete na prohlídku zámku, je vstup-
né zdarma. Oranžérie je v sezóně duben-
říjen otevřena denně, kromě pondělků. 
V dalších měsících potom podle počasí. Je-
jí aktuální otevírací dobu i program kul-
turních akcí najdete na www.zamek-sych-
rov.cz – sekce oranžérie. 

Text: Lucie Spálenská
Fotografi e: archiv NPÚ, ÚOP v Liberci

Unikátní oranžérie na Sychrově opět zpřístupněna
Od roku 1831, kdy se započalo s výstavbou, je nedílnou součástí zámku Sychrov 
také oranžérie, která je dominantou zámeckého parku. Svůj vrchol zažila v dru-
hé polovině 19. století za knížete Kamila z Rohanu (1800-1892), po jeho smrti za-
čala chátrat a později byla oranžérie pro kalamitní stav zcela uzavřena. 

Stav před opravouStav před opravou

Vážení a milí čtenáři
a příznivci Metropolu,

tak a je to zase tady. Prázdniny 
utekly jako voda a začal školní rok. 
Děti i dospělí se probudili z letní-
ho rozjímání a začaly povinnosti.
Co žáky a studenty v tomto období 
čeká? Věřím, že fůra nových vědo-
mostí, dobrodružství, zážitků, ra-
dostí i první lásky. Moc jim to všem 
přeju, protože mládí je nádherný 
kus života, na který budou v dospě-
losti rádi vzpomínat. Na rozdíl od 

nás, starších, mají nesporně výho-
du v tom, že si mohou obzory roz-
šířit, pokud budou šikovní a vníma-
ví, i studiem v zahraničí.  
Věřím, že se stejně jako většina žá-
ků a studentů, do školy těšili i učite-
lé. Také jim přeju, aby to byl dobrý 
rok po všech stránkách. Aby nám, 
rodičům, pomohli vychovat genera-
ci, která najde uplatnění v potřeb-
ných profesích, která bude vzděla-
ná, pracovitá, tolerantní a citlivá 
k okolí. Pedagogům bych navíc přá-
la, aby prestiž jejich poslání ve spo-

lečnosti stoupla, aby odměna by-
la vyjádřením za tuto odpovědnou, 
hodně náročnou práci. 
O děti se budou v rámci volnočaso-
vých aktivit v různých zájmových 
kroužcích a sportovních klubech 
starat další desítky a stovky dob-
rovolníků. Také oni pomáhají for-
movat osobnost svých svěřenců, 
dovedou je motivovat a vést správ-
ným směrem. I ti si za to zaslouží 
poděkování a úctu. 
Za jedno se ale, všichni milí do-
spěláci, kteří se s láskou věnuje-

te dětem a mládeži, v rámci svého 
dnešního zamyšlení přimlouvám. 
Abyste kromě důrazu na znalos-
ti a výkony, které jsou jistě důleži-
té, nezapomínali ani rozvíjení dět-
ské duše. Věřte, že se to vám i nám 
v budoucnu mnohonásobně vrátí. 

Úspěšný školní rok přeje za celý 
tým tvůrců tohoto vydání

Ladislava Richterová
šéfredaktorka
richterova@tydeniky.cz


