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Martin Kraus
Narodil se 28. 3. 1983 ve znamení Berana v Praze, ale během několika měsí-
ců se s rodiči přestěhoval na samotu k Orlické přehradě, kde mají velký sta-
tek s koňmi. Původně vystudoval strojní průmyslovku v Příbrami, následně 
pak brněnskou JAMU. Zahrál si v pohádce Kouzla králů, dále ve snímku Ka-
nadská noc či v seriálech Ach, ty vraždy či Ulice. Nyní účinkuje v televizním 
seriálu  Cesty domů. 
Martin má mladšího patnáctiletého bratra. Je zadaný, má přítelkyni Kláru. 
Vyrůstal u koní a jsou jeho srdeční záležitostí. A jak sám upozorňuje, není 
příbuzný moderátora, herce a vydavatele Jana Krause.

Cesty domů
Martina Krause

Mladý, sympatický herec Martin Kraus se každý týden objevuje v televizním seriálu Cesty domů. Nejde o žád-
ného nováčka na poli uměleckém, ale o poměrně zkušeného herce, který hraje také v divadle. Metropol se 
zeptal na jeho cesty domů…

 Objevujete se teď ve velmi 
úspěšném seriálu Cesty do-
mů. Už jste zaregistroval ně-
jaké výrazné ohlasy? 
Rodina a přátelé, kteří sem tam 
nějaký ten díl se mnou viděli, jsou 
z mé postavy kapánek nesví. Ne-
divím se, ale pro mě, jako Martina 

Krause, je ta role Dana velice zají-
mavá a herecky určitě vyzývavá. Jsem 

rád, že jsem takovou možnost dostal 
a doufám, že ji zvládnu jak se patří. 

 Co fanynky na ulici?
Nejsem v takové fázi, aby mě lidi na uli-
ci poznávali a oslovovali.

 Bydlíte nedaleko Orlické přehra-
dy, jak reagují sousedé, známí, ka-
marádi?
Sousedíme s lesem a lidé v mém 
okolí mě pořád berou jako Martina 
Krause, který je už nemůže překva-
pit snad ničím.  

 Prozraďte, jak se stalo, že vás oslo-
vil režisér Jiří Adamec?
Štěstí a náhoda. Sám na to ještě 
dnes nemám odpověď. Jeden telefon 
a po té schůzka s pohovorem.

 Jak se vám natáčí? 
Jsem hrozný nervák a trémista. Po-
každé, když se ozve „AKCE“, mám 
husí kůži. Ale je tam parta výbor-

ných a velice příjemných lidí, takže 
je to lepší a lepší. 

 Naznačíte něco z posunu vaší ro-
le v seriálu? 
Radši ne, ať se mají diváci na co těšit.

 Tohle ale není vaše první televizní 
role. Máte za sebou i některé další… 
Mým průkopníkem k fi lmové kame-
ře je režisér Zdeňek Zelenka. Vybral 
si mě do své pohádky Kouzla králů, 
kde mě do všeho trpělivě zasvětil 
a mnohému naučil. Po té mě obsadil 
do druhého dílu Ach ty vraždy s Jiři-
nou Bohdalovou v titulní roli.

 Co vy a divadlo?
Po vystudování brněnské JAMU jsem 
dostal příležitost k hostování v diva-
dle Na Vinohradech v inscenaci Cy-
rano jako Kristian, v režii pana Mo-
rávka. Pak  jsem  dostal nabídku od 
uměleckého ředitele Martina Stro-
pnického na stálé angažmá. Taková 
příležitost se neodmítá a jsem za ni 
velice vděčný. Je to pro mě druhá vy-
soká škola, kde je mi opravdu dobře.

 Každý sympatický mladý herec má 
jistě kolem sebe řadu fanynek. Asi 
nejste výjimka,  jste  zadaný? Pokud 
ano, jak to bere vaše přítelkyně?
Mám svého „pupajse“ jak říkám Klá-
ře, a neměnil bych za nic na světě. Je 

to můj motor a jsem do ní opravdu 
blázen. Divadlo a natáčení nechá-
vám pár kilometrů za Prahou. Já se 
o tom nerad bavím a u koní a přítel-
kyně relaxačně vypínám.

 Co děláte, když takzvaně nic ne-
děláte? 
Tam pak jsou ty mé „cesty domů“ od 
herectví, a doma kmitám u koní.

 Vaši rodiče mají statek a na něm ko-
ně. Jste „koňák“ tělem i duší? 
To jsem a se vším všudy.

 Jaké máte plány do nejbližší bu-
doucnosti? Co vás čeká?
Čekala mě inscenace Amadeus, kam 
mě Vladimír Morávek s Martinem 
Stropnickým obsadili přímo jako 
Amadea. Avšak s příchodem nové-
ho ředitele, který nastupuje od příš-
tí sezony, se měsíc před začátkem 
zkoušení, inscenace stáhla. Jinak se 
rýsuje spousta zajímavých věcí, ale 
nechci o nich mluvit a něco zakřik-
nout. Nerad bych, aby to dopadlo 
jako s Amadeem.  A potom, v létě 
chceme s „pupajsem“ (přítelkyní) 
podniknout nějaký pořádný čundr. 
Moje Kláruše miluje přírodu, ohníč-
ky a hlavně dobrodružství.

Text: René Kekely
Foto: pro Metropol - Prima family

Čtěte na str. 8
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Celkem jde o dotaci ve výši přes 225 milionů korun, ze které 
kraj již rozdělil v rámci výběrových řízení téměř 200 milionů. 
Projekt je zaměřen na zajištění poskytování vybraných soci-
álních služeb v Libereckém kraji. „Cílem projektu je pomoc oso-
bám ohroženým sociálním vyloučením plně se zapojit do ekono-
mického, sociálního a kulturního života společnosti, podpora je-
jich návratu na trh práce a začlenění mezi ekonomicky aktivní 
obyvatelstvo,“ řekl člen Rady LK pro resort sociálních věcí Pa-
vel Petráček. Do cílové skupiny takto podpořených osob pa-
tří nejen osoby sociálně vyloučené nebo ohrožené sociálním 
vyloučením, ale i osoby se zdravotním postiženým či dušev-

ním onemocněním, pro které je poskytovaná vybraná služ-
ba sociální prevence. Projekt je zaměřen na rozvoj a podpo-
ru sociálních služeb: azylové domy, domy na půl cesty, níz-
koprahová denní centra, intervenční centra, raná péče, pod-
pora samostatného bydlení, nízkoprahová zařízení pro děti 
a mládež, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, so-
ciálně terapeutické dílny, sociální rehabilitace a terénní pro-
gramy. „Úkolem takového terénního pracovníka je monitoring 
tohoto prostředí, práce s lidmi, pomoc při vyřizování dokladů ne-
bo na úřadu práce, ale také i v otázce ošacení nebo hygieny,“ do-
dal radní Petráček.  (od dop.)

Služby sociální prevence v Libereckém kraji
Už čtyři roky čerpá Liberecký kraj úspěšně peníze z projektu „IP 1 - Služby sociální prevence v Libereckém kraji“, který 
je realizován již od roku 2008 a plně fi nancován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního 
programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR. 

Jablonec n. N. | První dubnové pon-
dělí zavítal do statutárního města 
První rada francouzského velvy-
slance Nicolas de Lacoste. Přijal po-
zvání poslankyně Parlamentu Čes-
ké republiky Ivany Weberové, kte-
rá také byla spolu s primátorem 
Petrem Beitlem jeho průvodkyní 
po městě. 

Francouzský rada nejprve strávil pří-
jemnou hodinu povídáním se studen-
ty francouzštiny na Gymnáziu U Bal-
vanu (na snímku). Gymnázium má 
ve výuce francouzského jazyka boha-
té zkušenosti a dlouhou tradici. Již řa-
du let také spolupracuje s organizací 
Aliance Française a Francouzským vel-
vyslanectvím v Praze. Studenti se rov-

něž účastní výměnných pobytů s part-
nerskou školou v Besançonu. Po bese-
dě čekala vzácnou návštěvu prohlídka 

Muzea skla a bižuterie. Ukázalo se, že 
francouzský rada má ve své rodině kro-
mě diplomatů i skláře, proto ho zaujaly 

zdejší exponáty. Hlavnímu kurátorovi 
Dr. Petrovi Novému pokládal zasvěcené 
dotazy a zajímal se o historii sklářství 
a bižuterního průmyslu na Jablonecku. 
Téměř v pravé poledne se pak Nicolas 
de Lacoste podepsal do Kroniky města 
Jablonce nad Nisou v obřadní síni rad-
nice, kde jej také na půdě města ofi ci-
álně přivítal primátor Petr Beitl. Malé-
mu slavnostnímu obřadu byli přítomni 
i jablonečtí podnikatelé. Měli možnost 
seznámit Prvního radu s podmínkami 
a způsoby spolupráce s jejich francouz-
skými partnery. Odpolední program 
hosta sestával z návštěvy fary Česko-
bratrské církve a před odjezdem zaví-
tal i do Nízkoprahového centra Kruháč, 
kde se zajímal o sociální problematiku 
ve městě.   Text a foto: MJ

První rada v Jablonci nad Nisou

Žitava | Liberec | Evropský šam-
pionát veteránů v lehké atle-
tice, který se uskuteční od 
16. – 25. srpna v městech Žita-
va, Bogatynia, Hrádek nad Ni-
sou a polském Zhořelci, přive-
de do Trojzemí přes 8000 lidí. 

Po Letní olympiádě v Londýně pů-
jde o druhou nejmasovější spor-
tovní událost letošního roku v Ev-
ropě. „Mistrovství je mimořádnou 
příležitostí pro podnikatele v ob-
lasti cestovního ruchu, pro všechny 
účastníky je třeba zajistit ubytová-
ní, stravování a nabídnout jim mi-
mosportovní vyžití,“ podotýká Mi-
chaela Vaníčková ze Svazku měst - 
Malý trojúhelník, který je jedním 
ze spoluorganizátorů akce.  Zhru-

ba polovinu účastníků šampioná-
tu budou tvořit sportovci z více 
než 40 zemí, zbytek připadne na 
doprovod a diváky. „Očekáváme, že 
hlavní nápor přihlášek přijde příš-
tí měsíc. Poslední termín pro podání 
elektronické přihlášky je stránkách 
www.evacs2012.com je 31. května. 
Potvrzena musí být národním sva-
zem, který je zařazen v Asociaci 
sdružující evropské atlety – veterá-
ny (EVAA),“ připomněla Michaela 
Vaníčková s tím, že hodně atletů 
má na mistrovství dorazit z Jab-
lonecka. 

Mistrovství veteránů je určené 
pro sportovce od 35 let, horní vě-
ková hranice není omezená. At-
leti budou soutěžit ve více než 
30 různých disciplínách a 12 vě-
kových kategoriích. Celkem si me-
zi sebe rozdělí 1800 medailí, kte-
ré se pravděpodobně budou vyrá-
bět v Česku. Loňského šampionátu 
v italském Lignanu se zúčastnilo 
57 českých veteránů, kteří vybojo-
vali 75 medailí, z toho 34 zlatých, 
23 stříbrných a 18 bronzových. Her 
se zúčastnilo celkem 4108 sportov-
ců z 61 zemí.  (od dop.)

Šampionát veteránů v TrojzemíAmbulance
v novém

Liberecký kraj | Koncem dub-
na se pro pacienty otevřou dve-
ře nově zrekonstruované am-
bulance Urologického oddělení  
Krajské nemocnice Liberec. Ná-
klady si vyžádaly 5,3 mil. korun 
a nemocnice je uhradila z vlast-
ních zdrojů.
Ambulance je moderně vyba-
vená a umožňuje tak díky mo-
derní technice provádět řadu 
výkonů bez nutnosti hospitali-
zace, například biopsie prosta-
ty a cystoskopie s ošetřením 
menších nálezů v močovém mě-
chýři. V letošním roce je navíc 
v plánu dokončit vybavení cent-
ra pro léčbu močových kamenů 
nákupem přístroje pro mimotěl-
ní rázovou vlnu.
„Modernizace urologických am-
bulancí navazuje na modernizaci 
ambulantních provozů chirurgie, 
traumatologie a zřízení urgentní-
ho příjmu, která proběhla v letech 
2009 a 2010. Po mnoha letech se 
tak pacienti urologie dočkají od-
povídajícího komfortu, který je 
doprovázen maximální snahou 
personálu o rychlé odbavení a mi-
nimalizaci čekací doby,“ řekl pri-
mář liberecké urologie a lékař-
ský ředitel KNL, a. s., MUDr. Jan 
Mečl s tím, že se pacienti na vy-
šetření objednávají a personál 
se snaží nepřekročit čekací do-
bu 15 minut. (od dop.)

Stavby začaly
Liberecký kraj | Severočeská vodáren-
ská společnost zahájila v Libereckém 
kraji několik plánovaných investičních 
akcí. Patří mezi ně rekonstrukce kanali-
zace v ulici Rumburských hrdinů v No-
vém Boru, rekonstrukce kanalizace a vo-
dovodu ve Vrchlického ulici v Mimoni 
a rekonstrukce vodovodu v Lučanech 
nad Nisou. Ve druhé polovině dubna se 
stavbaři pustili do souběžné rekonstruk-
ce kanalizace a vodovodu v Příbramské 
a Okružní ulici v České Lípě. 

Strážník v akci
Jablonec n. N.  | Strážníka a strážce 
veřejného pořádku v sobě nezapře 
Petr Vaňura, okrskář z Pasek. V době 
svého pracovního volna, kdy na sobě 
neměl uniformu, se postaral o do-
padení osoby hledané Policií České 

republiky. Hledaného muže zahlédl 
v neděli ráno na Paseckém náměstí, 
oznámil tuto skutečnost operačnímu 
středisku MP,  strážníci muže dopad-
li a předali Policii ČR. Petr Vaňura je 
okrskářem v Pasekách,  byl mezi tře-
mi nejlepšími strážníky roku 2009.

Létej se čtením
Ústecký kraj | Ještě do konce dubna 
mohou žáci základních a středních 
škol, kteří jsou zaregistrováni do pro-
jektu Čtení pomáhá, soutěžit o let he-
likoptérou. O vítězi soutěže Proleťte se 
vrtulníkem rozhodnou znalosti z kla-
sické české i světové literatury a histo-
rie Armády spásy, která je spolupořa-
datelem soutěže. Soutěžní otázky děti 
najdou na www.ctenipomaha.cz.

Agendy se stěhovaly
Česká Lípa | Část odboru dopravy 
Městského úřadu Česká Lípa a Městská 
policie se přestěhovaly do nových pro-
stor bývalého sídla pobočky Všeobecné 
zdravotní pojišťovny ČR v  Richterově 
dvoře. Pro občany je tady otevřen úsek 
řidičských oprávnění a úsek přestupků 
v dopravě. Ve stejných prostorách nyní 
sídlí i Městská policie Česká Lípa. 
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V roce 2012 bude v Libereckém kra-
ji na silnicích II. a III. tříd skutečně 
napilno. Po zimním období jsou po-
stupně zahajovány opravy mostů 
postižených povodní, po nich při-
jdou na řadu mosty v havarijním 
a velmi špatném stavu. Většina po-
vodní postižených mostů bude do-
končena v roce 2012.   
S příchodem jara se na silnicích 
II. a III. tříd v Libereckém kraji obje-
vuje celá řada dopravních omezení. 
Hlavním důvodem těchto opatře-
ní je zahájení velkého počtu rekon-
strukcí mostů, které byly poškoze-
ny při povodni v roce 2010. Kon-
krétně má Liberecký kraj ve spo-
lupráci s Krajskou správou silnic 
Libereckého kraje pro letošní rok 
připraveno k realizaci 53 mostů za 
bezmála 318 mil. Kč bez DPH. 
„Krajská správa silnic Libereckého 
kraje vybrala ihned po povodni 55 
mostů v celkových nákladech 326 mil. 
Kč bez DPH, které bylo nutné z důvo-
du neuspokojivého stavebního stavu 
zrekonstruovat. Z toho 46 mostů by-
lo poškozených povodní a 9 mostů 
bylo nutné bezodkladně zrekonstruo-
vat z důvodu jejich havarijního sta-
vu. V minulém roce se před nástupem 
zimy podařilo dokončit dva povod-
ní poškozené mosty, konkrétně most 
v Břevništi na silnici II/278 a most 
u obce Dobranov na silnici III/2622. 
Zbylých 53 mostů má Krajská správa 
silnic Libereckého kraje připraveno 
k realizaci na letošní rok,“ sdělil ná-
městek hejtmana pro dopravu Mar-
tin Sepp.
Rekonstrukce tak velkého počtu 
mostů přináší logicky řadu do-
pravních omezení. Podle Seppa by-
la snaha o osazení provizorního 
přemostění tam, kde to bylo mož-
né. V některých místech to však 

nebylo možné buď z technických 
anebo majetkových důvodů.  V ta-
kových případech je nutné během 
stavby mostů využít vyznačené 
objízdné trasy. „Chtěl bych se omlu-
vit všem řidičům za dopravní ome-
zení, která vznikají z důvodu náprav 
škod po povodni a zároveň bych je 
chtěl požádat o trpělivost,“ dodal 
Martin Sepp.
Již v březnu a začátkem dubna byly 
zahájeny stavební práce na 19 mos-
tech. Ostatní budou postupně násle-

dovat v průběhu roku 2012. „Není 
možné zahájit všechny stavby najed-
nou, jelikož je řada mostů umístěna 
buď na stejné silnici, anebo na objízd-
ných trasách, které jsou využívány po 
dobu stavby jiného mostu. Z tohoto 
důvodu byl vytvořen harmonogram 
realizace tak, aby nedošlo k úplnému 
odříznutí některé části Libereckého 
kraje. Zároveň je nutné v některých 
případech respektovat stanoviska od-
borů životního prostředí, které stano-
vují podmínky pro ochranu zvláště 

chráněných živočichů, jako je např. 
mihule potoční, vydra říční a vranka 
obecná. V těchto případech je zaháje-
ní výstavby naplánováno na pozdější 
termín,“ dodal Sepp.  
Největší stavební ruch bude letos 
panovat ve Frýdlantském výběžku 
a dále v  okolí Nového Boru a Cvi-
kova. „Veškeré projektové dokumen-
tace na obnovu mostů jsou projedná-
vány s dotčenými orgány státní sprá-
vy, zejména je brán zřetel na vyjádře-
ní správců toků. V mnoha případech, 

pokud je to technicky možné, je sna-
ha navrhovat mosty o větším průtoč-
ném profi lu, aby v případě povodní 
pojaly větší míru X leté vody,“ dopl-
nil Martin Sepp. Ve východní čás-
ti kraje, která nebyla povodní v ro-
ce 2010 zasažena tak výrazně, zů-
stává několik mostů, které jsou ve 
velmi špatném a havarijním stavu. 
Opravy těchto mostů Krajská sprá-
va silnic připravuje, budou realizo-
vány ve druhé polovině roku 2012 
a v roce 2013. (JD)

Většina mostů zničených povodní
v roce 2010 bude zrekonstruována letos

V roce 2011 uspělo Ministerstvo 
fi nancí ČR se žádostí do Fondu 
solidarity (FSEU) na krytí škod 
způsobených povodní v srpnu 
2010 na území Libereckého a Ús-
teckého kraje. Nyní obdržel Libe-
recký kraj informaci od Minister-
stva fi nancí, že uspěl se svojí žá-
dostí o příspěvek na povodňové 
škody v plné výši a získal bezmá-
la 39 mil. korun. 

„Liberecký kraj počátkem letošního ro-
ku uplatnil v rámci první výzvy Fon-
du solidarity náklady ve výši 38,9 mili-
ónů korun. Jednalo se o opravy pozem-
ních komunikací v souvislosti s prvot-
ním zprůjezdněním poškozených silnic 
bezprostředně po povodni. Konkrétně 
se jednalo o silnici II/290 v úseku Frýd-
lant - Bílý Potok, silnici II/592 Chrasta-
va – Nová Ves a o stavební úpravy sta-
ticky narušených mostů. Tyto fi nanč-
ní prostředky byly čerpány z rozpočtu 
Libereckého kraje. Nyní jsme je získa-
li zpět a použijeme je na předfi nanco-
vání projektů z Cíle 3,“ oznámil Mar-
tin Sepp, náměstek hejtmana pro 
dopravu. „Příspěvek z Fondu solidari-

„V roce 2012 bude zrekonstruo-
vána většina mostů zničených 
povodní 2010, poté přijdou na 
řadu další mosty, které se nachá-
zí v havarijním stavu,“ říká ná-
městek hejtmana Libereckého 
kraje pro dopravu Martin Sepp. 

Provizorní most v Habarticích. Foto: archiv Liberecký kraj

Liberecký kraj získal z Fondu solidarity EU
na opravy povodňových škod 39 milionů korun

ty, který se nám podařilo získat, kry-
je 100 % výdajů, není zde požadováno 
žádné spolufi nancování,“ dodal Sepp.
Příspěvek z FSEU je koncipován jako 
příspěvek veřejným rozpočtům po-
užitelný na nápravu bezprostřed-
ních škod způsobených povodní ze 
srpna 2010. Prostředky FSEU musí 
být použity pouze na fi nancování 
nouzových opatření nutných k ob-
novení základních funkcí poškoze-
ného majetku a území, které neby-
ly kryty ze zahraničních zdrojů, po-
jištění nebo darů a nebyly fi nanco-
vány ze státního rozpočtu. Systém 
FSEU je založen na zpětném získá-
ní dotace, přičemž musí být opra-
vy zrealizovány a náklady uhra-
zeny, teprve poté je možné žádat 
o dotaci. 
Tyto fi nanční prostředky Liberec-
ký kraj dle usnesení Zastupitelstva 
kraje využije na předfi nancování 
projektů z programu Cíl 3. Konkrét-
ně se jedná se o tyto projekty: Silni-
ce III/27014 Krompach, Juliovka – 
Krompach a Silnice III/26321 Svor 
– hranice Libereckého kraje, včetně 
mostu číslo 26321-3. (JD)
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SVS: Jaký bude rok 2012 v Libereckém kraji?
Především obnova majetku a investice v oblasti výroby pitné vody  

Severočeská vodárenská společ-
nost a. s. (SVS) působí na trhu v ob-
lasti výstavby vodohospodářské 
infrastruktury již devatenáct let. 
Zajišťuje pro své akcionáře – se-
veročeská města a obce – náležitý 
rozvoj a obnovu majetku. V součas-
nosti jsou veškeré akcie SVS v drže-
ní 458 severočeských měst a obcí. 
SVS patří k největším vlastnickým 
vodárenským společnostem v Če-
chách, protože její region pokrývá 
Ústecký kraj a podstatnou část Li-
bereckého kraje. Na území o rozlo-
ze téměř 7000 km2, tedy 9 % plo-
chy státu, kde žije přes 1,1 milio-
nu obyvatel, je vlastníkem více než 
8600 km vodovodů, 3700 km kana-
lizací, 51 úpraven vody a 205 čis-
tíren odpadních vod. SVS svá za-
řízení na rozvod a úpravu vody 
pronajímá provozní společnosti - 
Severočeským vodovodům a ka-
nalizacím. Investiční plán SVS pro 
rok 2012 je v celkovém objemu 
1,18 miliardy korun. 

Rok 2012 bude z hlediska investic 
v mnohém odlišný od let přechodného 
období po vstupu České republiky do 
Evropské unie. Tehdy investice do sta-
veb vyvolaných novou, přísnější legis-
lativou v oblasti čištění odpadních vod 
a odkanalizování v městech a obcích 
nad 2 000 obyvatel odčerpávaly cca 2/3 
ročního rozpočtu. Celkově tyto investi-
ce v období 2005 - 2010 představova-
ly v regionu SVS 4,6 miliardy korun. Šlo 
celkem o 24 opatření na čistírnách a 50 
na kanalizaci: rekonstrukce čistíren od-
padních vod (ČOV), dostavby kanalizač-
ních systémů, odstraňování nevyhovu-
jících kanalizačních výustí. Konkrétně 
v Libereckém kraji SVS od vstupu České 

Pokračuje již jen rekonstrukce ČOV Hradčany, kam budou novým kanalizačním výtlakem přiváděny odpadní vody z Mimoně. 
Stavba má být dokončena do října 2012.

V Libereckém kraji SVS dokončuje poslední investiční akce v oblasti čištění odpadních vod. V lednu byla zakončena rok a půl trvající celková rekonstrukce ČOV v České 
Lípě a zahájen její zkušební provoz. Je to poslední a největší stavba projektu Čistá Ploučnice v objemu 212 mil. Kč (bez DPH).

V oblasti obnovy majetku byla provedena důležitá rekonstrukce části vodovod-
ního přivaděče v Liberci – Vesci, Šumné ulici. V případě poruchy zásobování vo-
dou z úpravny vody Bedřichov se jedná o náhradní trasu pro zásobování vodou 
krajského města Liberec. Spolehlivost a funkčnost tohoto vodovodního řadu je 
nutností pro přípravu plánované rekonstrukce úpravny vody Bedřichov. 

Vzhledem k naplnění přísných požadavků na kvalitu pitné vody bylo rozhod-
nuto, že v místní části Vrtky obce Všelibice na Liberecku bude původní čerpací 
stanice Vrtky přebudována na malou úpravnu vody. Je to jedna z pěti staveb 
z oblasti strategických investic pro okres Liberec.

republiky do EU v oblasti čištění odpad-
ních vod uskutečnila dva rozsáhlé pro-
jekty: Lužická Nisa (2006 - 2009) a Čis-
tá Ploučnice (2009 - 2011) a řadu samo-
statných staveb. 
Všechny stavby Čisté Ploučnice v cel-
kovém objemu cca 650 milionů korun 
se týkají Českolipska. Patří sem do-

stavba kanalizace Kamenický Šenov, 
dostavba kanalizace a rekonstrukce 
ČOV Zákupy, rekonstrukce čtyř ČOV 
Jablonné v Podještědí, Doksy – Sta-
ré Splavy, Nový Bor a Česká Lípa. Jsou 
již všechny dokončeny, jako poslední 
ČOV Česká Lípa letos v lednu, a běží 
ve zkušebním provozu nebo jsou krát-
ce po jeho zakončení. V případě dvou 
dílčích staveb – dostavba kanalizace 
Kamenický Šenov, dostavba kanaliza-
ce a rekonstrukce ČOV Zákupy - pro ně 
SVS získala dotaci z národního zdroje, 
od ministerstva zemědělství. Kromě 
toho SVS předpokládala spolufi nanco-
vání rekonstrukce ostatních staveb, tj. 
čtyř ČOV prostřednictvím Operační-
ho programu Životní prostředí (OPŽP). 
Jde o přibližně 210 milionů korun 
z Fondu soudržnosti a 18 milionů ko-
run od Státního fondu životního pro-
středí. O evropských dotacích se jed-
nalo dlouhodobě, ale bez konkrétního 
výsledku, proto SVS musela tyto stav-
by kontinuálně fi nancovat sama. 
V oblasti čištění odpadních vod je 
úkol stanovený legislativou splněn. 

SVS ale má povinnost naplnit  poža-
davky stále se zpřísňující legislativy 
také v oblasti výroby pitné vody. Na-
víc se vodárenská zařízení musí vy-
pořádat s kvalitou vstupní suroviny 
pro výrobu pitné vody – nakupované 
surové vody. Zatímco cena nakupova-
né surové pravidelně roste, její kva-
lita se dlouhodobě zhoršuje. Je para-
doxní, že vodárenské fi rmy v ČR platí 
za svůj hlavní vstup - surovou vodu - 
aniž by měly garanci její kvality. Zna-
mená to, že SVS musí úpravny vody 
vybavovat výkonnějšími technologi-
emi a dalšími fi ltračními stupni.
V roce 2012 je naplánován celkový 
objem prostředků na pořízení infra-
struktury SVS ve výši 1,18 miliardy 
korun. Tato částka se rozdělí v po-
měru: přibližně 40% půjde na stra-
tegické, legislativou vyvolané inves-
tice a 60% je určeno na obnovu stá-
vajícího majetku společnosti. 
„Změnou proti několika předchozím ro-
kům je to, že zvýšenou pozornost věnu-
jeme obnově stávajícího majetku spo-
lečnosti, což nám jako vlastnické spo-

lečnosti ukládá schválený Plán fi nan-
cování obnovy vodovodů a kanalizací. 
Aktivity v oblasti strategických inves-
tic můžeme po splnění úkolů pro čiště-
ní odpadních vod přesunout na oblast 
výroby a distribuce kvalitní pitné vody. 
Na velkých i menších úpravnách vody 
provádíme nebo připravujeme rekon-
strukce a doplnění technologií,“ shrnu-
je Petr Skokan, místopředseda před-
stavenstva SVS. 
Přesouvání investičních aktivit SVS do 
oblasti obnovy majetku je evidentní: 
např. pro okres Liberec je na letošní rok 
naplánováno 18 staveb v oblasti obno-
vy majetku za celkem 78,9 mil. Kč, zato 
v oblasti strategických (legislativou vy-
volaných) investic jen 5 staveb v obje-
mu 16,1 mil. Kč. Na Jablonecku je tento 
poměr ještě výraznější: 14 staveb v ob-
jemu 80,3 mil. Kč v rámci obnovy pro-
ti 4 stavbám za 7,3 mil. Kč z katego-
rie strategických investic (všechny ce-
ny uváděny bez DPH). Pouze na Česko-
lipsku letos ještě převažují strategické 
investice, vzhledem k dokončování re-
konstrukcí posledních ČOV.
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Ministerstvo práce a sociálních věcí na základě schvále-
né žádosti Libereckého kraje o finanční podporu z Ope-
račního programu Lidské zdroje a zaměstnanost vyda-
lo rozhodnutí o poskytnutí dotace na realizaci projektu 
„Služby sociální prevence v Libereckém kraji“ v celkové 
výši 225.247.847,- Kč, který je realizován v období od 
1. 10. 2008 do 28. 2. 2013.

Zdroje financování:
a) prostředky ESF 191.460.669.65 Kč,   tj. 85%
b)  prostředky národního spolufinancování ze státního 

rozpočtu  33.787.177,05 Kč   tj. 15%

Projekt je zaměřen na zajištění poskytování vybraných 
sociálních služeb v Libereckém kraji, které jsou defino-
vané dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, 
ve znění pozdějších předpisů, a jejichž potřeba vyplý-
vá ze schváleného  Střednědobého plánu rozvoje soci-
álních služeb v Libereckém kraji na období 2009-2013. 
Cílem projektu je pomoc osobám ohroženým sociálním 
vyloučeným plně se zapojit do ekonomického, sociální-
ho a kulturního života společnosti, podpora jejich návra-
tu na trh práce a začlenění mezi ekonomicky aktivní oby-
vatelstvo. Do cílové skupiny takto  podpořených osob 
patří nejen lidé sociálně vyloučení nebo ohrožení soci-
álním vyloučením, ale i osoby se zdravotním postiženým 
či duševním onemocněním, pro které je poskytovaná vy-
braná služba sociální prevence. 
Cílové skupiny: osoby pečující o osoby se zdravot-
ním postižením, rodiny s dětmi, mládež a mladí dospělí; 
osoby bez přístřeší; osoby opouštějící zařízení pro výkon 
ústavní nebo ochranné výchovy a osoby opouštějící vý-
kon trestu odnětí svobody; oběti domácího násilí, obě-
ti obchodu s lidmi, osoby komerčně zneužívané,  oso-
by s chronickým duševním onemocněním, osoby v krizi, 
osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách a oso-
by, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto 
způsobem života ohroženy.
Poskytované sociální služby v rámci projektu dle 
zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve 
znění pozdějších předpisů: 
• azylové domy, 
• domy na půl cesty, 
• intervenční centra, 
• nízkoprahová denní centra, 
•  nízkoprahová denní zařízení pro děti a mládež (s důra-

zem na osoby ve věku 15-26 let), 
•  sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi (s důra-

zem na pečující osoby) , 
• sociálně terapeutické dílny, 
• terénní programy, 
• podpora samostatného bydlení, 

• raná péče (s důrazem na pečující osoby),
• sociální rehabilitace. 
V rámci realizace projektu se uskutečnilo 6 kol nadli-
mitních veřejných zakázek na výběr poskytovatelů vy-
braných sociálních služeb.  S účinností od 1.9. 2009 
byly uzavřeny smlouvy o poskytování sociálních služeb 
s celkem 22 vybranými poskytovateli na dobu maximál-
ně  39 měsíců, tj. do 30. 11. 2012. Celkem je v rámci 
realizace individuálního projektu uzavřeno 42 smluv na 
poskytování vybraných sociálních služeb. 
V rámci publicity projektu byl zpracován prezentační film 
„IP 1 – Služby sociální prevence v Libereckém kraji, ve 
kterém jsou představeny poskytovatelé sociální služeb 
a jejich činnost. 
Dále byl zpracován ucelený soubor informačních bro-
žur o jednotlivých druzích služeb sociální prevence. Obě 
tyto aktivity mají za cíl zvýšit informovanost a podvědo-
mí o sociálních službách mezi širokou veřejností Libe-
reckého kraje.
Mezi zdařilé aktivity, hrazené z finančních prostředků pro-
jektu, patří metodická podpora jednotlivým organizacím 
a jejich zaměstnancům. 
V měsících leden – květen 2011 v rámci realizované za-
kázky proběhlo 9 workshopů na téma Základní standardy 
kvality sociálních služeb a to:
•  Veřejný závazek a jeho funkční uplatnění u poskytova-

telů realizujících sociální služby
•  Ochrana práv uživatelů sociálních služeb – restriktivní 

opatření a problematika stížností v praxi poskytovatele 
sociálních služeb

• Individuální plánování v praxi
Na základě „Plánu kontrolní činnosti“ jsou průběžně 
prováděny podle zákona č. 320/01 Sb.,  o finanční kont-
role ve veřejné správě o změně některých zákonů (zákon 
o finanční kontrole) veřejnoprávní kontroly na místě po-
skytovatele sociální služby. 
Kontroly jsou zaměřeny na služby sociální prevence fi-
nancované v rámci projektu „IP 1 – Služby sociální pre-
vence v Libereckém kraji“.
Předmětem kontrol jsou:
•  věcná plnění smluv uzavřených na poskytování sociál-

ní služby s jednotlivými poskytovateli
•  hospodaření s finančními prostředky v rámci projektu 

IP 1 „Služby sociální prevence v Libereckém kraji“
•  vykazování monitorovacích indikátorů jednotlivých 

uzavřených smluv
Cílem kontrol je ověřit, zda vyúčtované prostředky byly 
skutečně vynaloženy a zda projektové aktivity probíhají 
v souladu s uzavřenými smlouvami.
Klady
•  rozšířila se nabídka sociálních služeb v jednotlivých 

regionech Libereckého kraje

•  u jednotlivých poskytovatelů se rozšířila provozní doba 
pro poskytovaní služeb

• navýšil se počet pracovníků v přímé péči
• zlepšila se kvalita poskytování sociálních služeb
Zápory
•  nedořešené financování služeb sociální prevence po 

ukončení realizace projektu (MPSV doposud krajům 
nedalo jasná stanoviska)

Problémy
Rada Libereckého kraje na svém jednání dne 19.12. 
2011 schválila ukončení smluvního vztahu na poskyto-
vání sociálních služeb terénní programy a nízkopraho-
vá zařízení pro děti a mládež s poskytovatelem LIBE-
RECKÉ ROMSKÉ SDRUŽENÍ o.s., které byly realizovány 
v rámci projektu IP 1 – Služby sociální prevence v Libe-
reckém kraji, který je financován z prostředků Evropské-
ho sociálního fondu prostřednictvím Operačního progra-
mu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpoč-
tu České republiky.

Jedná se o poskytování sociálních služeb
v regionech a obcích:

•  Terénní programy na území Liberecka, Frýdlantska 
a Českolipska a dále konkrétní obce Osečná – Náhlov, 
Zákupy a Hrádek nad Nisou

•  Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež od 15 do 
26 let věku na území mikroregionu Tanvaldska a ob-
cích Osečná – Náhlov, Zákupy a Hrádek nad Nisou

Ukončení spolupráce s uvedeným poskytovatelem soci-
álních služeb bylo k datu 31.12. 2011 a to z důvodu ne-
hospodárného vynakládání finančních prostředků na po-
skytovaní sociálních služeb, na které upozornila kontro-
la řídícího orgánu – Ministerstva práce sociálních věcí 
České republiky. Tímto nezodpovědným přístupem, ke 
kterému opakovaně poskytovatelem docházelo, byl Li-
berecký kraj vystaven riziku,  že bude ukončeno financo-
vání realizace celého projektu, tedy do 28.2. 2013. 
Na nehospodárné vynakládání finanční prostředků na 
poskytování sociálních služeb v rámci projektu byl po-
skytovatel LIBERECKÉ ROMSKÉ SDRUŽENÍ o.s. opako-
vaně upozorňován taktéž ze strany Libereckého kraje, ale 
bez pozitivního výsledku. 
Výpadek těchto sociálních služeb Liberecký kraj v sou-
časné době řeší formou nových výběrových řízení na po-
skytování výše uvedených služeb sociální prevence, kte-
rá Rada Libereckého kraje na svém jednání schválila dne 
10.1. 2012. 
Připravované aktivity do konce realizace projektu:
-  metodická podpora poskytovatelům sociálních služeb 

dle jejich potřeb
- konzultační dny 
- závěrečná konference realizace projektu

Informace o realizaci individuálního projektu „IP 1
- Služby sociální prevence v Libereckém kraji“

Projekt IP 1 – Služby sociální prevence v Libereckém kraji, reg. č.: CZ.1.04/3.1.00/05.00023, realizovaný podle rozhodnutí č. OP LZZ-ZS22-12/2009, je financován z prostředků Evropského 
sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu České republiky.

Zvýšený důraz na výchovu mladých 
fotbalistů se odrazil jak v navýšení 
počtu profesionálních trenérů věnují-
cích se jednotlivým mládežnickým tý-
mům, tak ve zlepšení zázemí trénin-
kového areálu Letka, který prošel vý-
znamnou rekonstrukcí s rozšířením 
tréninkových travnatých ploch. Kro-
mě tohoto areálu, vyhrazeného pouze 
pro mládežnické celky, využívá akade-
mie i tréninkové plochy v areálu sta-
dionu U Nisy, ale i prostory dalších li-
bereckých sportovišť. Posílen byl ta-
ké skauting klubu zaměřující se na 
vyhledávání talentovaných fotbalis-
tů (nejen) z Libereckého kraje a důraz 
se klade i na další odborné vzdělávání 
našich mládežnických trenérů.
V rámci FC Slovan Liberec se fotbalu vě-
nuje na tři sta mladých sportovců ve tři-
nácti ročnících, což z akademie dělá jed-

no z největších výkonnostních sportov-
ních center mládeže v Libereckém kraji. 
Ti nejlepší reprezentují Slovan i v rám-
ci reprezentačních výběrů daných věko-
vých kategorií a cílem samozřejmě je, 
aby se v budoucnu do ligového týmu pro-
sazovalo stále více odchovanců klubu.
Výchova mladých fotbalistů začíná 
již v nejútlejším školním věku a ze-
jména v prvních ročnících je kladen 
velký důraz na zábavnou formu tré-
ninku prostřednictvím různých her 
a cvičení, která umožňují nejen fot-
balový, ale i všestranný sportovní 
rozvoj dětí. Dbá se však i na mimo-
sportovní rozvoj mladých fotbalis-
tů a sladění školního a sportovního 
programu. Za tímto účelem probíhá 
úzká spolupráce s vybranými míst-
ními základními i středními škola-
mi.  Text: Eva Lenertová, foto: archiv

Fotbalová akademie vychovává 
tři stovky mladých sportovců

V návaznosti na reorganizaci soutěží mládeže v rámci Fotbalové asoci-
ace ČR, ale také ve snaze udělat další důležitý krok v profesionalizaci 
výchovy mladých fotbalových talentů, byla při FC Slovan Liberec v roce 
2011 zřízena Fotbalová akademie. Díky tomu byl liberecký klub zařazen 
mezi vybraná Sportovní centra mládeže (pro dorosteneckou kategorii) 
a Sportovní střediska mládeže (pro žákovskou kategorii). 

Chcete podnikat
s Yves Rocher?

Na otázky spojené s fran-
chisingem, odpověděla
Metropolu Mgr. Lenka 
Křížová, která má v ČR 
tuto oblast na starosti.

 Představte v krát-
kosti společnost Yves 
Rocher…
Francouzská kosme-
tická společnost Yves 

Rocher působí na českém trhu od roku 1991. 
Samotná značka má však již padesátiletou tra-
dici. Její kořeny sahají do roku 1959, kdy by-
la v městečku La Gacilly na území Bretaně pa-
nem Yves Rocherem založena společnost ne-
soucí jméno jejího zakladatele.

 S jakými produkty fi rmy se zákazníci 
u nás setkávají?
V obchodech Rostlinné kosmetiky Yves Rocher se 
zákazníci mohou těšit z více jak 500 výrobků, za-
hrnujících péči o obličej, tělo, hygienické výrob-
ky, dále opalovací přípravky, toaletní vody i líče-
ní. Yves Rocher se také může chlubit řetězcem 
20 kosmetických salonů po celé České republice, 
v nichž jsou nabízeny speciální kosmetické péče 
prováděné technikami Yves Rocher.

 Jaká je fi losofi e Rostlinné kosmetiky?
Rostlinná kosmetika Yves Rocher využívá rege-
nerační sílu rostlin, jejich životadárnou energii 
a odolnost ve prospěch ženské i mužské krásy. Fi-
losofi e značky vychází z lásky k přírodě, a proto se 
při vývoji nových produktů dbá na přísná bezpeč-
nostní a ekologická pravidla.

 Jak se stát členem rodiny Yves Rocher?
Jednou z možností je tzv. franchising. Franchisa 
je v současné době jedním z často používaných 

prostředků, jak začít podnikat. V rámci spoluprá-
ce s Yves Rocher existují dva typy franchisy – čis-
tá franchisa a vázaná franchisa. V obou případech 
je požadován vstupní poplatek ve výši 100 000 Kč 
bez DPH. YVES ROCHER spol. s r.o. nabízí do fran-
chisy jak již zavedené obchody, tak zcela nové.

 Co obnáší vázaná franchisa?
Tato varianta je zpočátku méně fi nančně nároč-
ná, neboť franchisant si pronajímá již hotový 
obchod a nájemcem je zde společnost YVES RO-
CHER spol. s r. o. Veškeré platby (např. za ná-
jem, elektřinu atd.) jsou pak franchisantovi pře-
fakturovávány. Výši počátečního kapitálu před-
stavuje pouze investice do prvního závozu zbo-
ží (od 950 000 Kč, dle velikosti obchodu) a již 
zmíněný vstupní poplatek. V průběhu smluvní-
ho vztahu každý měsíc poplatek jako participa-
ci na investicích. Prodejny jsou ve většině pří-
padů umístěny v nákupních centrech.

 A čistá franchisa?
V případě této formy spolupráce si franchisant 
buď prostory obstará sám, nebo je již vlastní. Pro-
story (od 30m2) si pak upraví dle norem společnos-
ti. Náklady s tím spojené, jakožto i nákup nábyt-
ku, popřípadě vybavení kosmetického salonu, hra-
dí franchisant. Dále je rovněž potřebný kapitál na 
první závoz zboží a platbu vstupního poplatku.

 Jakou pomoc poskytuje franchisantům 
centrála Yves Rocher?
Je samozřejmostí, že podpora ze strany centrály 
trvá po celou dobu spolupráce. Franchisantovi je 
předáno know-how. Profesionálně je zdarma pro-
školen jak samotný franchisant, tak i jeho perso-
nál. Během celé doby spolupráce Yves Rocher po-
skytuje propracovanou marketingovou podporu, 
dále IT a logistiku na klíč. (met)

Yves Rocher je stabilní společností se silným zázemím a jedinečným know-how získaným na 
základě mnohaletých zkušeností. CHCETE PODNIKAT?

Otevřete si vlastní
franchisingový obchod 

Yves Rocher!

Tvůrce Rostlinné kosmetiky

Více informací na

  +420 724 258 413

 lenka.krizova@yrnet.com

  www.yves-rocher.cz / www.yves-rocher.sk
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Přejeme našim čtenářům a klientům pohodové velikonoce bylo správné znění tajenky v minulém čísle. Film na DVD obdržel Petr Kurtin z Jablonce nad Ni-
sou. Úspěšný vylosovaný luštitel dnešní křížovky obdrží turistického průvodce. Těšíme se na vaše odpovědi na adresách: Metropol Centrum, Beethovenova 215/24, 
400 01 Ústí nad Labem, nebo krizovka@tydeniky.cz (napište telefonní spojení, abychom vás mohli kontaktovat) nejpozději 4. května 2012. 
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Hloubiti 
ve

dřevě

Anglicky 
„veslo“

Lákadlo Trup
Dobytčí 
nápoj

Solmizační 
slabika

Mužské 
křesťanské 
sdružení

Silniční 
poplatek

Ochrana 
zboží

Iniciály 
spisovatele 
Rollanda

Ovocný 
extrakt

Elektrá-
renský 
popílek

Majitel
Anglicky 
„nebo“

Staro-
germáni

Spodek 
nádoby

Příběh
Vražda

Vlákno

Ozdoba 
 vlasů

Podoba 
jména
Liana

Náš prozaik 
(Vladimír)

Heyerdahlův 
člun

Plošná
míra

Olga 
(domácky)

Odpůrce

Český
kreslíř 

(Jaroslav)

Radio-
aktivní
prvek 

značky U

Ruský 
souhlas

Zvuk 
kulometu

Neboť 
(nářečně)

Značka
zubní
pasty

Útok jízdy

Korálový 
ostrov

Zahrada 
s ovocnými 

stromy

Okraj
obrazu

Krychle

Exotický 
dravec

Květina 
dosna

Tihleti  Obec 
u Tachova

Jméno 
hudebníka 

Mládka
Stejné

Vysoký
zvuk

Ku

Barva
do kopírek

Tourist 
Trophy (zkr.)

Jméno
psa

Jihoafrický
kmen

Nezávislé 
ověření 

správnosti

Plátěné 
přístřeší

Plemeno
Příslušník

národa
Sarmatů

Část
Londýna

NAPOVÍME:
Otín, YMCA,
Bantu, naja,
Acer, alap.

Had
brejlovec

Kyselá 
pochutina

Ehe
Vojenská 
kantýna

NAPOVÍME:
Soho, ataka,
Akaba, tras,
ink, bo, oar.

Pocit 
plachosti

Jordánský 
přístav

Kry

Uvnitř 
(slovensky)

Pórovitá
hornina

Na kterém 
místě

Dolní 
končetina

Krůpěj

Výraz bolesti

Karta
vyšší

než král

Anglicky 
„inkoust“

Pobídka

Gorila
nebo 

šimpanz

Javor
(botanicky)

Zkratka 
uhlovodanů

Teodor

Jeho
osoba

Anglicky 
„konec“

Ozn. našich 
letadel

Otvírat 
chirurgicky 

lebku

Velehory 
v Jižní 

Americe

Roh
místnosti

1

4

2

5

3

Tisková reklama funguje. Zaručeně.
Kontakt pro podnikatele a fi rmy:

Iva Baráková
tel. 607 917 244

barakova@tydeniky.cz
inzerce@tydeniky.cz

Poskytovatel: E.M.A. Europe s.r.o., 1 min./70 Kč vč. DPH, P. O. Box 14, 110 15 Praha 015, www.ema.bz

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

Astroporadna

Ljuba astrologie, karma
specializace těžké životní situace
ZKLAMALI JSTE SE V NĚKOM?  
Co bude dál? Nahlédnu do vaší 
budoucnosti! 

Tel.: 906 706 506

Alena jasnovidectví, astrologie
specializace partnerské vztahy
VYUŽÍVÁ VÁS PARTNER?  
Zaslepila vás láska? Pomohu vám  
tuto situaci vyřešit! 

Tel.: 906 706 506

Šarlota výklad karet, spiritismus
specializace láska, vztahy
CHCETE HO OKOUZLIT?  
Nevíte, jak na to? S mou pomocí  
jeho srdce získáte! 

Tel.: 906 706 506

Jakub numerologie, astrologie
specializace zaměstnání, finance
NEDAŘÍ SE VÁM PRORAZIT? 
Toužíte po lepší kariéře? Rád vám 
pomohu! Zavolejte mi!

Tel.: 906 706 506
Květa výklad karet, kyvadlo
specializace partnerství, finance
BOJÍTE SE FINANČNÍ KRIZE? 
Zasáhne i vás? S kartami nahlédneme 
do vaší budoucnosti! 

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

JSTE STÁLE SAMI?  
Láska čeká i na vás! Pomohu vám! 

Astroložka Eva.  
Tel.: 906 706 506

JSTE V PRÁCI NEŠŤASTNÍ? 
Pomohu vám najít to pravé 

zaměstnání! Numerolog Gabriel! 
Volejte na tel.: 906 706 506

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

na období 27. 4. – 10. 5. sestavila 
zkušená astroložka Eva

nyní i na internetu 
www.astrolinka.cz

Při pohledu na nezaměstna-
ného souseda budete vděčni za 
to, že máte své stálé povinnosti. 
Dokonce vám teď ještě jeden do-
cela příjemný úkol přibude.

Beran 21. 3.–19. 4.

více na tel.: 906 706 506

Nebudete muset brát zřetel 
na pár drobných navíc, které utra-
títe při nákupu nového oblečení. 
Protějšek bude hlavně chtít, aby 
vám to náramně slušelo.

Býk 20. 4.–20. 5.

více na tel.: 906 706 506

Partner bude vyžadovat pří-
mo vzornou péči o vaše děti. Sám 
se ovšem také výrazně zapojí, tak-
že vám zbude dostatek času i na 
vaše náročné koníčky.

Blíženci 21. 5.–21. 6.

více na tel.: 906 706 506

Na rozdíl od vašeho hlavního 
konkurenta budete mít množství 
pracovních nabídek. Klidně může-
te začít plánovat nějakou náklad-
nější a delší dovolenou.

Rak 22. 6.–22. 7.

více na tel.: 906 706 506

Co se práce týče, budete teď 
pár dnů poněkud v útlumu. Na-
štěstí to nebude mít vliv na výši 
vašich příjmů. Budou standardní 
a zabezpečí vás i rodinu.

Lev 23. 7.–22. 8.

více na tel.: 906 706 506

Využijete stoprocentně ob-
dobí, které je vhodné pro kulturní 
rozvoj vašich dětí, a vezmete je 
s sebou do renomovaných divadel 
nebo na krásné výstavy.

Panna 23. 8.–22. 9.

více na tel.: 906 706 506

Pořádně se v těchto dnech 
nadřete, takže není divu, že za-
toužíte po zábavě ve společnosti 
dobrých přátel. Pozvání na flám 
přijde jako na zavolanou.

Váhy 23. 9.–23. 10.

více na tel.: 906 706 506

Budete se bez výčitek svě-
domí ve zvýšené míře věnovat 
zahálce a zábavě. Po svátcích si to 
můžete klidně dopřát, protějšek 
vás bude rád následovat.

Štír 24. 10.–22. 11.

více na tel.: 906 706 506

Po delším a docela vysilují-
cím rozhovoru snad pochopíte 
myšlenkové pochody svého pro-
tějšku. Vzájemně si odpustíte a za-
čnete opět s čistým štítem.

Střelec 23. 11.–21. 12.

více na tel.: 906 706 506

V osobním životě budete 
trošku naštvaní, že vás protějšek 
nebere vážně. V práci si ale nemů-
žete stěžovat, tam se dostanete 
do čela šéfových oblíbenců.

Kozoroh 22. 12.–19. 1.

více na tel.: 906 706 506

V názorových potyčkách, 
které rozhodně v příštích dnech 
přijdou, byste se měli držet pěkně 
zpátky. V tomto případě platí, že 
kdo uteče, ten vyhraje.

Vodnář 20. 1.–18. 2.

více na tel.: 906 706 506

Nikdo vám nebude vyčítat, 
když se zachováte poněkud šala-
mounsky a budete v zaměstnání 
mlčet. Kritiku poměrů si nechte 
pro sebe, brzo se vše usadí.

Ryby 19. 2.–20. 3.

více na tel.: 906 706 506

• 28. – 29.4. a 1.5., od 10:00 hod., 
Princezna Lada - pohádkové pro-
hlídky pro rodiny s dětmi, Státní zá-
mek Sychrov, www.zamek-sychrov.cz 
• 28.4. – 1.5., Mimořádné zpří-
stupnění zámku Lemberk, otevře-
no i v pondělí 30.4., www.zamek-
lemberk.cz 
• 30.4., 18:00 – 23:00 hod., Pále-
ní čarodějnic 2012, Lampiónový 
průvod městem Jablonec nad Jize-
rou a pálení vatry u Jizery. Soutě-
že masek, hudba a program, boha-
té občerstvení, www.jablonec-krko-
nose.cz
• 30.4. Grabštejnské čarodějnice, 
tradiční akce s alternativními kape-
lami, www.hrad-grabstejn.cz  
• 30.4., 15:00 – 18:00 hod., Čaroděj-
nice s Vikýřem, odpoledne plné her 
a zábavy pro rodiče s dětmi na za-
hradě DDM, www.ddmvikyr.cz
• 30.4., od 21:00 hod., Lampiónový 
průvod s ohňostrojem, www.euro-
centrumjablonec.cz
• 30.4., od 19:00 hod., Čarodějni-
ce 2012, Jilemnice, www.mestoji-
lemnice.cz
• 30.4., od 16:00 hod., Šenovská ča-
rodějnice, motokrosová trať pod Še-
novským vrchem, Kamenický Šenov, 
www.kulturaks.cz 
• 4. – 6.5. 2012, Josefodolské diva-
delní jaro 2012, krajská postupová 
přehlídka venkovských divadelních 
souborů – postup na národní pře-
hlídku Krakonošův divadelní pod-
zim 2012 ve Vysokém nad Jizerou, 
http://divadlojosefuvdul.wz.cz/ 
• 1.5., od 15:00 hod. v rytířském 
sálu, Svatozdislavský benefi ční 

koncert, koncertu bude od 10:00 
hod. předcházet mše svatá v bazili-
ce minor sv. Vavřince a sv. Zdislavy 
v Jablonném v Podještědí, ve 13:00 
hod. odchod od baziliky a svěcení 
Zdislaviny studánky pod zámkem, 
www.zamek-lemberk.cz 
• 1.5., od 9:30 hod., Kittelova pouť 
ke sv. Josefovi na Krásné, tradiční 
pouť s bohatým doprovodným pro-
gramem, křest nové knihy, otevření 
muzea, mše, www.pencin.cz 
• 1.5., 10:00 – 15:00 hod., Prvomá-
jový výstup na Špičák, turisticko – 
společensko – ekologická akce pro 
malé i velké, www.liberecky-kraj.cz 
• 5. – 8.5., Mimořádné zpřístup-
nění zámku Lemberk, www.za-
mek-lemberk.cz 
• 19.5., Ve stínu májové noci aneb 
„Noc hradních kaplí“, kapela SUN-
SET, skupina SSŠ a divadla Bibus Spi-
ritus – šerm s hořícími meči, kap-
le nasvícená svíčkami, výhled z věže 
do noční krajiny … baterky s sebou, 
www.hrad-bezdez.eu
• 19.5., Prohlídky zámku s císař-
ským komorníkem, prohlídky zamě-
řené na letní pobyty Ferdinanda V. na 
zámku, návštěvníci uvidí i prostory 
běžně nepřístupné (sakristie, oratoř, 
půda), www.zamek-zakupy.cz 
• 19. – 20.5., „Věda na zámku“, 
úžasné divadlo fyziky od 10:00 
– 17:00 hod. na zámku Sychrov. 
V každou celou hodinu proběh-
ne představení pro všechny věko-
vé skupiny na cca 50 min. zaměře-
né na fyzikální jev/prvek, www.za-
mek-sychrov.cz, www.vedanaza-
mku.cz, www.pribehyvedy.cz 

Cestou necestou

Richard, který se zotavuje po ope-
raci kyčle, odehrál autobiografi c-
ké divadelní představení,  podepsal 
svoji novou knihu a sešel se i s Kar-
lem Gottem. Se svým představe-
ním, které probíhá ve francouzšti-
ně s českými, slovenskými a dokon-
ce ruskými titulky, slavný komik 
vystoupil i v Brně a v Bratislavě. 
Dostává stovky dopisů z celého svě-
ta,  píší mu nejrůznější typy lidí, fa-
noušci, studenti, zástupci politic-
kých stran, sebevrazi, jasnovidci, 
astrologové, dívky. Odpovědi „vel-
kého blondýna“  tvoří dohromady 
pravdivý a vtipný autoportrét sku-
tečné hvězdy, okořeněný vtipnými 

anekdotami a příběhy o setkáních 
s celebritami. Pierre Richard, vlast-
ním jménem Pierre – Richard Mau-
rice Charles Leopold de Fays, se na-
rodil do bohaté průmyslnické rodi-
ny. Od mládí toužil po divadle, ale 
na nátlak rodičů studoval školu pro 
rehabilitační pracovníky. Ve velmi 
úspěšné i známé satiricko-parodic-
ké komedii „Velký blondýn s čer-
nou botou“ si zahrál seriózního 
muzikanta, který se omylem dosta-
ne do hledáčku francouzských taj-
ných špionážních služeb. Richard je 
také úspěšný obchodník, prodává 
90 000 lahví vína ročně.

Text a foto: Šárka Jansová 

Velký blondýn s černou botou
Legendární francouzský herec Pierre Richard (77) přijel opět do Prahy 
a v Divadle Hybernia odehrál dvě představení. 
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Kontakt na redakci: redakce@tydeniky.cz | bezplatná distribuce do domácností a stojanů
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Tipsport arena v Liberci
Jeronýmova 570/22 • Liberec 7 

PROGRAM AKCÍ DUBEN - KV TEN 2012
Liberecké Všeho Trhy
14. a 28. 4. 2012 6.00 - 11.00 hod.
Každou druhou a tvrtou sobotu v m síci se vrací na centrální
parkovišt  u Tipsport areny tradi ní a oblíbené Liberecké Všeho Trhy.

Alexandrovci - European Tour 2012
14. 5. 2012 19.00 hod.
Slavný ruský armádní soubor se op t vrací do eska s nejlepšími ruskými
p veckými sólisty, vynikajícími hudebníky i špi kovými tane níky.

Elán
24. 5. 2012 19.00 hod.
Legendární kapela v ele s kytaristou a zp vákem Jozefem „Jožo“ Rážem
s sebou p iváží písn  z nejnov jšího alba Anjelská da  i osv d ené hity.

800

www.tipsportarena.czwww.ticketpro.cz
Vstupenky v síti Ticketpro

Buddy Bowling Cup 2012
23. - 29. 4. 2012 
P ihlaste se na bowlingový turnaj otev ený všem hrá m. Turnaj je
bohat  dotován cenami a pro každého je p ipraven pitný režim zdarma.

V učebně Dětského dopravného hřiště v Liberci se při slavnostním zahájení sezóny mohli návštěvníci seznámit například se 
zásadami správného poutání do autosedaček. Na snímku s jedním z návštěvníků členka Týmu silniční bezpečnosti Liberec-
kého kraje Barbora Nedvědová a náměstek hejtmana pro dopravu Martin Sepp.  Foto: Artur Irma

To vše je možné pozitivně ovlivňovat 
různými aktivitami v oblasti preven-
ce bezpečnosti provozu na pozemních 
komunikacích. Liberecký kraj může být 
v tomto směru příkladem ostatním 
regionům. Zaměřuje se prakticky na 
všechny kategorie účastníků, počínaje 
dětmi v mateřské škole a konče senio-
ry. Potvrdil nám to náměstek hejtmana 
pro dopravu Martin Sepp.

 O co budete letos usilovat?
Přestože v roce 2011 některé statistic-
ké údaje ukazují na pokles nehodovos-
ti, došlo proti předchozímu roku k ná-
růstu počtu usmrcených z 18 na 26 
a vzrostl i počet nehod zaviněných dět-
mi, a to o 17 případů. Z dlouhodobého 
hlediska však dochází k významnému 
poklesu počtu a následků nehod. Vel-
kou úlohu v tom sehrává koordinova-
ná práce Týmu silniční bezpečnosti Li-

bereckého kraje a našich partnerů jako 
jsou například oblastní organizace BE-
SIP, státní a městské policie, hasiči, Čes-
ký červený kříž a další. Naší snahou je 
snížit počet usmrcených na silnicích na 
minimum a naše aktivity k tomu smě-
řují. Hodně se věnujeme dětem a do-
pravní výchově, což by mělo zásadním 
způsobem ovlivnit chování budoucích 
řidičů a řidiček.

 V tomto směru by vám mělo po-
moci nově otevřené Dětské dopravní 
hřiště v sousedství fotbalového stadi-
onu U Nisy?
Na něm jsme nedávno zahájili novou 
sezónu setkáním s dětmi a jejich ro-
diči. Přes nepřízeň počasí se první ak-
ce zúčastnilo na sto dětí s rodiči, dě-
tí s dětských domovů a dokonce i se-
niorů. Ti všichni se mohli podívat, co 
se tu za rok, kdy Liberecký kraj koupil 
toto hřiště do svého vlastnictví, změ-
nilo. Přilákala je nejen pestrá vybave-
nost hřiště, kterou můžou využívat 
návštěvníci během celého týdne a trá-
vit zde volný čas, i zajímavý soutěž-
ní a zábavný program. Do tohoto pro-
středí jsme soustředili u příležitosti 
Týdne bezpečnosti v Libereckém kraji 
ve dnech 2. až 6. dubna semináře pro 
rodiče s dopravní tematikou zaměře-
né na cestu autem, bezpečné chová-
ní chodce, na in-line bruslení, na jíz-
du na kole a podobně. Rodičům se do-
stane mnoho dobrých rad při praktic-
kých ukázkách a členové Týmu silniční 
bezpečnosti Libereckého kraje nebo 
Českého červeného kříže jim zodpoví 
každou položenou otázku. Z řady akcí 

Prevence a dopravní výchova mají na Liberecku prioritu
Liberec | Provoz na komunikacích v Libereckém kraji nepolevuje, 
naopak každý rok stoupá, to znamená, že úměrně k tomu by se mě-
la zvyšovat ohleduplnost a opatrnost všech jeho účastníků. Ne kaž-
dý je si vědom míry svých schopností, vědomostí a dovedností, a ne 
každý dodržuje pravidla silničního provozu. 

na dopravním hřišti bych připomenul 
Den s Městskou policií, který se při-
pravuje na 12. května odpoledne.

 Velký ohlas v loňském roce přines-
lo pořádání kurzů bezpečné jízdy  
a kurzy pro mladé motorkáře na au-
todromu v Sosnové. Budete v nich po-
kračovat i letos?
Svůj loňský slib splníme. Kurzy, kte-
ré jsou zařazeny do ročního plánu 
BESIP Libereckého kraje a osvědči-
ly se, zde budou pokračovat opět za 
velice výhodných podmínek, kdy zá-
jemce s bydlištěm v Libereckém kra-
ji, věkem do 30 let a s držením řidič-
ského oprávnění ne delším než tři ro-
ky, zaplatí pouhých 200 korun. Kurz 
pro motorkáře Učme se přežít, kte-
rý v loňském roce  pod vedením zku-

šených instruktorů absolvovalo 250 
mladých motocyklistů, byl zcela zdar-
ma. Letos očekáváme přibližně stejný 
počet zájemců. Možnost registrace do 
kurzů: www.ucmeseprezit.cz

 Plán BESIP je pečlivě propracova-
ný, jsou v něm, jak jste uvedl, pouze 
osvědčené aktivity, které například 
vycházejí ze zkušeností od příhranič-
ních sousedů...
Jsem zastáncem využívání osvědčených 
aktivit, které přinesly ovoce. Znám je ze-
jména z Německa, odkud jsme také pře-
vzali kampaň Uber plyn!. Ta se v SRN 
osvědčila. Jen za pět měsíců od zahá-
jení se se s ní seznámilo na 50 milionů 
Němců, většina z nich si opatrnější jíz-
du vzala k srdci a řídí se podle ní. Kam-
paní chceme dosáhnout změny celospo-

lečenské tolerance chování řady řidičů, 
kteří mají nesprávné návyky a na silni-
ci jsou pak často nebezpeční. Slibujeme 
si od ní ovlivnění přístupu řidičů k od-
povědnosti za volantem a další snížení 
počtu dopravních nehod. Náš tým bude 
pokračovat v pořádání kurzů bezpeč-
né jízdy pro mladé řidiče na Autodro-
mu v Sosnové, v kurzech pro mamin-
ky řidičky, ve výuce v mateřských a zá-
kladních školách a systematicky bude 
podporovat aktivity na všech doprav-
ních hřištích v Libereckém kraji. Snaží-
me se ale i o to, aby účastníkům silnič-
ního provozu nekomplikovaly jízdu zá-
vady na komunikacích. Loni provedená 
pilotní bezpečnostní inspekce odhalila 
mnoho závad, které se budou postupně 
odstraňovat. Připravil Václav Sedlák

Dětské dopravní hřiště Liberec
Otevírací doba pro veřejnost:

PO – PÁ:  13,00 – 18,00
SO – NE:  10,00 – 18,30

Lužická 147/2 ,
460 01 Liberec I - Staré Město

Kudy k nám?
Autobusy č. 13, 24, 26 z terminá-

lu MHD Fügnerova;
zastávka „dopravní hřiště“

Kontaktní osoba:
Radka Kotoučková, 777 742 077, 

488 880 199, e-mail:
radka.kotouckova@bezpecnena-

silnicich.cz
Více na www.pankuzel.cz

Za těmito obrázky se ale skrývají lidské 
příběhy, na které bychom si zvykat ne-
měli. Bezútěšné příběhy matek samoži-
vitelek s nemocnými dětmi, osudy lidí 
se zdravotním postižením, lidí bez prá-
ce a dalších, kteří právem očekávají po-
moc od státu. Prohlášení pana ministra, 
že politováníhodná chyba se vloudila 
do systému pouze u několika málo pro-
mile případů, jim nepomůže. Z čeho za-
platí nájem, za co nakoupí jídlo, kde se 
domohou svých práv, kdo jim poradí?
O sociální reformě už bylo napsáno 
mnohé, ale málo se ví, že na obecních 
a krajských úřadech zůstali i po Novém 
roce kvalifi kovaní a zkušení sociální 
pracovníci, kteří jsou schopní lidem po-
radit nejenom s nároky na sociální dáv-
ky, pomoci vyplnit žádost, napsat odvo-
lání, ale také doporučit nebo zprostřed-
kovat potřebnou sociální službu nebo 
pomoci se orientovat v obtížných život-
ních situacích.

Mnohdy stačí s lidmi jejich problémy 
rozebrat, vysvětlit jim jejich možnosti 
a vyslechnout je. Nikdo se nemusí bát 
nebo se stydět se svými problémy svě-
řit, a proto doporučuji, obracet se s dů-
věrou na sociální odbory městských 
úřadů, kde sociální pracovníky najde-
te. I přes ustavičné krácení fi nančních 
prostředků ze strany státu se snaží Li-
berecký kraj hledat zdroje fi nančních 
prostředků tak, aby nemusel být ome-
zen provoz některých sociálních služeb 
a aby nechyběly peníze ani na provoz 
příspěvkových organizací.
V resortu sociálních věcí Libereckého 
kraje se snažíme neustále získávat do-
statečné množství fi nančních prostřed-
ků, abychom dokázali pomoc těm, kteří 
to potřebují. Bohužel nám v tom vládní 
reformy nijak nepomáhají.

Pavel Petráček (ČSSD),
člen Rady Libereckého kraje pověřený

vedením resortu sociálních věcí

Sociální odbory měst a kraje nabízejí 
lidem pomoc i v nouzi nejvyšší

Pomalu si v médiích zvykáme na každodenní obrázky rozzlobených či už rezig-
novaných lidí ve frontách na sociální dávky na úřadech práce, na stesky lidí 
s handicapem, že jim nebyly prodlouženy průkazy ZTP, na vystresované úřed-
níky, kteří vedou každodenní boj s nefunkčními programy a nastavují víkendy, 
aby lidé dostali alespoň nějaké peníze, ale i na sebevědomá prohlášení minist-
ra Drábka, že všechno je tak skvělé, jako ještě nikdy nebylo!
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Copyright Růžena Knotková-Boková / Courtesy Private Collection / Gallery Kicken Berlin

Husova 21, Praha 1
GalerieGate.cz

www.kr-stredocesky.cz

Nahá geometrie
27/  3   –  15 /  5 /  2012
Hejtman Středočeského kraje MUDr. David Rath  
Vás zve na Otevření Brány do středních Čech.

Vážení a milí čtenáři
a příznivci Metropolu,
ačkoliv jsou naše noviny regionální, 
sáhnu tentokrát pro zamyšlení mimo 
českou kotlinu. I když si tím nejsem tak 
docela jistá a ještě se k tomu vrátím.  
V minulých dnech sledovala veřej-
nost celé Evropy soudní proces s An-
dersem Behringem Breivikem. Jeho 
řádění v červenci loňského roku bylo 
děsivé, 77 mrtvých a více než 300 zra-
něných, převážně mladých lidí, kte-
rým ještě nebylo ani dvacet let. Jsem 
přesvědčená o tom, že právě publici-

ta je to, oč tento masový vrah z Os-
la a ostrova Utoya stál, když plánoval 
svoji šílenou akci. Přesto si myslím, 
že bychom neměli mlčet.
Zdá se mi, že dnešní chaotická a převáž-
ně o konzum opřená doba vede hodně 
lidí na scestí, k nesnášenlivosti a agresi-
vitě, ačkoli pro ně není žádné opodstat-
nění. Pokud vím, panu Breivikovi nikdo 
neublížil, nezneuctil jeho národnost, ne-
trestal ho za to, jaký je.  Přesto je dale-
ko horší, než řada cizinců v Norsku, pro-
ti kterým, jak se sám obhajuje, zakročil, 
aby očistil společnost. Od koho? 

Fundamentalismus je hrozné slovo, 
protože všechny - ismy, co jich známe, 
nikdy nepřinesly nic dobrého. Může-
me začít svatou inkvizicí (co na ní by-
lo svatého) a skončit oběma světový-
mi válkami. Jejich hybnou pákou byl  
fanatismus a co lidstvu dal? Jenom 
neštěstí, miliony mrtvých a zmrzače-
ných, zkažené životy těch, kteří běs-
nění unikli, ale ztratili své blízké a čas-
to i naději pro budoucnost.  
Také v naší společnosti, a teď se vracím 
na začátek, se čas od času objeví za-
stánci různých – ismů, například naci-

onalismu, extremismu, terorismu, neo-
nacismu.  Žijeme ale v demokracii,  a ta 
by měla prokázat sílu a umění se s tě-
mito anomáliemi vyrovnat a rutinně 
a nepředpojatě je zúřadovat, aby ostat-
ní násilníky a škůdce přešla chuť.
Za celý tým tvůrců dnešního vydání 
vám přeji, ať jsou životní příběhy ve 
vašem okolí převážně příjemné, ra-
dostné a veselé.

Ladislava Richterová
šéfredaktorka
richterova@tydeniky.cz

Středočeský kraj zpřístupnil začátkem turistické sezóny své reprezen-
tační prostory v Husově ulici na Starém Městě v Praze. Ve třech volně 
propojených historických budovách získají návštěvníci informace, na-
jdou tu výstavní a muzejní exponáty a mohou se zde i občerstvit. 

Galerie Gate v Praze zve

Kompletní rekonstrukce trvala s pře-
stávkou od roku 2009, vyžádala si šede-
sát milionů korun, ale výsledek stojí za 
to. Prostory jsou zcela otevřené a přiro-
zeně propojené. V přízemí je infocent-
rum pro turisty z tuzemska i ze zahra-
ničí, občerstvení s akcentem na konzu-
maci výrobků ze středních Čech, muze-
um a část galerie, která pokračuje ještě 
ve druhém podlaží. Nejvíce práce a sta-
rostí daly stavbařům románské sklepy, 
z nichž polovina je veřejnosti přístup-
ná vůbec poprvé.
Hejtman Středočeského kraje David 
Rath je na nový kulturní stánek ná-
ležitě pyšný a do vínku mu přeje co 
největší návštěvnost: „V minulých le-
tech nebyl využit potenciál této budo-
vy na hlavní turistické trase mezi Staro-
městským náměstím a Karlovým mos-
tem takovým způsobem, aby kromě 
svého poslání poskytovat důležité in-

formace a umělecké exponáty, vytvá-
řel i zisk. S novým vedením a změnou 
celkového konceptu nepochybuji o tom, 
že se tento záměr podaří.“ Kromě ji-
ného hejtman novinářům prozradil, 
že muzejní část bude vbrzku založe-
na na multimediální prezentaci Stře-
dočeského kraje.  Historické příbě-
hy, s jejichž natáčením se začíná prá-
vě nyní, například o hradě Karlštejn 
(Karla IV. ztvární herec Karel Roden), 
budou zvát turisty na známá místa 
kraje. Prvním autorem, který v Gale-
rii Gate vystavuje, je příbramský ro-
dák, světově uznávaný umělec Fran-
tišek Drtikol. Retrospektivní expozice 
má název Nahá geometrie a potrvá 
do 15. května. Srdečně zváni jste i vy. 
Bližší informace o činnosti, provozní 
době a připravovaných výstavách na-
jdete na www.galariegate.cz. 

Text a foto: Metropol

Románské sklepy jsou součástí muzea Galerie Gate.

Přestože je Ústecký kraj známý pře-
devším průmyslovou produkcí, má ta-
to oblast také svůj přírodní klenot. Tím 
je unikátní, člověkem téměř nedotče-
né přírodní území s jedinečnou fl órou 
a faunou, které bylo v roce 2000 vyhlá-
šeno za Národní park České Švýcarsko 
o rozloze 80 km2. V poslední době je 
aktuální jeho zápis na seznam světové-
ho dědictví UNESCO. 
Svět skalních věží a tajuplných lesů 
České Švýcarsko by se dalo stručně 
charakterizovat jako svět skalních vě-
ží, mostů, bran, skalních masivů, hlu-
bokého kaňonu řeky Labe a zalesně-

ných kopců, jejichž dominantou je Rů-
žovský vrch. Při státní hranici České 
Švýcarsko sousedí s Národním parkem 
Saské Švýcarsko (Nationalpark Säch-
sische Schweiz) a jako celek představu-
jí oba národní parky území, které svou 
rozsáhlostí a minimálním osídlením 
nemá v Evropě obdoby. Mezi unikát-
ní pískovcové formace patří skalní do-
minanta parku - Pravčická brána. Ten-
to impozantní skalní útvar (délka 26 m, 
výška oblouku 16 m) reprezentuje nej-
větší pískovcovou skalní bránu v Evro-
pě a stal se zároveň i symbolem Národ-
ního parku. 

Zážitky a inspirace 
Toto jedinečné území vytváří přeshra-
niční turistický region, který poskytu-
je ideální možnosti pro odpočinek a na-
čerpání nových sil, zážitků i inspirace. 
Přirozená krása krajiny s romantickými 
zákoutími a krásnými vyhlídkami vybí-
zí k objevování, při kterém vás mohou 
také provázet certifi kovaní průvodci. 

Tramvají do skal
Výlet tramvají s průvodcem je nejob-
líbenějším okruhem již od roku 2007. 
Díky této trase můžete absolvovat ne-

Na kole, tramvají i pěšky Národním parkem České Švýcarsko
Nejmladší Národní park se rozprostírá v severozápadním, pohraničním cípu 
naší republiky několik desítek kilometrů od krajského města Ústí nad Labem. 

jen v Alpách, ale i v Českosaském Švý-
carsku zajištěnou stezku plnou adrena-
linových překvapení (komíny, strže). Po 
výstupu na skalní hřebeny přejdete ne-
známými místy ve skalách s vynikající-
mi výhledy do údolí Labe. Během toho-
to jednodenního mírně náročného výle-
tu jdete samozřejmě pěšky (15 km ska-
lami Saského Švýcarska, některé úseky 
po vysokohorských stezkách; jen pro 
osoby netrpící závratí!), ale pojedete ta-
ké hned několika dopravními prostřed-

ky: vlakem, přívozem, tramvají po tra-
ti z r. 1898. Nejbližší aktuální termíny: 
úterý 8. května (státní svátek) a sobota 
9. června. Rezervujte si místo.

Kde začít? 
Ideálním místem pro získání přehled-
ných a důležitých informací o regionu, 
přírodě, nabídce ubytování i volnoča-
sových aktivitách je nové návštěvnic-
ké a vzdělávací středisko regionu Dům 
Českého Švýcarska v Krásné Lípě. Na-
jdete zde informační centrum, inter-

netovou kavárnu, interaktivní expozi-
ci o regionu, v rámci které máte mož-
nost shlédnout v příjemném kinosále 
i dvacetiminutový emotivní fi lm s ná-
zvem Krajina tajemství. Otevřeno je 
po celý rok, každý den od 9-17 hod. 
Kompletní informace o regionu, turis-
tických nabídkách, fotoworkshopech, 
ubytování i další podrobnosti najdete 
na: www.ceskesvycarsko.cz.

Text: Metropol
Foto: V. Sojka, archiv Národního parku

Malý Pravčický kužel.Malý Pravčický kužel.

 Skalní hrad Šaunštejn. Skalní hrad Šaunštejn.


