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ročník 5 • 26. října 2012Moderní bezplatné vysokonákladové noviny pro volný čas

 Jaký byl návrat z Londýna do Prahy?
Velmi náročný, jelikož jsem zlato oslavil dvakrát za 
sebou v Londýně a po příjezdu do Prahy jsem byl una-

vený. Je pro mě úplně nové, když mě lidé na ulicích po-
znávají. Někteří mě i pozdraví a dají se do řeči. Je jasné, že 
tenhle stav nebude trvat věčně a snažím si to užít.

 Věřil jste tomu, že olympijskou medaili, navíc zla-
tou, přivezete?
Od deseti let jsem měl sen, že vyhraju a později jsem si 
stanovil takový cíl. Poslední rok či dva jsem vzhledem 
k trenérům, tréninkům i ambicím přeměnil cíl v úkol. 
S tím jsem do Londýna jel a moje okolí to vědělo. Měl 
jsem pocit, že se to očekává ode mě celospolečensky, 
a pak jsem se divil titulkům v novinách: „Největší pře-
kvapení ČR výpravy je David Svoboda.“ Je pravda, že 
v moderním pětiboji je rozdíl mezi zlatou, stříbrnou 
a bronzovou medailí opravdu výkonnostně minimál-
ní. Měl jsem tedy i velké štěstí. 

 Máte nějaké další sportovní plány?
V současnosti bych potřeboval dovolenou a odpočinek, 
to je úkol číslo jedna. Šest, možná sedm let jsem neměl 
pořádné volno, loni jsem byl s bráchou sedm dní na 
Havaji. Musím tedy nasbírat síly. Dalším mým dalekým 
cílem je kvalifi kace na olympiádu do Ria a trochu bližší 
úkol je titul mistra světa, který mi ve sbírce chybí. 

 V moderním pětiboji, který obnáší jízdu na 
koni, šerm, střelbu, plavání a běh jste jasný 
olympijský vítěz. Pojďme si ale dát teď pětiboj 
fi lozofi cký. Víra, láska, štěstí, pokušení a pení-
ze. Co k tomu můžete říct?

Filozofi cký pětiboj
Davida Svobody 

• Narodil se 19.3. 1985  v Praze • Na MS 2008 v Budapešti obsadil 2. místo 
• Získal i titul juniorského mistra světa z roku 2006 a 2. místo z týmové sou-
těže na mistrovství světa v roce 2007 • Byl vyhlášen Pětibojařem roku 2007 
• Ve volném čase se rád věnuje cestování, potápění, historii pětiboje a hlav-
ně parašutismu • Je téměř k nerozeznání podobný svému dvojčeti Tomášovi  

Moderní pětibojař David Svoboda přivezl z olympiády v Londýně zlatou medaili. Vzbu-
dil tím velký rozruch a celému národu udělal obrovskou radost. On sám právě sklá-

dá státnice na Vysoké škole tělovýchovy a užívá si zasloužené popularity.

Věřím v něco, co nás převyšuje. Radost mi udělalo, když 
v posledním formuláři sčítání lidu byla konečně po letech 
kolonka: „Jste věřící?“ a dalo se zaškrtnout: „Ano, jsem vě-
řící, ale nevyznávám žádné náboženství.“ To rázem ukázalo, 
že Češi nejsou takoví ateisté, jak se tvrdí, jelikož to se mnou 
zaškrtl další milion lidí. 

 Co pro vás znamená LÁSKA?
Jednoznačně vztah ženy a muže. Nevím, zda jsem pravou 
lásku zažil, ale už jsem si to párkrát myslel. Nejsem roman-
tik a upřednostňuji rozum před citem, což mi maminka do-
cela vyčítá. Neříkám ale, že to je navždycky. Zamilován jsem 
ale poměrně často, jen to mám stále pod kontrolou. 

 A jak jste na tom s dalším významem „našeho pětibo-
je“ a to je ŠTĚSTÍ?
Nikdy jsem si nemyslel, že kariéra, ani ta sportovní, je jen 
o tom úspěchu. Lidi mi to moc nevěří, ale já ten sport ne-
dělám kvůli medailím, i když jsou pěkným bonusem. Štěstí 
pro mě je, když přijedu třeba k babičce a dědovi ze závodů 
a nikdo se mě moc neptá, jak jsem dopadl. Jsem zkrátka po-
řád ten jejich kluk a nabízí mi řízečky a dobroty. Mé štěstí te-
dy spočívá v tom, že mám nejen fajn prarodiče, ale i rodiče 
a dva bráchy. A všichni stojí na mé straně.

 Dokážete odolat POKUŠENÍ? 
Bez problémů. Jestliže jsem zaměřený na nějaký cíl, to co mi 
primárně k jeho dosažení nepomáhá, mě vlastně ani moc 
nepokouší. Pokušení se u sportovců ale samozřejmě nabízí. 
Nejít na trénink, být trochu líný, radši někde randit se sleč-
nou nebo vysedávat místo správné životosprávy v hospodě. 
S tím jsem nikdy potíž neměl, i když obojího se sem tam 
účastním. Všechno ale musí být v rovnováze.

 Říká se, že o PENÍZE jde vždycky až v první řadě…
Asi mi to nebudete věřit, ale já vlastně nejsem ani na ty pe-
níze. Když je mám, nedělá mi problém je utratit. Nejsem ani 
skrblík, neinvestuji na burze a nikde si neškudlím na hor-
ší časy. Je pravda, že tímhle sportem se na profesionální 
úrovni dá docela dobře uživit a až dodnes jsem si mys-
lel, že se na tom nedá zbohatnout. Po vítězství na olym-
piádě se ale teprve ukáže. Rozhodně se penězům nebrá-
ním, mám luxus rád a ani mi to nebude připadat hlou-
pý. Nejsem ale v křeči a nesnažím se toho úspěchu nějak 
využít a zbohatnout.
  Text a foto: Šárka Jansová

David Svoboda

www.tydeniky.cz
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Výsledky voleb do krajského 
Zastupitelstva Libereckého kraje

SLK .................... 13 mandátů KSČM ................ 10 mandátů 

ČSSD .................. 7 mandátů SZ+Změna ......... 10 mandátů 

ODS .................... 5 mandátů 
strany a hnutí  s < 5% podporou 
voličů (celkem 20,74%)

Preferenční hlasy:
• Martin Půta (SLK) 6 792 • Jan Korytář (SZ+Změna) 6 160 
• Zuzana Kocumová (SZ+Změna) 4 457 • Stanislav Mackovík (KSČM) 4 136

SLK
22,21%

KSČM
17,89%

SZ+Změna
16,85%

ČSSD
13,05%

ODS
9,26%

<5%
celkem

20,74%

Volební účast: 38,55%

Vydavatelská skupina METROPOL hledá

SPOLUPRACOVNÍKY 
DO OBCHODNÍHO ODDĚLENÍ
Požadujeme: 
• úplné SŠ vzdělání • vysoké pracovní nasazení • živnostenský list

Nabízíme: 
• odpovídající fi nanční ohodnocení • benefi ty podle dosahovaných výsledků
• skvělé zázemí prosperující fi rmy • osobní rozvoj a seberealizaci

Své CV zasílejte do 9. listopadu 2012 na adresu: personalistika@tydeniky.cz 

Hlídání dětí 
Jablonec n. N. | Statutární město 
spustilo prostřednictvím Mateřské-
ho centra Jablíčko pro občany další 
příjemnou službu. Tou je hlídání dě-
tí v době, kdy si rodiče na magistrá-
tu potřebují vyřídit úřední záležitosti. 
Hlídací služba je určena hlavně před-
školním dětem, ale není problém po-
hlídat i mladší nebo starší ratolesti.

Vzácný host
Česká Lípa | Legendární diskař Imrich 
Bugár, stříbrný medailista z olympiá-
dy v Moskvě v roce 1980 a mistr světa 

z Helsinek 1983, přijel do České Lípy 
na pozvání veteránů z českolipského 
Atletic Clubu. Ten letos slaví rovných 
65 let od svého založení. 

Šampionát hledá 
dobrovolníky

Liberec | Pořadatelé Mistrovství svě-
ta juniorů a závodníků do 23 let v kla-
sickém lyžování v Liberci, jež se usku-
teční ve dnech 20. – 27. ledna 2013, 
hledají dobrovolníky, kteří jim pomo-
hou s přípravou šampionátu. Až 350 
dobrovolníků ve věku 16 let a výše 
z Liberce a okolí potřebují organizá-
toři vrcholné mládežnické lyžařské 
akce k tomu, aby zajistili činnost de-
vatenácti sekcí. Bližší informace včet-
ně přihlašovacího formuláře jsou na  
www.liberec2013.cz.

Česká republika | Již potřetí pod-
poruje Skupina ČEZ mladé naděj-
né matematiky a fyziky ze základ-
ních a středních škol. Se začátkem 
školního roku totiž odstartovaly 
i 62. ročník Matematické a 54. roč-
ník Fyzikální olympiády, přičemž ti, 
co se probojují do celostátního fi ná-
le, dostanou příležitost reprezento-
vat Českou republiku v mezinárod-
ní soutěži. Zároveň tím získají mož-
nost fi nanční podpory svého dalšího 
vzdělávání v těchto přírodovědných 
oborech. Skupina ČEZ je generálním 
partnerem obou olympiád.

Již třetím rokem přispívá na organi-
zaci obou olympiád Skupina ČEZ, kte-
rá rovněž věnuje vítězům celostát-
ních kol fi nanční odměnu na další 
vzdělávání. Školy, jež své žáky na obě 
náročné a prestižní soutěže připra-
vují, mohou navíc v další soutěži zís-
kat Oranžovou učebnu. Vítězná škola 

totiž obdrží až 200 000 korun na po-
řízení nové či modernizaci stávající 
učebny fyziky, chemie a technických 
předmětů. „Jako průmyslově zaměře-

ná fi rma si uvědomujeme, že energeti-
ka a další technické obory budou potře-
bovat co nejvíce mladých techniků. Spo-
lupráce s Jednotou českých matematiků 

a fyziků je pro nás jednou z cest, kte-
rými chceme zvýšit zájem dnešních stu-
dentů o tyto obory. Věříme, že i letos se 
do olympiád zapojí co nejvíce škol. Mo-
tivací pro pedagogy a studenty může 
být právě i šance získat prostředky na 
zakoupení kvalitních školních pomůcek 
a jiného vybavení učeben přírodověd-
ných předmětů“, dodává k tomu Pavel 
Puff, manažer útvaru Strategický ná-
bor Skupiny ČEZ. 
Zmodernizovanou učebnou fyziky se 
tak například už rok chlubí Gymnázi-
um F. X. Šaldy v Liberci. Letos získa-
lo příspěvek ve výši 200 000 korun 
českobudějovické gymnázium Jírov-
cova, jehož studenti se obou olympi-
ád zúčastnili v minulém školním roce. 
O možnost zmodernizovat si učebnu 
prostřednictvím příspěvku od Nadace 
ČEZ se přitom ucházelo 58 základních 
a středních škol a mezi 15 nejlepšími 
nakonec rozhodl los.

Text a foto: Ota Schnepp

Energetici podporují studenty

Symbolický šek s částkou 199 004 Kč převzala vloni tehdejší ředitelka Gymnázia 
F. X. Šaldy v Liberci Irena Přádná od Pavla Puffa, manažera útvaru strategického nábo-
ru ČEZ, a Petra Závodského, ředitele útvaru výstavby jaderných elektráren (vpravo). 

Jablonec n. N. | Interaktivními přednáškami Příhody 
medvídka Fandy zaujali jablonečtí městští strážníci děti 
v jabloneckých mateřských školách. 

Strážníci ukazovali dětem různé situace, 
které je mohou v běžném životě potkat, 
učili je správně reagovat a získávat dob-
ré návyky. Důležitou součástí pak byla hra 
s postavičkami pandy Fandy a strážníka 
Pepy na téma bezpečného chování v silnič-
ním provozu. Strážníci ji, vzhledem k věku 
dětí, zaměřili hlavně na přecházení vozovky a světelné signá-
ly. „Děti, jako tradičně, nejvíce ocenily hru na strážníky, kteří za-
stavují vozidla a bavilo je využívání refl exních prvků,“ říká pre-
ventista jablonecké městské policie Miloslav Lejsek. 
V rámci této preventivní akce navštívili strážníci MP 21 škol-
ských zařízení na území katastru města a přednášku zhléd-

lo 1 390 dětí. Všem dětem věnovala městská policie materiá-
ly prevence kriminality – vystřihovánky, pexesa a omalován-
ky s dopravní tématikou. (od dop.)

Jablonečtí strážníci ve školkách
děti 

Kamenná svatba 
v České Lípě

Česká Lípa | Kytici a dárkový koš 
předal počátkem října  místosta-
rosta České Lípy Tomáš Vlček man-
želům Jiřímu a Marii Schifferovým. 
Ti  oslavili neuvěřitelných 65 spo-
lečného života, tedy kamennou 
svatbu. Manželé Schifferovi, kte-
rým letos bylo 88 let, se seznámi-
li v roce 1944 v Kolíně, kde byli za 
druhé světové války totálně nasa-
zeni. Vzali se 28. září 1947 v koste-
le ve Volfarticích. Dlouhá léta pra-
covali v českolipské Vagónce, rádi 
cestovali, chodili tancovat, dodnes 
si s chutí přečtou hezkou knihu, 
věnují se zahrádce. (od dop.)
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Institut postgraduálního vzdělá-
vání ve zdravotnictví (IPVZ) bude 
mít napřesrok šedesáté naroze-
niny. Dříve se nazýval Ústav pro 
doškolování lékařů (ÚDL) a poz-
ději Institut pro další vzdělávání 
lékařů a farmaceutů (ILF). Zřízen 
byl v roce 1953 jako organiza-
ce podřízená Ministerstvu zdra-
votnictví. Dnes stojí v jeho čele 
MUDr. Vladimír Pavelka, který 
přiblížil jeho činnost v následu-
jícím rozhovoru.

 Jaký je základní předmět činnos-
ti IPVZ?
Hlavní a nejrozsáhlejší činností 
institutu je pedagogická činnost. Po 
převedení části postgraduálního vzdě-
lávání na lékařské fakulty u nás probí-
há příprava na atestace praktických lé-
kařů, stomatologů a farmaceutů. Dále 
realizujeme certifi kované kurzy v ná-
stavbových oborech, kde lékaři a far-
maceuti získávají takzvanou zvláštní 
odbornou způsobilost. Z pověření Mi-
nisterstva zdravotnictví ČR se zde ko-
nají aprobační zkoušky cizinců. Kromě 
atestací probíhá v institutu celá řada 
nových ucelených vzdělávacích progra-
mů, které jsou zakončeny ověřováním 
znalostí, například z psychoterapie, 
soudní psychiatrie a psychologie, aku-
punktury, či manuální medicíny.

 Na které skupiny je vzdělávání 
zacíleno? 
Pedagogická činnost je založena ze-
jména na vzdělávacích akcích zveřej-
ňovaných v Přehledu vzdělávacích 
akcí IPVZ, který pravidelně každé po-
loletí nabízí kurzy, stáže, workshopy, 
semináře v rámci specializačního, ale 
i kontinuálního, neboli celoživotního 
vzdělávání. Každoročně institut orga-
nizuje zhruba 2 000 vzdělávacích ak-
cí pro téměř 24 000 lékařů, zubních 
lékařů, farmaceutů a ostatních pra-
covníků ve zdravotnictví. 

 Od založení institutu už uplynu-
lo bezmála šedesát let. Jak se změ-
nila komunikace mezi pedagogy 
a studenty?
Od roku 2003 probíhá projekt zamě-
řený na e-learning. V rámci IPVZ by-
la vytvořena technologická a perso-
nální základna pro přípravu a reali-
zaci elektronického vzdělávání. Rea-
lizační tým IPVZ spolu s odborníky 
z daných oddělení vyrobil první kur-
zy, například Úvod do DRG Národní-
ho referenčního centra, Onemocnění 
jícnu Subkatedry gastroenterologie 
a vedle toho byly nakoupeny i kurzy 
různých dodavatelů určené přede-
vším pro vnitropodnikové vzdělává-
ní, jakou jsou Minimum o EU, BOZP. 
Nabídka vzdělávacích akcí se bude 

dále rozšiřovat o elektronické kurzy 
z jednotlivých lékařských oborů. 

 S kým IPVZ nejčastěji spolu-
pracuje?
Institut se podílí také na činnosti kon-
cepční, metodické, vědecko-výzkumné 
a konzultační, úzce spolupracuje s Mi-
nisterstvem zdravotnictví ČR, lékařský-
mi fakultami, NCO NZO v Brně a další-
mi vzdělávacími institucemi. Ve své 
činnosti pedagogické a vědecké úzce 
spolupracuje rovněž s odbornými spo-
lečnostmi, jakými jsou Česká lékařská 
společnost J. E. Purkyně a další, s pro-
fesními organizacemi - Českou lékař-
skou komorou, Českou lékárnickou ko-
morou, Českou stomatologickou komo-
rou, ale také s odbornými a profesními 
organizacemi v zahraničí.

 Kolika pedagogickými pracoviš-
ti institut disponuje?
Institut má 85 pedagogických pra-
covišť (29 kateder, 54 subkateder 
a 2 kabinety), z nichž 3 jsou umís-
těna mimo Prahu. Výukovými bá-
zemi pedagogických pracovišť jsou 
především kliniky LF a FN a další 
zdravotnická zařízení v Praze, Brně 
a Olomouci. Více než polovina kate-
der a subkateder rozšířila svá další 
výuková pracoviště, a to jak v Praze, 
tak prakticky ve všech regionálních 
zdravotnických zařízeních.

 Jak pracuje studijní oddělení IPVZ?
Obě studijní oddělení v budově v 
Ruské i v Budějovické ulici adminis-
trativně připravují všechny vzdě-
lávací akce, vedou evidenci všech 

vzdělávacích programů, účastníků, 
lektorů a examinátorů a vytváře-
jí velmi cennou databázi. Archivu-
jí veškerou dokumentaci týkající se 
atestací, zkoušek a absolvovaných 
vzdělávacích akcí. Pro příjem přihlá-
šek, zasílání pozvánek a další komu-
nikaci s účastníky je používána ze-
jména elektronická komunikace.

 V jakých výukových prostorách 
se frekventanti vzdělávají?
Pracovníci IPVZ se snaží připravovat 
nejen vysoce kvalitní vzdělávací ak-
ce, ale vytvářet i příjemné a motivu-
jící prostředí, v němž probíhá výu-
ka. K dispozici je 10 moderně vyba-
vených učeben v budově hotelu ILF 
a dalších 7 učeben v budově ředitel-
ství v Ruské ulici v Praze, umožňují-
cí standardně nejmodernější použi-
tí multimediální didaktické techniky 
a metod efektivní výuky (takzvané 
fantómové učebny). Dvě počítačové 
učebny s multimediálním vybave-
ním slouží nejen pro interaktivní vý-
uku práce s počítačem, ale stále čas-
těji pro hodnocení uchazečů o ates-
taci prostřednictvím testů s nabíd-
nutými odpověďmi, včetně písemné 
části aprobačních zkoušek cizinců.

 A na závěr: Jaký vy osobně při-
kládáte důraz celoživotnímu vzdě-
lávání ve zdravotnictví?
Moderní vývoj ve všech oborech jde 
dopředu mílovými kroky a platí to i ve 
zdravotnictví. Kvalitní postgraduál-
ní i celoživotní vzdělávání pracovníků 
na všech úrovních je významné pře-
devším pro pacienta, protože se jed-
noznačně odráží v kvalitě poskyto-
vaných služeb. Nabídka vzdělávacích 
aktivit pro lékaře i nelékaře ve zdra-
votnictví je opravdu pestrá, zaměst-
navatel však musí dbát na to, aby se 
jeho podřízení těchto akcí aktivně 
účastnili a dokázali získané poznatky 
následně aplikovat při své práci. 

Text: Metropol, foto: archiv

Celoživotní vzdělávání ve zdravotnictví
má velký význam pro pacienta

Základy tropické 
a cestovní medicíny 

pro nelékaře 

Projekty číslo: CZ.1.04/1.1.00/46.00001 a CZ.1.04/1.1.00/46.00002 jsou fi nancovány z prostředků ESF 
prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. 

 Realizátor projektu: 
Ministerstvo zdravotnictví, 
Palackého nám. 4, 128 01 Praha 2, 
www.mzcr.cz

 Cílová skupina: 
E-kurz je určen pro všeobecné sestry a farmaceutické asistenty.

 Podmínky účasti v e-kurzu: 
Účastník odpovídá cílové skupině e-kurzu. 
Účastníkem e-kurzu se může stát každý lékař 
s většinovým úvazkem mimo hlavní město Praha.

 Cíle e-kurzu: 
Absolvent e-kurzu bude znát základní zdravotní rizika při cestová-
ní a jak jim předcházet. Bude znát hlavní zdravotní rizika neinfekč-
ní povahy při cestování. Bude umět aplikovat očkování před odjez-
dem do zahraničí. Osvojí si základní preventivní opatření a expo-
ziční profylaxe u malárie a základní preventivní opatření a profyla-
xe u cestovního průjmu. Bude vědět, na jaká onemocnění myslet 
při návratu cestovatele s horečkou z určitého regionu. Bude umět 
doporučit prevenci nákaz při návštěvě vybraných zemí.

 Termíny e-kurzu: 
• 1. 11. - 30. 11. 2012 (číslo akce ČAS/KK/2242/2012)
• 1. 12. – 31. 12. 2012 (číslo akce ČAS/KK/2242/2012)

 Časová dotace: 
odpovídá 40 hodinám prezenční výuky
Počet kreditů za úspěšné absolvování e-kurzu: 3

 Generální dodavatel projektu: 
Institut postgraduálního vzdělávání 
ve zdravotnictví, 
Ruská 85, 100 05 Praha 10, www.ipvz.cz

Jak se přihlásit 
na vzdělávací akci IPVZ?

Následující kroky jednoduše popi-
sují proces přihlášení na vzděláva-
cí akce IPVZ pomocí internetových 
stránek www.ipvz.cz. 

 Registrace
Pokud se chcete přihlásit na vzdě-
lávací akci IPVZ, je nutná registra-
ce. Celý proces registrace Vám za-
bere nanejvýš několik minut. Re-
gistraci provádíte pouze jednou, 
a to při vašem prvním přihlášení 
na vzdělávací akci IPVZ. Vyplní-
te pouze pár základních informací 
o Vás a následně obdržíte přihla-
šovací údaje pro přihlášení do kli-
entského systému.

  Registraci můžete provést 
na adrese:

http://www.ipvz.cz/registrace-no-
veho-uzivatele.aspx.

  Přihlášení do klientského 
systému

Po obdržení uživatelského jména 
a hesla se přihlašte do klientského 
systému pomocí přihlašovacího for-
muláře s názvem přihlášení do klient-
ského systému v pravé horní části.

 Vyhledání vzdělávací akce
Pomocí vyhledávače ve vzděláva-
cích akcích si vyhledejte vzděláva-
cí akci, o kterou máte zájem.

 Hledání naleznete na adrese:
http://www.ipvz.cz/akce/hledani-
vzdelavaci-akce.aspx.

 Přihlášení na vzdělávací akci
Přihlášení na akci samotnou pro-
vedete kliknutím na zelené tlačít-
ko "přihlásit se na vzdělávací ak-
ci" v detailu vzdělávací akce, nebo 
kliknutím na odkaz „přihlásit" ve vý-
sledcích hledání.

V rámci individuálního projektu MZČR 

„Vzdělávání lékařů“
je možno se v současné době přihlašovat se ke studiu e-kurzů:
• EBM z pohledu klinické epidemiologie
• M. Crohn a ulcerózní kolitis – biologická léčba
• Karcinom pankreatu
• Endoskopická léčba časných neoplázií žaludku
• Kolorektální karcinom
• Základy klinické epidemiologie
• Základy tropické a cestovní medicíny pro lékaře
• Oční problematika pro všeobecné praktické lékaře
• Plastická chirurgie u dětí po traumatech
• Základy nemocniční epidemiologie a surveillance NI
• Kožní problematika pro všeobecné praktické lékaře
• Chirurgie ruky
• Legislativa pro manažery z řad lékařů

Termín zahájení běhů studia e-kurzů je 1. listopad 2012. 
Termín ukončení běhů e-kurzů je 30. listopadu 2012 .

V rámci individuálního projektu MZČR 

„Vzdělávání nelékařů“
je možno se v současné době přihlašovat se ke studiu e-kurzů:

• Edukace pacienta s onkologickým onemocněním
• Edukace pacientů v nutriční péči
• Řízení kvality ve zdravotnictví a sociálních službách
• Edukace v péči o seniory
• Obecné formy edukace
• Edukace pacientů s neurologickým onemocněním
• Základy tropické a cestovní medicíny pro nelékaře

Termín zahájení běhů studia e-kurzů je 1. listopad 2012. 
Termín ukončení běhů e-kurzů je 30. listopadu 2012
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„Díky mobilnímu CT scanneru, který 
využívá nejmodernějších diagnostic-
kých metod, se zvýší přesnost a rych-
lost vyšetření především během ope-
rací, a tím se zvýší kvalita léčby,“ ře-
kl generální ředitel KNL, a. s., Ing. Ji-
ří Veselka, MBA. Krajská nemocnice 
Liberec je jediná v České republice, 
která mobilní CT scanner vlastní. 
„Vzhledem k tomu, že se jedná o jedno 
z prvních zařízení v Evropě, bude na-

še pracoviště i referenčním centrem,“ 
uvedl přednosta NEUROCENTRA KNL 
prof. MUDr. Petr Suchomel, Ph.D.

Co je mobilní CT scanner
Mobilní CT scanner je pohyblivý pří-
stroj, který pracuje na baterie a je při-
pojitelný k nabíjení do běžné sítě. 
32 spirálních detektorů umožňuje pro-
vést základní vyšetření hlavy a moz-
ku během 10 vteřin. Na rozdíl od do-
sud dostupných mobilních CT přístrojů 
(malý otvor – pouze hlava) tento jedi-
ný má vnitřní průměr otvoru (gantry) 
85 cm, takže jím může být snímkován 
celý člověk. Primárně je určen pro práci 
na operačním sále, může však provést 
prakticky jakékoli vyšetření podobně 
jako dosud dostupná stacionární zaří-

KNL má první mobilní CT scanner v České republice
Liberec | V pátek 5. října byl v Krajské nemocnici Liberec, a. s., za přítom-
nosti zástupců akcionářů slavnostně uveden do provozu mobilní CT scan-
ner. Sloužit bude především na NEUROCENTRU KNL. Celkové náklady na 
jeho pořízení činily 35 milionů korun, 19 miliony korun přispěl kraj, zby-
lých 16 milionů korun zaplatila nemocnice z vlastních zdrojů.   

zení včetně zobrazení cév (tzv. CT angi-
ografi e). Na rozdíl od velmi drahé ope-
rační magnetické rezonance (v Nemoc-
nici Na Homolce a Ústřední vojenské 
nemocnici ve Střešovicích), která vyni-

ká v zobrazení měkkých tkání, je ope-
rační CT výhodné zejména v zobrazo-
vání kostí (lebka, páteř, pánev). Navíc je 
daleko rychlejší a nevyžaduje nemag-
netické prostředí.  

Akční cenová nabídka na měsíc říjen Akèní cenová nabídka na záøí / øíjen 2012Akční cenová nabídka na měsíc říjen

Zlevněné léky, 
zdravotnické potřeby 

pro tento měsíc
Každý, kdo projíždí či prochází ko-
lem Krajské nemocnice Liberec si 
nemůže nevšimnout nového, sytě 
zeleného „kabátu“ rekonstruované-
ho objektu lékárny, která je jedním 
z oddělení KNL. Plní funkci zásobo-
vání a přípravy léků i zdravotnic-
kých potřeb nejen pro celou nemoc-
nici, ale také pro veřejnost, která 
rovněž jejích služeb zhusta využívá. 
Každý měsíc tady obslouží kolem 
12 tisíc klientů. Lékárna má bezbari-
érový přístup a provozní dobu pon-
dělí až pátek 7.30 – 16 hodin. Lze 
v ní platit bezhotovostně platební-
mi kartami.  Více na www.nemlib.cz

Co dokáže mobilní CT scanner
 na operačním 

neurochirurgickém sále:

•  okamžité zobrazení komplikujících 
krvácení při mozkové chirurgii

•  zobrazení rozsahu výkonu v je-
ho průběhu (nádory, zlomeniny 
apod.)

•  zobrazení polohy šroubů v páte-
ři či pánvi kdykoli ještě před za-
vřením rány

•  přenos dat do navigačního pří-
stroje a další operace ve virtuál-
ní realitě (mozku i páteře)

•  možnost CT navigovaných per-
kutánních výkonů (přes kůži jen 
ze vpichu) na páteři

•  možnost zobrazení cév (angiografi e)

Přístroj lze však využít kdykoli a kde-
koliv (nejen pro účely NEUROCENT-
RA), například pokud nejde proud, 
nebo v případě hromadného neštěstí 
a podobných urgentních situacích.

Pásku společně přestřihli (zleva) generální ředitel KNL Ing. Jiří Veselka, MBA, přednosta 
Neurocentra MUDr. Petr Suchomel, Ph.D a hejtman Libereckého kraje Stanislav Eichler.

Účastníci se seznámili s možnost-
mi porodnice, dále se dozvěděli, co 
všechno ukáže ultrazvuk, jaká  živo-
tospráva je před a v průběhu těho-
tenství vhodná a jaký je její vliv na 
vývoj plodu. Neméně zajímavé byly 
i rady odborníků, jak v průběhu tě-
hotenství přispět ke vzájemnému in-
timnímu souladu páru a jaké mož-
nosti lze využít v oblasti sociálního 
zabezpečení matek. 
„Moje představa neformálního odpo-
ledne pro ženy, které plánují narození 
potomka, i jejich partnery se nejen na-
plnila, ale díky velké účasti budoucích 
maminek i tatínků a jejich zájmu o té-
mata, která jsme se jim snažili přiblí-
žit, byla završena i pocitem, že se ne-
konala zbytečně“, uvedla iniciátorka 
akce, vrchní sestra Gynekologicko-
porodnického oddělení KNL Zuza-
na Paukertová. Podle ohlasů od ná-
vštěvníků se akce mimořádně vy-
dařila a splnila hlavní účel – vyvrá-
cení mýtů a nepravd pramenících 
z nezkušenosti v nové životní si-
tuaci a množství informací pro bu-
doucí rodiče kolujících na interne-
tu. „Věřím, že se ukáže jako prospěšné 

pro všechny zúčastněné, že komunika-
ce mezi budoucími rodiči a námi se ne-
bude odehrávat pouze na sociálních sí-
tích a internetu, ale při setkávání tváří 
v tvář se mnohá témata objasní“, do-
plnila Zuzana Paukertová.
Na akci Feminafest přišlo kolem sto 
dvaceti návštěvníků. „V dotaznících, 
které účastníci vyplnili v závěru akce, 
budeme hledat inspiraci pro budoucí 
ročníky. Pro příště jsme přemýšleli ne-
jen o tématech pro těhotné, ale i o pro-
blematice mateřství v prvním roce živo-
ta dítěte, žen v období přechodu či osvě-
tě plánovaného rodičovství“, uzavřela 
vrchní sestra.

V těchto dnech byla ukončena vý-
znamná rekonstrukce nemocniční 
lékárny v budově L naproti pavilonu 
interních oborů KNL. Trvala od čer-
vence letošního roku a dotkla se za-
teplení celé budovy i opravy venkov-
ního pláště. Proč byla rekonstruk-
ce nutná a co svým klientům nabíd-
ne, na to odpovídá vedoucí lékárník 
Mgr. Martin Mísař (na snímku).

 Proč se vede-
ní KNL rozhodlo 
pro rekonstrukci 
objektu?
Rekonstrukce byla 
vynucena technic-
kým stavem bu-
dovy. Naším zámě-
rem bylo zvýšit komfort jak pro zaměst-
nance, tak i pro klienty. Neposlední roli 
sehrála žádoucí změna celkové vizáže.

 V čem je nemocniční lékárna jiná, 
než ty běžné?
Nemocniční lékárna KNL má statut 
lékárny s odbornými pracovišti. Dí-
ky tomu máme oproti běžným lékár-
nám určité rozdíly v provozu a fungo-
vání. Patří k nim například rozsah po-
skytovaných služeb a specializovaných 
činností a také prostorové a přístrojové 
vybavení naší lékárny v rámci jednotli-
vých pracovišť.

 Jaké služby poskytujete?
Máme několik odborných pracovišť. 
Jedná se o lékárnu pro veřejnost, pro-
dejnu zdravotnických potřeb, oddě-
lení hromadně vyráběných léčivých 
přípravků, oddělení individuálně při-
pravovaných léčiv, oddělení přípravy 
cytostatik pro léčbu nádorových one-
mocnění a oddělení přípravy sterilních 
léčiv. Prvotním posláním naší lékárny 
je kompletní zabezpečení požadavků 
jednotlivých oddělení KNL v oblasti lé-
čiv. Druhou nedílnou součástí je praco-
viště pro veřejnost, to znamená výdej 

Snímek zachytil budovu lékárny KNL těsně před dokončením celkové rekonstrukce objektu.

FEMINAFEST navštívilo přes sto lidí
Liberec | Setkání s názvem Feminafest uspořádalo první říjnovou sobotu Gyne-
kologicko-porodnické oddělení Krajské nemocnice Liberec. Určena byla přede-
vším nastávajícím maminkám a párům, které plánují rodičovství. 

Nemocniční lékárna v novém kabátě

léků a zdravotních pomůcek pacien-
tům oproti receptům a poukazům. 

 Jak si vedete v ekonomickém ohledu?
Během posledních let došlo postupně 
k mnoha změnám v úhradách a způso-
bu cenové tvorby léčiv, které měly ne-
gativní dopad na ekonomiku většiny 
lékáren. Přesto se nemocniční lékárně 
KNL daří i v těchto podmínkách dosa-
hovat pozitivní výsledky hospodaření, 
jak v nárůstu počtu receptů a poukazů, 
tak i v navýšení volného prodeje nebo 
celkového obratu. 

 Některé lékárny mají problém 
s personálním zabezpečením. Jak je 
tomu u vás?
V tuto chvíli disponuje nemocniční lé-
kárna dostatkem odborného personá-
lu. Na našem pracovišti máme co na-
bídnout jak po stránce odborné z hle-

diska dalšího specializovaného růstu, 
tak po stránce ekonomické. Naše lékár-
ně se mimo jiné pravidelně spolupodílí 
na praktické negraduální i postgradu-
ální výuce farmaceutů a farmaceutic-
kých asistentek, kteří k nám přicházejí 
na odborné praxe.

 Nemocniční lékárna není jediným 
vaším pracovištěm…
Je to tak. Krajská nemocnice Liberec 
převzala otevřela v roce 2009 také no-
vou lékárnu základního typu při ne-
mocnici ve Frýdlantu. Ohlasy jejích 
zaměstnanců i pacientů jsou veskr-
ze kladné. Od května 2010 je v provo-
zu také nová výdejna léčiv u východu 
do Husovy ulice v rámci areálu KNL.  
Všechny tyto provozovny přispívají ke 
spokojenosti klientů, kterých měsíčně 
obsloužíme kolem 10 až 12 tisíc. 

Krajská nem
ocnice Liberec, a.s.  
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Děkujeme hlavním sponzorům akce - VZP, a.s., GE Money Bank, a.s.
 a všem ostatním partnerům.
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 V čem vidíte výjimečnost vaší školy?
Jsme škola v pohybu a v procesu 
proměny. Školu, která byla dlou-
hou dobu vnímána jako úzce jed-
nooborová sklářská, jsme rozšířili 
na víceoborovou, spádovou, počet-
ně pevnější a silnější. Výjimečnost 

však vidím především v tom, že 
poskytujeme sklářské vzdělání ve 
všech stupních, v nichž se vůbec 
lze sklem zaobírat: máme sklářské 
učiliště, střední průmyslovou ško-
lu sklářskou a vyšší odbornou ško-
lu sklářskou. Uchazeči si mohou 

Škola se sklem ve všech podobách 

vybrat, zda se chtějí věnovat hut-
nímu tvarování skla, malbě, brou-
šení, rytí či uměleckým vitrážím. 
Jako jediní v republice učíme obor 
zaměřený na výrobu dřevěných 
sklářských forem. 

 Nabízíte zájemcům také nové obory?
Za nový obor na naší škole lze stá-
le ještě považovat Gymnázium, ne-
boť první maturanti školu opustili 
v letošním roce, a to se stoprocent-
ní úspěšností ve státní i profi lové 
části maturitních zkoušek. V loň-
ském roce jsme ke sklářským obo-
rům a Gymnáziu přidali další dva 
obory. Prvním je Design interiéru, 
zaměřený na výrobu a konstrukci 
nábytku s přesahem do sklářské vý-
roby. Druhým je dívčí obor Předškol-
ní a mimoškolní pedagogika, který 
v českolipském regionu dosud chy-
běl. Že to byla dobrá volba, potvr-
zuje zájem uchazečů ve dvou dosud 
otevřených postupných ročnících.

 Nemají vaši absolventi potíže 
s uplatněním na trhu práce?
Nebojím se, že by o ně zájem ne-
byl, je tomu právě naopak. Jsem 
se zaměstnavatelskou sférou často 
v kontaktu při přípravě sympozií, 
při práci ve sklářské alianci a ak-
cích města a zde se začínají množit 
dotazy, zda máme někoho šikovné-
ho k dispozici. Primárně sice chce-
me, aby se student vzdělával u nás 
v dílně, ale když je opravdu dobrý, 
umožňujeme mu konat učební pra-
xi přímo v konkrétní fi rmě s přísli-
bem budoucího zaměstnání. Z ře-
meslných oborů je v poslední době 
zájem hlavně o brusiče skla, o fou-
kače skla a strojníky sklářských au-
tomatů poptává také největší za-
městnavatel sklářské výroby v regi-
onu, Crystalex.

 S jakými fi rmami nebo subjekty 
spolupracujete?
Kromě zmíněného Crystalexu jsou 
to hlavně fi rmy z okolí Nového Bo-
ru a přilehlých míst, jako je Skalice 
u České Lípy, Prácheň, Horní Libcha-
va, Lindava, Kamenický Šenov, Cvi-
kov. Firma Ave Clara se zajímá o stu-
dentské návrhy v oblasti designu 
skla, které by chtěla realizovat. To je 
pro nás velmi důležité i proto, že se 
studenti seznámí s problematikou 
výroby ve fi nální realizaci a zároveň 
poznají jiné technologie, než nabízí 
naše školní pracoviště. (met)

Přestože existuje obecné povědomí, že uplatnění sklářů není příliš valné a učební obory se tak setkávají s menším 
zájmem školáků, opak je pravdou. Po kvalitních řemeslnících je znovu velká poptávka, proto Vyšší odborná škola 
sklářská a Střední škola v Novém Boru pod vedením ředitelky PaedDr. Ilony Jindrové své obory dále rozšiřuje.

Ředitelka školy PaedDr. Ilona Jindrová s jednou z cen pro Mezinárodní festival cirkusového umění Cirkus cirkus, která byla 
navržena a zrealizována v novoborské škole.

Nabídka vzdělávání v regionu

Středisko oborů služeb a cestovního ruchu 

Bratislavská 2166, nabízí vzdělání v oblastech:

Středisko VOŠ,

Středisko technických a uměleckých oborů

Mariánská 1100, nabízí vzdělání v oblastech: 

Středisko technických a uměleckých oborů

Karolíny Světlé 2703, 

nabízí vzdělání v oblastech

BRATISLAVSKÁ 2166

MARIÁNSKÁ 1100

KAROLÍNY SVĚTLÉ 2703

Čtyřleté studijní obory 

zakončené maturitou

Tříleté učební obory Nástavbové studium 

pro absolventy 

učebních oborů

Nabízíme

Vyšší odborná 
škola zakončená 
absolutoriem

Čtyřleté studijní obory 

zakončené maturitou

Nástavbové studium 

pro absolventy 

učebních oborů 

(tříleté, dálkové)

Čtyřleté studijní obory 

zakončené maturitou

Tří|eté učební obory Nástavbové studium 

pro absolventy 

učebních oborů 

(dvouleté, denní)

Kontakt: paní Flugrová a Jelínková, tel.: 412 354 797, e-mail: nabor@sosvdf.ctz

Kontakt: paní Jelenová, tel.: 412 315 033, e-mail: jelenova@vosvdf.ctz

Kontakt: paní Spurná, tel.: 412 372 632, e-mail: info@sstvdf.cz

Profesní studium Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků

Kontakt: Ing. J. Mahnelová, tel.: 412 372 862, e-mail: j.mahnelova@sosvdf.cz

Tisková reklama funguje. Zaručeně.
Kontakt pro podnikatele a fi rmy:
Iva Baráková
tel. 607 917 244
barakova@tydeniky.cz
inzerce@tydeniky.cz
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Projekt DAR NADĚJE byl iniciován občanským sdružením Lymfom Help.

Více informací na www.lymfomhelp.cz.

Děkujeme za Vaši podporu.

www.darnadeje.cz  / www.facebook.com/DarNadeje

inzerce dar nadeje.indd   1 27.9.2012   11:56:59

P ij te se bavit do 
Tipsport areny v Liberci!

PROGRAM AKCÍ
ÍJEN 2012

Vstupenky v sí   www.  cketpro.cz
Volejte zdarma 800 800 007

www.  psportarena.cz

13. a 27. 10. / 6.00  11.00 hod.LIBERECKÉ
VŠEHO TRHY
Každou druhou a tvrtou sobotu v m síci se až do listopadu vrací 
oblíbené bleší trhy na plochu centrálního parkovišt  u Tipsport areny.

BÍLÍ TYG I LIBEREC 
TIPSPORT EXTRALIGA 2012/13
Liberecké eká v íjnu série zápas  na h iš  ch soupe . Ke konci íjna
p ivítají v domácí hale Kladno, eské Bud jovice a Brno.

21., 26. a 30. 10. 

EDUCA 2012 MYJOB LIBEREC
Veletrh je ur en všem zájemc m o práci, studium a celoživotní
vzd lávání v eské republice i v zahrani í. Vstup zdarma.

18. - 20. 10.

11.  14. 10.SV TOVÝ POHÁR 2012 
V AEROBIKU
Poprvé se v Liberci uskute ní závod SP v aerobiku. V rámci akce
prob hne i cvi ení pro ve ejnost se známými instruktory. 

DÁLE VÁS EKÁ 

KAREL GOTT  TURNÉ 2012
Nejúsp šn jší eský zp vák se po dvou letech op t p edstaví
v liberecké Tipsport aren , kde naposledy zpíval s Evou Urbanovou.

3. 11. / 19.00 hod.

Výsledky voleb do krajského 
Zastupitelstva Středočeského kraje

ČSSD ................. 20 mandátů KSČM ................ 19 mandátů 

TOP+STAN ........ 10 mandátů ODS ................... 16 mandátů 

strany a hnutí  s menší než 5% podporou voličů (celkem 27,61%)

Preferenční hlasy:
• Raduan Nwelati  (ODS) 8 569 • Dan Jiránek (ODS) 5 382 
• Josef Řihák (ČSSD) 5 290 • Zuzana Moravčíková (ČSSD) 5049

p j

ČSSD
21,79%

KSČM
20,57%

ODS
18.32%

TOP+STAN 
11,71%

<5%
celkem

27,61%

Volební účast: 36,45%

Primátor a ministr sázeli stromy

Praha | Primátor Bohuslav Svoboda spolu s radním pro oblast životního pro-
středí Radkem Lohynským a ministrem dopravy Pavlem Dobešem vysadili 
stromy v Senohrabské a Choceradské ulici. Započali tím zelenou bariéru mezi 
dopravně zatíženými komunikacemi a obytnými domy na sídlišti, což by mě-
lo přispět k zachycení pevných částic a dalšímu snížení hluku.  (od dop.)
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Svazek obcí v regionu Krušných 
hor společně s Destinační agen-
turou Krušné hory vydaly propa-
gační turistickou brožuru Zimní 
sporty v Krušných horách. Vydá-
ní materiálu fi nančně podpoři-
la Litvínovská uhelná a.s. Turis-
té se z brožury dozvědí, jaké sjez-
dovky a zázemí najdou v jed-
notlivých zimních sportovních 
areálech a po běžeckých trasách 
je provede přehledná mapa. 

Novou brožuru Zimní sporty v Kruš-
ných horách společně pokřtili předse-
da Svazku obcí v regionu Krušných hor 
Martin Klika, ředitelka Destinační agen-
tury Krušné hory Kateřina Suchá, ře-
ditelka pro regionální politiku skupiny 
Czech Coal Liběna Novotná, zástupce 
vydavatele společnosti Media Live a sta-
rostové obcí sdružených ve svazku. Kro-
mě podrobných informací o sportov-
ních areálech a turistické mapy se za-
kreslenými běžeckými trasami najdou 
majitelé chytrých telefonů v brožuře ta-
ké QR kódy. Po jejich vyfocení do mobilu 
získají poutavé detaily o přírodních za-
jímavostech a význačných místech na 
trasách běžeckých stop a v blízkosti ly-
žařských areálů. „Svazek obcí v regionu 
Krušných hor si klade za cíl propagovat 
turisticky zajímavá místa a přilákat tu-
risty z jiných regionů k nám do Krušných 
hor. Jsme zakládajícím členem Destinační 
agentury Krušné hory. Proto jsme se roz-
hodli na turistických a propagačních ma-
teriálech pracovat společně. Už letní ver-
ze sportovní brožury Cyklomapy v Kruš-
ných horách měla velký úspěch a mezi tu-
risty byl o ni taková zájem, že jsme museli 
brožuru nechat dotisknout. Věřím, že stej-
ně užitečná pro sportovce a turisty bude 
i nová brožura Zimní sporty,“ popřál no-
vému propagačnímu materiálu úspěch 
předseda svazku Martin Klika. Propaga-
ce Krušných hor a všech jejich turistic-
kých lákadel a krás je hlavním smyslem 
existence Destinační agentury Kruš-
né hory. „Krušné hory jsou krásné a ma-
jí turistům co nabídnout. V zimě jsou to 
především kvalitní sjezdovky s moderní-

mi lanovkami a vleky, a také udržované 
běžecké stopy. To vše najdou turisté v na-
ší nové brožuře s mapou. Úplnou letošní 
novinkou, která určitě do hor přiláká další 
turisty, je moderní čtyřsedačková lanovka 
a prodloužená sjezdovka ve Sport areálu 
Klíny,“ uvedla ředitelka destinační agen-
tury Kateřina Suchá. Brožura je k dispo-
zici na obecních úřadech obcí sdruže-
ných ve svazku, v Destinační agentuře 
Krušné hory a v litvínovském INTUSU. 
Brožura zimních sportů by nemohla 
vzniknout bez přispění sponzorů, kteří 
podporují Svazek obcí v regionu Kruš-
ných hr i Destinační agenturu Krušné 
hory. Patří mezi ně Litvínovská uhelná. 
„Věřím, že tímto naše snažení o propagaci 
Krušných hor a obcí sdružených ve svazku 
nekončí. Do budoucna už zvažujeme dal-
ší projekty, na kterých chceme opět spolu-
pracovat s destinační agenturou. Rozpra-
covány jsou netradiční malované mapy. 
Uvažujeme rovněž o videopohlednicích 
z jednotlivých obcí. Zapojit se chceme ta-
ké do příhraniční spolupráce s německý-
mi sousedy. Další propagační materiál 
by proto mohl být dvojjazyčný, abychom 
k nám nalákali také německé turisty. To 
ale samozřejmě záleží na tom, zda bude 
mít i v příštím roce svazek obcí na propa-

gaci regionu peníze. Všem, kteří činnost 
svazku podpořili v letošním roce, patří na-
še poděkování,“ nastínil další plány a po-
děkoval sponzorům Martin Klika. 

Mobilní telefon jako průvodce
Po běžeckých tratích a ski areálech 
v Krušných horách provede turisty Ta-
ggmanager. Mobilní telefon má dnes řa-
du funkcí. S pomocí systému Taggma-
nager se dokáže proměnit v průvodce 
po naučných stezkách a doplnit či na-
hradit klasické informační tabule. Do 
služeb turistiky vstupují mobilní dvou-
rozměrné kódy 2D taggy. Taggy nebo-
li dvourozměrné štítky jsou nástupcem 
čárových kódů. Běžné mobilní telefony 
vybavené fotoaparátem a jednoduchým 
softwarem pro focení taggů mohou ty-
to kódy „číst“ a zpracovat. Taggmana-
ger zpravuje informace o stezkách a po-
mocí taggů je propojuje s telefonem 
návštěvníka. Přímo na displej telefonu 
přenáší texty, obrázky, zvuky i videa. 
Návštěvník turistické stezky si informa-
ce může vzít doslova sebou a pracovat 
s nimi hned nebo následně. V mobil-
ním telefonu najdete GPS pozice zasta-
vení, turistická mapa, užitečné informa-
ce v lokalitě, kontakty na správce stezky 
a loga organizace.  Text a foto: (em)

Litvínovské kino už mělo na kahánku. Hrozi-
lo, že nebude mít divákům co promítat. Jedna-
tel Citadely Jaroslav Sochor ale získal dotaci ze 
Státního fondu rozvoje České kinematografi e 
a přesvědčil vedení města, aby na digitaliza-
ci kina také přispělo. I tak to ale na nové tech-
nické vybavení nestačilo. „Začal jsem obcházet 
sponzory a snažil se získat další peníze. Společ-
nost Celio na digitalizaci kina přispěla částkou 
50 tis. Kč. Dál už jsem ale všude narážel jen na 
odmítání. Hrozilo, že celá snaha bude marná. 
Dotace budu muset vrátit a Litvínov zůstane bez 
kina. Doslova za pět minut dvanáct se přidala ke 
sponzorům Litvínovská uhelná a kino v Litvínově 
prakticky zachránila,“ popsal strastiplnou ces-
tu za digitalizací Jaroslav Sochor. 
Jednatel Citadely představil divákům technic-
kou novinku na prvním slavnostním promítá-
ní 10. října. Dříve, než si lidé nasadili 3D brý-
le, zástupci sponzorů a vedení města společ-
ně přestřihli pásku, čímž fakticky provoz nové-
ho kina zahájili. „Kino je i v konkurenci nových 
médií stále nepřekonaným fenoménem. Velkoploš-

né promítání má stále svou specifi ckou atmosféru 
a s využitím moderních technologií dokáže divá-
kům nabídnout nesrovnatelný zážitek. Myslím si, 
že o něco takového by Litvínov neměl přijít. Proto 
jsme se rozhodli podpořit smělý projekt vybudovat 
v Citadele moderní digitální projekci,“ uvedl při 
slavnostním odpoledním promítání Petr Kol-
man, generální ředitel Litvínovské uhelné.  Prv-
ní promítání ve 3D bylo pro litvínovské diváky 
zdarma. Zcela zaplnili kinosál Citadely. „Věřím, 
že i nadále budou mít Litvínováci o digitální ki-
no zájem. Budeme promítat dvakrát denně v pra-
covní dny, v neděli třikrát a v sobotu dokonce čty-
řikrát. Zkušebně chceme zavést noční promítání. 
Na konci roku tento systém vyhodnotíme. Už v říj-
nu máme v programu čtyři premiéry. Budeme pro-
mítat i fi lmy, které měly premiéru v létě. Zařadíme 
také české fi lmy, které mají u litvínovských diváků 
vždy úspěch,“ doplnil Jaroslav Sochor. Další no-
vinkou v litvínovském kině je e-vstupenka. Lís-
tek si budou moci diváci koupi nebo zamluvit 
v pohodlí domova. Text a foto: (em)

Litvínov má i díky těžařům digitální 3D kino
Stovky diváků se sešly v litvínovské Citadele na prvním promítání digitálního 3D kina. Mo-
derní promítací techniku „rozlišení 4K Full HD a zvuk 7.1“ pořídilo vedení kina především 
díky sponzorům. Litvínovská uhelná a.s., na rekonstrukci technického vybaven přispěla 
v rámci grantu Spolužití pro Litvínov částkou 216 tisíc korun. 

Škola se s projektem „Mobilní učebna 
nemusí být snem“ stala vítězem ka-
tegorie ZŠ v letošním ročníku grantu 
Chytré hlavy pro Sever, který na pod-
poru vzdělávání na Mostecku vyhlá-
sila skupina Czech Coal. Na realiza-
ci projektu škola získala 600 000 ko-
run od těžební společnosti Vršanská 
uhelná. Pro svůj projekt získala nejví-
ce hlasů ve veřejném hlasování přes 
internet a pomocí sms zpráv.
Mobilní učebna, kterou škola pořídila 
za peníze od těžařů, je určena žákům 
obou stupňů školy. Pro první stupeň, 
a především pro letošní prvňáčky, jsou 
v pojízdném kufru k dispozici moderní 
tablety (na snímku), na kterých mohou 
žáci psát písmenka, počítat, skládat 
puzzle, hrát různé hry. Pojízdný stolek 
s 20 Macbooky je zase určen k výuce 
žáků 2. stupně. Mobilní učebnu ofi ciál-
ně předala škole do užívání Alena Adle-
rová, ekonomická a personální ředitel-
ka Vršanské uhelné. „Máme k dispozici 
výukový program pro všechny ročníky. 
Využívat mobilní učebnu mohou učitelé 
ve všech předmětech. Každý si najde způ-
sob, jak učebnu zařadit do výuky. Mobilní 
učebna byla naším dlouholetým přáním. 
Snažili jsme se získat prostředky z růz-
ných grantů. Teprve nyní se nám to díky 

Vršanské uhelné podařilo, za což jsme sa-
mozřejmě vděční. Snad budou v příštích 
letech i další granty. My už jsme s nový-
mi projekty připraveni,“ uvedla ředitel-
ka školy Alena Lorenzová. Novinka se 
ale líbila také hostům. Primátor Mostu 
Vlastimil Vozka si práci s tabletem spo-
lu s prvňáčky vyzkoušel. „Je to skvělá 
pomůcka pro výuku. Nádherné zpestření. 
Na dětech je vidět, jak moc je práce s mo-
bilní učebnou baví. Na adresu Czech Coa-
lu mohu jen říci, že podpora školství je zá-
služná činnost, za kterou patří této skupi-
ně poděkování. Školství nebude mít nikdy 
peněz nazbyt a takovéto projekty posu-
nují školství vpřed a jsou důležité pro dal-
ší rozvoj. Dnes na dětech můžeme vidět, 
jak je nové pomůcky nakoply a jak jsou 
schopné rychle novinky vstřebat a pra-
covat s nimi,“ nešetřil chválou primá-
tor Vlastimil Vozka. „Jsme rádi, že jsme 
mohli přispět na tak užitečné pomůcky 
a naplnit tím název, který 4. ZŠ dala své-
mu soutěžnímu projektu, tedy že mobil-
ní počítačová učebna nemusí být jen sen,“ 
řekla Alena Adlerová. Žáci mostecké 
4. ZŠ se zároveň stali vítězi bonuso-
vé soutěže grantu ve výši 15 000 ko-
run. Částku škola využila k říjnovému 
výjezdu 40 dětí do výukového parku 
Techmania v Plzni. Text a foto: (em)

Chytré hlavy pro Sever pomohly
Nový rozměr získala výuka všech předmětů ve 4. ZŠ v ulici V. Talicha 
v Mostě. Děti teď učení mnohem více baví. Při počítání, psaní i složitější 
výuce totiž používají nemodernější techniku.

Průvodce zimními Krušnými horami 

Jednateli Citadely J. Sochorovi (vlevo) předává sym-
bolický šek P. Kolman, GŘ Litvínovské uhelné.

Liběna Novotná, ředitelka pro regionální politiku skupiny Czech Coal a předseda Svaz-
ku obcí v regionu Krušných hor Martin Klika při křtu brožury.
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Pravčická brána a zápis do UNESCO
ci zabývali výběrem území pro zápis na 
čekací listinu UNESCO na saské straně. 
Expertní komise saské vlády navrhla 
Českosaské Švýcarsko na společný zá-
pis území pod gescí české strany a sas-
ká vláda se k tomuto návrhu připojila. 
Nyní se proto rozběhnou jednání na fe-
derální úrovni na německé straně. Po-
dobná pracovní skupina jako v Čes-
ké republice vznikne v nejbližší době 
i v Německu. Následným úkolem obou 
států je dostat oblast parku na čekací 
listinu UNESCO. To by se mělo uskuteč-
nit do konce ledna 2013. 
Po zápisu Českosaského Švýcarska na 
čekací listinu bude tentokrát už česko-
německá pracovní skupina připravovat 
potřebné materiály důležité pro nomi-
naci a následně bude jednat s dotčený-
mi obcemi a institucemi o dalším po-
stupu na obou stranách území. „Připra-
vujeme k tématu Českosaské Švýcarsko 
a UNESCO mediální kampaň. Domnívám 
se, že negativní postoje, které stále ješ-
tě zaznamenávám, plynou hlavně z ne-
dostatku informací. Naštěstí velká větši-
na obcí a podnikatelů považuje UNESCO 
za výbornou marketingovou značku, kte-
rá do regionu přinese nejen zvýšený příliv 
turistů, ale rozšíří možnosti nových míst 
na trhu práce,“ řekl radní Radek Vonka.
Českosaské Švýcarsko, jedna z nejcen-
nějších přírodních oblastí Evropy, usi-
luje o zápis na Seznam světového pří-
rodního dědictví UNESCO už několik 
let. Dosud tam žádná česká přírodní 
památka není. České Švýcarsko by bylo 

Na Krajském úřadě Ústeckého 
kraje se sešla pracovní skupi-
na, která má za úkol provést 
další důležité kroky vedoucí 
k vytyčenému cíli – k zápisu 
Českosaského Švýcarska na Se-
znam světového přírodního dě-
dictví UNESCO. Nyní je potřeba 
žádost zařadit na čekací listi-
nu, ze které se následně reali-
zují nominace. 

první. Na Seznamu světového kultur-
ního dědictví ale má naše země hned 
dvanáct míst. Momentálně proto pro-
bíhají jednání a diskuze na české i sas-
ké straně za účasti odborníků i politi-
ků, starostů a představitelů různých 
zájmových spolků. 

„Krajina Českosaského Švýcarska si 
zápis zaslouží. Účast Pravčické brány 
v semifi nále volby nových Divů světa 
svědčí o jedinečnosti tohoto skalního 
útvaru minimálně na evropském kon-
tinentu. Přeji si, aby právě území, kte-
ré se nachází v Ústeckém kraji, bylo 

zapsáno jako první v České republice 
na Seznam světového přírodního dě-
dictví UNESCO a udělám pro to vše, co 
je v mých silách,“ doplnil radní Ra-
dek Vonka. Ústecký kraj zve k ná-
vštěvě tohoto ojedinělého přírodní-
ho úkazu i vás.

Členy české pracovní skupiny jsou 
krajský radní pro regionální rozvoj 
a cestovní ruch Radek Vonka, zástup-
ci Ministerstva životního prostředí 
ČR a dále Národního parku České Švý-
carsko, o.p.s. České Švýcarsko a Desti-
nační agentury České Švýcarsko. Bě-
hem společného jednání se účastní-

Pravčická brána.Pravčická brána.

Kdybych měl každému voliči, který 
podpořil Českou stranu sociálně demo-
kratickou v krajských volbách, osob-
ně poděkovat, uděkoval bych se. By-
lo jich 53 736. Volil jsem ji samozřej-
mě i já. Proto 53 735 ženám a mužům, 
kteří nás podpořili a dali nám možnost 
další čtyři roky naplňovat náš volební 
program, děkuji alespoň touto cestou 
na stránkách novin METROPOL. A věř-
te, že to dokážeme. Proto politiku dě-
lám. Ne abych něco sliboval a pak spo-

léhal na to, že mají voliči krátkou pa-
měť… Volič totiž pro mne není někdo, 
koho jednou za čtyři roky potřebuje-
me, ale prostě spoluobčan, s nímž chci 
mít, stejně jako se sousedem, korektní 
vztahy. Zvláštní poděkování pak patří 
13 481 lidem, kteří mi dali důvěru pre-
ferenčním hlasem. 

Hezký den všem, Jihočeši.
 

Jiří Zimola (ČSSD),
hejtman Jihočeského kraje 

Dovolte mi, abych jednak vyjádři-
la radost nad výsledkem voleb, jed-
nak abych využila možnosti podě-
kovat voličům. 
Všem, kteří se rozhodli k volbám 
přijít a nenechali se znechutit mi-
mořádně nepovedenými průzku-
my, ani výzvami prostě nehlaso-
vat. Je důležité, aby lidé dali naje-
vo svůj názor. Obzvláště pak děku-
ji těm, kteří podpořili náš program, 
Jiřího Zimolu i mne osobně. 
Věřte, že Vaše hlasy nás zavazují. 
A věřte, že jste vyslali jasný signál. 
Snad někteří pochopí. 

Děkuji vám. 

Ivana Stráská (ČSSD), 
náměstkyně hejtmana

Výsledky voleb do krajského 
Zastupitelstva Jihočeského kraje

ČSSD ................. 18 mandátů KSČM ................ 13 mandátů 

KDU-ČSL ............ 4 mandáty 

„JIH 12“ ............. 9 mandátů 

TOP+STAN ......... 3 mandáty 

ODS ................... 8 mandátů 

strany a hnutí  s menší než 5% podporou voličů (celkem 14,08%)

Preferenční hlasy:
Jiří Zimola (ČSSD) 13 481  • Tomáš Jirsa (ODS) 4 776 • Ivana Stráská (ČSSD) 3 341

ČSSD
27,99%

KSČM
19,37%„JIH 12“

14,57%

ODS
12,56%

KDU-ČSL 6,43%

TOP+STAN 5,00%

<5%
celkem

14,08%

Volební účast: 38,59%

Vážení a milí čtenáři 
a příznivci Metropolu,

dvoje volby máme za sebou, a tak 
se sluší poblahopřát vítězům, ať 
již z kteréhokoli politického usku-
pení. Ne ve všech krajích bere, jak 
se říká, vítěz vše. Ale taková už je 
demokracie. 
Volby vždycky něco naznačí, ten-
tokrát to byla veliká nespokoje-
nost občanů s tím, kam naše spo-
lečnost kráčí. Tedy těch zodpo-

vědnějších, kteří k urnám šli. Více 
než polovina voličů opět zůsta-
la doma, mimo možnost uplat-
nit svůj vliv na další rozvoj a pro-
spěch obce, kraje i celé republiky.  
Noví zastupitelé nebudou mít po 
mém soudu lehkou situaci. Kraje 
jsou vesměs zadlužené a potřeb-
ných je mnoho. Rozhodovat ko-
mu dát a kdo musí počkat, není 
jednoduché. Většina z nás to zná 
z vlastní zkušenosti, z domova či 
ze zaměstnání.

A tak si společně přejme, aby se 
v dalších čtyřech letech zastupi-
telé v koalicích pokaždé dokáza-
li rozumně dohodnout na tom, co 
je pro lidi v daném regionu tím 
nejlepším. Aby vládli spravedli-
vě, uměli naslouchat, pojmeno-
vat a řešit problémy a politiku bra-
li jako službu občanům. Aby měli 
názorově zdravé opoziční partne-
ry a všem dohromady šlo vždyc-
ky o takzvaně obyčejné lidi. O no-
vě zvolených senátorech to po-

chopitelně platí také. Kvalita a vy-
spělost civilizované společnosti 
se pozná podle toho, jak se doká-
že postarat o prosperitu své země 
a jejích obyvatel.

Krásné, pestrobarevné podzimní dny 
za celý tým tvůrců dnešního vydání 
všem přeje 

Ladislava Richterová
šéfredaktorka 
richterova@tydeniky.cz


