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 Čím vám voněly Vánoce 
v dětství?   

Vánoce jsme zásadně slavili ce-
lá rodina v Českých Budějovicích 

u maminčiných rodičů. Maminka 
i babička se už od listopadu před-
háněly v množství napečeného vá-
nočního cukroví. Celý dům voněl 
vanilkou a skořicí. Později se do 

toho mísila i vůně smažených 
řízků. Vnímali jsme to s brat-

rem Honzou jako absolutní ku-
chařské manévry.

 Ctili jste nějaké zvyky?  
Dodržovali jsme půst, což je dnes už 
ojedinělý úkaz. Tento vánoční zvyk 
dodržuji vlastně celý život. Dám si 
vždy jen kousek vánočky a potom až 
štědrovečerní večeři.  

 Existuje nějaký vánoční dárek, 
který vám utkvěl dodnes v paměti?
Nezapomenutelné vánoční svátky 
jsem prožila třeba v roce 1965, když 
jsem si pořídila svého prvního pejs-
ka, černého pudlíka Ginnyho. 

 Vy už jste ale letos pár dárků 
dostala. Na podzim jste obdržela 
Řád čestné legie a také jste osla-
vila životní jubileum. Jaký dá-
rek vás nejvíc potěšil? 

Když jsem přebírala Řád čestné legie 
na Francouzském velvyslanectví, ne-
mohla jsem tomu vůbec uvěřit, byla 
jsem jako ve snu. Moc si tohoto nej-
vyššího francouzského státního vy-
znamenání vážím! K narozeninám 
jsem dostala mnoho krásných dár-
ků, kytic a také hodně milých SMS, 
dopisů a e-mailů. 

 Dokdy jste věřila, že dárky pod 
stromeček nosí Ježíšek? A jak jste 
si ho představovala? 
Ježíška jsem si představovala jako 
batole v bílé košilce a věřila jsem na 
něj zhruba do svých osmi let. Pak 
tohle záhadné tajemství rozkryli mí 
spolužáci ve škole. 

 Zpívala jste už jako holčička ko-
ledy? 
Ani ne, musím přiznat, že koledy bohu-
žel byly a jsou mým kamenem úrazu.  

 Jak vnímáte vánoční svátky s od-
stupem času?
Bohužel musím říct, že Vánoce, 
hlavně ve větších městech, ztrácejí 
poslední dobou tu jedinečnou atmo-
sféru. Je to tím, že nám je různá ná-
kupní centra svojí výzdobou připo-
mínají už od léta. Vánoce mám ale 
i tak moc ráda. 

 S kým budete slavit Vánoce letos? 
Tradičně s dcerou a asi i s jejím 
přítelem. Jako obvykle, budu za-
se všechno připravovat na posled-
ní chvíli. Oddychnu si až 25. prosin-
ce, kdy mám tzv. „pyžámkový den“. 
A na Štěpána snad přijde na návště-
vu i Milan Hein s přítelem. 

 Co nikdy u vás nesmí chybět na 
stole při štědrovečerní večeři? 
Smažené kuřecí nebo krůtí řízky, ji-
hočeský bramborový salát, cukroví 
a jablečný závin. Cukroví si ale ob-
jednávám, protože péct prostě ne-
stíhám. Letos to bude obzvlášť na-
pínavé, protože poslední Advent-
ní koncert připadá na 23. prosince, 
tam zbývá dodat už jen „Děj se vů-
le Boží!“.  

 Chodíte na Štědrý den na pro-
cházku?
Místo procházky chodíme s dcerou 
na hřbitov zapálit svíčky našim blíz-
kým. Teprve potom jdeme chystat 
štědrovečerní večeři.

 Zajdete si někdy na půlnoční mši?  
Na půlnoční mši nechodím. Od roku 
1991 pravidelně účinkuji v Advent-
ních koncertech České televize, kte-
ré se odehrávají každý víkend, tak-
že kostelů si užívám během prosin-
ce plnými doušky.

 Co pracovního jste si nadělila do 
roku 2013? 
Muzikál „Touha jménem Einodis“, 
který bude mít premiéru v červnu 
2013 na Letní scéně Divadla Ungelt. 
Moc se na tento projekt těším. Jde 
o muzikál autorů Marty Skarland-
tové a Karla Štolby, v němž budeme 
zpívat s Anetou Langerovou. Anetka 
bude zpívat titulní postavu šlechtič-
ny Sidonie Nádherné zamlada a já 
po letech. 

Text: Šárka Jansová 
Foto: Archiv Marty Kubišové

Marta Kubišová tráví každou prosincovou neděli v kostelech na Adventních koncertech České televize 
a Vánoc si tedy užívá plnými doušky. Nejvíc se ale těší, až s dcerou oslaví Štědrý den v klidu domova.

Marta Kubišová

Narodila se 1. listopadu 1942 v Českých Budějovicích ve znamení Štíra. V roce 
1965 založili s Helenou Vondráčkovou a Václavem Neckářem trio Golden Kids. 
V roce 1979 se jí narodila dcera Kateřina. Své recitály uvádí v pražském Divadle 
Ungelt. V TV proslula především pořadem na pomoc zvířatům „Chcete mě?“, kte-
rý se vysílá už dvacet let.

Nejkrásnější dárek 
byl pudlík Ginny

Hejtman 
a senioři

Plzeň | Hejtman Milan Chovanec 
se tradičně v předvánočním čase 
sešel se seniory sdruženými v Ra-
dě seniorů Plzeňského kraje a ve 
Svazu důchodců. Společně s ním 
se přátelského posezení zúčast-
nil také nový člen Rady Plzeňské-
ho kraje pro oblast sociálních věcí 
Zdeněk Honz. 
„Neziskové organizace podporuje-
me nejen dotačními programy, ale 
například i tím, že je přizveme ke 
spolupráci na organizování akcí, 
které kraj pořádá,“ uvedl mimo ji-
né hejtman Plzeňského kraje Mi-
lan Chovanec. 

Více na www.plzensky-kraj.cz

Křesadla 
dobrovolníkům

Liberec | Ceny Křesadlo, které získáva-
jí dobrovolníci z různých oblastí veřej-
ného života, od skautů přes pečovate-
le až po dobrovolnickou činnost pro ob-
ce v Libereckém kraji za rok 2012, byly 
12. prosince slavnostně předány v se-
veročeské metropoli. „Nominace po-
dávali zástupci neziskových organizací, 
státní správy či samosprávy nebo míst-
ních fi rem a médií,“ řekla Lenka Bobvo-
šová z o.s. D.R.A.K. Liberec, která je spo-
lupořadatelem akce. „Hodnotící komise 
z nominovaných vybrala celkem šest dob-
rovolníků“, řekl Jan Dolínek, ředitel Na-
dačního fondu Veolia, který byl již po 
druhé předsedou hodnotící komise. 
 Více na www.kraj-lbc.cz

Nové 
sanitky

Nové Strašecí | Nové výjezdní sta-
noviště Zdravotnické záchranné 
služby Středočeského kraje bylo za 
účasti hejtmana Josefa Řiháka ote-
vřeno  v Novém Strašecí. „Jsem velice 
rád, že mají středočeští záchranáři již 
37 výjezdních základen. Dojezdové ča-
sy v okolí Nového Strašecí se teď výraz-
ně zkrátí a záchranáři budou u svých 
pacientů rychleji. Při záchraně lidské-
ho života hraje roli každá vteřina,“ ře-
kl pří této příležitosti středočeský 
hejtman Josef Řihák. Současně s ote-
vřením nového stanoviště proběhlo 
předání klíčků od sedmi nových sa-
nitních vozů. 

Více na www.kr-stredocesky.cz

Logická 
olympiáda

České Budějovice | Česká poboč-
ka Mensy uspořádala již 5. ročník 
celostátního fi nále Logické olympi-
ády. V tomto případě nejde o zna-
losti, ale o schopnost samostatné-
ho logického uvažování. Na začát-
ku letošního ročníku se jí účastnilo 
přes 32 tisíc dětí, do fi nále v Míčov-
ně Pražského hradu jich postoupilo 
200. Soutěžilo se ve třech věkových 
kategoriích, od nejstarších středo-
školáků až po děti z prvního stupně 
základní školy.  Jiřímu Guthovi z čes-
kobudějovického gymnázia Jírovco-
va se podařilo získat pro Jihočeský 
kraj prvenství v kategorii C.  

Více na www.kraj-jihocesky.cz

Stříbrné 
medaile

Praha | Ceny hlavního města Pra-
hy – stříbrné medaile – převzali 
v Brožíkově síni Staroměstské rad-
nice z rukou primátora Bohusla-
va Svobody vynikající česká cem-
balistka Zuzana Kalabisová (Růžič-
ková) a významný biochemik Vác-
lav Pačes. 
„Život první dámy cembala a význam-
ného vědce je velmi úzce spjat s Pra-
hou, oba zde prožili své profesní i sou-
kromé životy. Je mi potěšením, že i já 
dnes mohu poděkovat a předat jim 
ocenění za jejich dlouholeté zásluhy,“ 
uvedl primátor hl. m. Prahy Bohu-
slav Svoboda.  
 Více na www.praha.eu
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Vážení čtenáři, 

dovolte mi popřát vám v závěru roku 2012, abyste si v předvánočním spěchu našli alespoň chvil-
ku času na procházku se svou rodinou a vychutnali atmosféru přicházejících Vánoc. 
Nechť jsou vaše vánoční svátky štědré a plné pohody a trávíte je společně s lidmi, 
které máte rádi. Do nového roku pevné zdraví a mnoho životních úspěchů přeje

Josef Novotný, hejtman Karlovarského kraje

 Které priority má vedení kraje pro 
následující čtyři roky?
I nadále chceme naplňovat následují-
cí programové cíle a priority: Budeme 
podporovat rozvoj zdravotnictví v kra-
ji – chceme pokračovat v investicích do 
nemocnic v Sokolově, Chebu, ale také 
v Karlových Varech, do roku 2015 by 
měl Karlovarský kraj vložit do investic 
ve zdravotnictví 1,1 miliardy korun. Po-
kusíme se rozšířit pracovní příležitosti 
v regionu. Budeme podporovat lázeň-
ství a cestovní ruch.

 V jakém složení pracuje rada a za-
stupitelstvo?
Rada Karlovarského kraje je devíti-
členná, z toho ČSSD má čtyři a KSČM 
pět křesel. Radními jsou Josef Novot-

ný (ČSSD), Jaroslav Borka (KSČM), Mi-
loslav Čermák (ČSSD), Martin Ha-
vel (ČSSD), Petr Navrátil (ČSSD), Vác-
lav Sloup (KSČM), Bohuslava Hajská 
(KSČM), Václav Jakubík (KSČM) a Oleg 
Kalaš (KSČM). V Zastupitelstvu Karlo-
varského kraje má Komunistiská stra-
na Čech a Moravy 14 křesel, Česká 
strana sociálně demokratická 13 kře-
sel, Občanská demokratická strana 
5 křesel, Hnutí nezávislých za har-
monický rozvoj obcí a měst 5 křesel, 
ALTERNATIVA 4 křesla a TOP 09 + Sta-
rostové pro Karlovarský kraj 4 křesla.

 Jaký postoj zaujímáte k opozici 
jako takové?
Konstruktivní opozici vítám, s větši-
nou jejích zástupců se dá velmi dob-

ře spolupracovat, jsou mezi nimi sta-
rostové našeho regionu a další osob-
nosti – vedení kraje je tady pro ně, 
naše spolupráce by měla být užiteč-
ná pro obyvatele měst a obcí. Chce-
me také opozici umožnit aktivní po-

díl na chodu kraje – dokladuje to na-
příklad její účast v komisích rady 
a výborech zastupitelstva, členové 
opozičních stran se stali zástupci ve 
Výboru Regionální rady regionu sou-
držnosti Severozápad, účastní se vý-
běrových řízení a podobně.

 Co děláte pro rozvoj regionu jako 
poslanec PČR?
Rád bych zdůraznil, že vzájemné pro-
pojení funkce hejtmana a poslance 
Parlamentu ČR má pro region podstat-
ný efekt. Jako poslanec řeším řadu vě-
cí přímo s ministry na půdě Sněmov-
ny, ať už to byly výhrady našeho kraje 
k vyhlášce ministerstva zdravotnictví 
týkající se lázeňské léčebné péče, ne-
bo opakovaně dostavba R6 či zpoplat-
nění úseku mezi Chebem a Karlovými 
Vary, podpora zaostalých regionů ČR 
a další. Díky tomu, že jsem členem vý-
boru pro veřejnou správu a regionální 

rozvoj se mi podařilo iniciovat jedná-
ní tohoto výboru v Karlovarském kra-
ji, kde jsme mimo jiné řešili situaci ob-
ce Prameny a legislativní změny v ob-
lasti oddlužení obcí. 

 A co vzkazujete občanům Karlo-
varského kraje?  
Ještě stále nás ohrožuje závadný al-
kohol s nebezpečným obsahem me-
tanolu, což je opět před Vánoci aktu-
ální,  proto apeluji na obyvatele, aby 
nepili lihoviny, jejichž původ je ne-
známý. 
Chtěl bych také lidem vzkázat, aby 
se nenechali zahlcovat negativními 
zprávami, které se na nás hrnou ze 
všech stran, a aby si dokázali udržet 
životní pohodu. Všem přeji šťastné 
Vánoce strávené s rodinou a blízkými 
přáteli a v roce 2013 především dob-
ré zdraví a dostatek optimismu.

Text: Metropol, foto: archiv

Rozvoj zdravotnictví, pracovní místa, lázeňství a cestovní ruch
Novou vládu v Karlovarském kraji tvoří koalice ČSSD a KSČM. Jaké úko-
ly ji pro další období čekají? Na to se Metropol zeptal Josefa Novotného, 
který obhájil pozici hejtmana.  

Provoz městské hromadné dopravy 
v Liberci v období vánočních svátků 2012

Podrobný výpis posledních spojů ve dnech 24.12. a 31.12.2012 a prvních spojů ve dnech 
25.12.2012 a 1.1.2013 je uveden na stránkách www.dpmlj.cz, na infocentru v terminále MHD 

a ve všech vozidlech městské hromadné dopravy.

Přejeme všem svým 
zákazníkům radostné prožití  

vánočních svátků

datum provoz MHD
23.12.2012 sobotní jízdní řád

24.12.2012 nedělní jízdní řád, ukončení provozu v 18:30 hod.

25.12.2012 nedělní jízdní řád, zahájení provozu v 7:30 hod.

26.12.2012 nedělní jízdní řád

27.12.2012 jízdní řád pro pracovní den

28.12.2012 jízdní řád pro pracovní den

29.12.2012 sobotní jízdní řád

30.12.2012 nedělní jízdní řád

31.12.2012 jízdní řád pro pracovní den, ukončení provozu ve 21:00 hod.

1.1.2013 nedělní jízdní řád, zahájení provozu v 7:30 hod.

2.1.2013 jízdní řád pro pracovní den

Když během noci padají teploty 
velmi nízko, je pro lidi snášet mráz 
bez domova čím dál těžší. Přečkat 
noc v teple v relativním pohodlí 

proto mnozí z nich uvítají.  Služ-
ba je  od 12. prosince  k dispozici 
v Oblastní pobočce Českého červe-
ného kříže v ulici Zdeňka Petříka. 

Lze zde trávit čas od 20 hodin ve-
čer do 6 hodin ráno. Během pobytu 
ve vytopené místnosti je možno se 
najíst, dostat čaj nebo kávu. Lze se 
ale také vykoupat a převléknout. 
„Teplá židle“ je k dispozici vždy, 
když se venkovní teplota bude po-
hybovat na hranici desetistupňo-
vých mrazů.   (od dop.) 

Projekt Teplá židle pomáhá občanůmVážení občané Libereckého kraje,

jménem všech členů Zastupitelstva
Libereckého kraje bych Vám rád
popřál příjemné prožití vánočních
svátků a mnoho zdraví, štěstí,
spokojenosti a úspěchů v novém roce.

Martin Půta
hejtman Libereckého kraje

Kladno | Projekt „Teplá židle“ každoročně pomáhá občanům bez pří-
střeší přečkat tuhé noční mrazy. Službu Sociálního odboru kladenského 
magistrátu ve spolupráci s Oblastním spolkem Českého červeného kříže 
v Kladně a Městskou policií Kladno vždy využije zhruba dvacítka lidí.  

Díky příspěvkům pozvaných zástup-
ců společností spolupracujících s Pl-
zeňským krajem se dětem z vybra-
ných dětských domovů v kraji spl-
ní některá vánoční přání. V Západo-
českém muzeu proběhl druhý ročník 
charitativní akce „Advent s Plzeň-
ským krajem“, kde byla formou šeků 
vybrána částka 1 281 500 korun.
„Děkujeme partnerům za příspěvky, dí-
ky nimž mohou udělat dětské domovy 
pro děti něco navíc. Moc si vážím práce 

zaměstnanců dětských domovů. To, co 
dělají, není práce, je to poslání,“ uvedl 
v úvodní řeči hejtman Milan Chova-
nec. Zakončil ji slovy: „Nejkrásnější je 
to, co tady po sobě zanecháme“, dodal. 
„Snažme se, aby nikdo o Vánocích ne-
zůstal sám. Budu prosit Boha, aby vám 
požehnal za to, co děláte,“ řekl biskup 
František Radkovský, který na ad-
ventním setkání vystoupil s vánoční 
promluvou. Na snímku sledují hosté 
vystoupení DD Domino. (od dop.)

Advent s Plzeňským krajem
Plzeň | Šeky v celkové hodnotě 1 281 500 korun předali partneři Plzeňského 
kraje na včerejší akci v Západočeském muzeu „Advent s Plzeňským krajem“.
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Kontakt na redakci: redakce@tydeniky.cz | bezplatná distribuce do domácností a stojanů

přeji vám krásný advent, šťastné a pokojné Vánoce. Jménem přeji vám krásný advent, šťastné a pokojné Vánoce. Jménem 
svým a svých spolupracovníků ve vedení svým a svých spolupracovníků ve vedení 

Jihočeského kraje vám přeji, ať se vám letošní svátky Jihočeského kraje vám přeji, ať se vám letošní svátky 
podaří prožít podle vašich představ a především s těmi, podaří prožít podle vašich představ a především s těmi, 

na kterých vám záleží. na kterých vám záleží. 

Pokud čtete tyto řádky, je velmi pravděpodobné, Pokud čtete tyto řádky, je velmi pravděpodobné, 
že jsme přežili mayský konec světa. že jsme přežili mayský konec světa. 

Do další etapy našeho žití a především do roku 2013 Do další etapy našeho žití a především do roku 2013 
vám proto přeji hodně zdraví, spokojenosti, vám proto přeji hodně zdraví, spokojenosti, 

radosti a dobrých zpráv. radosti a dobrých zpráv. 

Váš hejtman Váš hejtman 

Jiří ZimolaJiří Zimola

Milé Jihočešky, milí Jihočeši, 

 Nová krajská vláda pracuje ve slo-
žení sociální demokracie plus dru-
zí komunisté. Často jste opozicí i ně-
kterými občany za tuto koalici napa-
dán. Proč jste po náročných jedná-
ních volili takto?
Protože jsme ctili výsledek demokra-
tických voleb. A v neposlední řadě pro-
to, že už před volbami jsme říkali, že 
případnou koalici vytvoříme s takovou 
stranou, která umožní ČSSD plnit je-
jí volební program a předvolební sliby. 
A z povolebních jednání jasně vyplynu-
lo, že to nám KSČM umožní. Stejně jako 
před čtyřmi lety s ODS, i koalice s KSČM 
je sňatkem z rozumu, ne z lásky. 

 K tomu se váže další otázka: Skon-
čily už požadavky studentů na odvo-
lání radní a nové šéfky resortu škol-
ství za KSČM Vítězslavy Baborové?

Neskončily. Studenti už nepožadu-
jí jen odvolání paní radní Baborové, 
nyní už chtějí změnu krajské koali-
ce. Odvolání radní není v mé kom-
petenci. Já sám nikoho odvolat ne-
mohu. Mohu odvolání pouze na-
vrhnout zastupitelům. Nebudu ale 
navrhovat odvolání jakéhokoli rad-
ního, ať z ČSSD či z KSČM, když ješ-
tě ani nestihl prokázat své kompe-
tence. Pokud by ale některý z rad-
ních nezvládal svůj resort a dopouš-
těl se závažných chyb, samozřejmě 
jeho odvolání navrhnu. To ale není 
případ radní Baborové. Se studenty 
jsem se dvakrát sešel. Pokaždé jsem 
se jim snažil navrhnout možné řeše-
ní situace. Chtěl jsem jim dát mož-
nost spolurozhodovat o jihočeském 
středním školství. Poprvé řekli, že se 

nad tím zamyslí. Také slíbili, že ne-
budou pořádat 17. listopadu demon-
straci, ale studentské shromáždění. 
A to nedodrželi. V průběhu času za-
čali své požadavky měnit  a  stupňo-
vat je. Na našem druhém setkání na-
bídku spolupracovat na rozvoji škol-
ství rovnou odmítli. Chtějí pokračo-
vat v protestech. 

 V jakém poměrném složení pra-
cuje Rada a Zastupitelstvo Jihočes-
kého kraje?
V Radě kraje má ČSSD osm křesel 
a KSČM získala tři posty. V 55 čle-
ném Zastupitelstvu má ČSSD 18 
mandátů, KSČM 13, Jihočeši 2012 
získali 9 zastupitelů, ODS má 8 kře-
sel, za KDU-ČSL se do zastupitelstva 
dostali 4 kandidáti a TOP 09/STAN 
získala 3 mandáty. 

 Jaký postoj zaujímáte k opozici?
Opozici ctím. Nejen v profesním ži-
votě. Obecně jsem pro různorodost 
názorů. Pokud zůstaneme u politic-
ké opozice, tak si vážím takové, kte-
rá je konstruktivní, věcná, stručná 

a svými připomínkami může přispět 
k rozvoji regionu. Mám rád fair play, 
neuznávám obstrukce, naschvály 
a školácké pošťuchování. 

 Které priority má vedení kraje 
pro období let 2012 – 2016?
Chceme pokračovat v politice rozum-
ných investic v oblastech, kde při-
spívají k rozvoji podnikání a tvorbě 
pracovních míst. Budeme pokračo-
vat v grantové podpoře předškolního 
a školního vzdělávání ve spoluprá-
ci se zřizovateli, městy a obcemi. Sa-
mozřejmě budeme dál rozvíjet střed-
ní školství a to tak, aby ho opouštěli 
absolventi, kteří najdou dobré uplat-
nění na trhu práce. Prioritou je pod-
pora učňovského a technického škol-
ství. Jako jedny z mála v České repub-
lice hospodaří jihočeské nemocnice 
v kladných číslech. V posledních le-
tech investovaly nemalé částky do 
vybavení a rozvoje. V tomto trendu 
jsme odhodláni pokračovat a garan-
tujeme zachování optimální sítě ji-
hočeských zdravotnických zařízení. 

Nadále budeme podporovat složky 
Integrovaného záchranného systé-
mu, který je ze strany vlády nejen 
nesmyslně přehlížen, ale dokonce 
plánovaně decimován, a bez cílené 
podpory krajů by již dnes neexisto-
val v rozsahu zajišťujícím bezpeč-
nost občanů. Samozřejmě stranou 
našeho zájmu nezůstanou po další 
čtyři roky ani ústavy sociálních slu-
žeb. Zajištění důstojného stáří vždy 
bylo, je a bude jednou z hlavních pri-
orit a zásad sociální demokracie. Pro 
Jihočeský kraj je zcela zásadní již 20 
let slibovaná dostavba dálnice D3, 
kterou budeme i nadále po státu vy-
žadovat i ve spojitosti se sliby daný-
mi v souvislosti s dostavbou jaderné 
elektrárny Temelín. Zde budeme na 
vládu nadále apelovat také ve věci 
výstavby IV. tranzitního železniční-
ho koridoru i rychlostní komunikace 
R3 z Českých Budějovic do Rakous-
ka. Stranou zájmu nezůstane ani ži-
votní prostředí či rozvoj cestovního 
ruchu.  (met)

Mám rád fair play, neuznávám obstrukce a naschvály 
Jedno z prvních povolebních krajských ustavujících zasedání se uskuteč-
nilo v jižních Čechách. Předcházela mu koaliční jednání vítěze voleb – 
ČSSD – se všemi stranami, které překročily pětiprocentní hranici a used-
ly v Zastupitelstvu Jihočeského kraje. Pozici hejtmana obhájil Jiří Zimo-
la, který poskytl Metropolu následující rozhovor.

METROPOL
se ptá

nového ředitele VZP 
Ing. Zdeňka Kabátka: 

 Jaké máte prio-
rity v čele nej-
větší zdravotní 
pojišťovny v ČR 
a co vzkážete 
více než šesti 
milionům pojiš-
ťěnců VZP?
Přestože se celá naše společnost 
nachází v období plném změn, je 
a bude Všeobecná zdravotní po-
jišťovna všem svým klientům sta-
bilním partnerem a garantem do-
stupné a kvalitní zdravotní péče 
s nejširší sítí smluvních zdravot-
nických zařízení. 
Mým cílem ve vedení pojišťovny 
je udržet její dlouhodobou ekono-
mickou stabilitu, nastavit jasná 
a transparentní pravidla smluvní 
politiky, posílit orientaci pojišťov-
ny na klienty a prezentovat VZP 
jako silného a korektního partne-
ra pro klienty i obchodní partnery. 
Partnera, který bude všem svým 
klientům schopen kdykoli podat 
pomocnou ruku a zajistit jim ma-
ximální možnou péči.  (met)

Vánoce plné radosti a pohody a do roku 2013 
spoustu dobrých zpráv p eje tená m a p íznivc m 

za celý tým novin METROPOL

Ing. Ji í Morštadt
editel vydavatelství

PF 2013PF 2013

Příbram | Na posledním letošním zasedá-
ní Zastupitelstva Příbrami, které se kona-
lo v pondělí 10. prosince, rezignoval Josef 
Řihák na svou dosavadní funkci starosty 
města. Dostál tak svému slibu, že v přípa-
dě zvolení hejtmanem Středočeského kra-
je nebude současně vykonávat funkci sta-
rosty Příbrami.
 

Z vedení radnice odešel Josef Řihák po šesti le-
tech, kdy sociální demokracie vládla spolu s ob-
čanskou demokratickou stranou. „Jsem hrdý na 
to, že jsme za mého působení v roli starosty byli v 
koalici dobrý tým, který opravdu fungoval.“
Za nástupce Josefa Řiháka zvolili zastupitelé  
Pavla Pikrta (ČSSD). „Pan doktor Řihák vykonal 
v našem městě spoustu práce a jeho stopa je ta-

dy viditelná na každém kroku. Osobně ho pova-
žuji za nejvýraznějšího a nejpracovitějšího sta-
rostu Příbrami. Nebude jednoduché na něj navá-
zat,“ uvedl Pavel Pikrt po svém zvolení staros-
tou Příbrami.
„Věřím, že si Pavel Pikrt povede ve funkci staros-
ty Příbrami dobře. Byl zastupitelem déle než já a 
má spoustu zkušeností. Nepochybuji, že ty zbý-
vající dva roky do voleb povede radnici tak, aby 
sociální demokracie i celá koalice obstála. Voleb-
ní program máme už téměř splněný, takže těch 
změn tolik nebude,“ dodal Josef Řihák.
Josef Řihák i nadále zůstává členem příbram-
ského zastupitelstva a bude se pravidelně zú-
častňovat jeho jednání. „Dění v městě budu sle-
dovat ostřížím zrakem,“ dodává s úsměvem 
středočeský hejtman. (od dop.)

Pavel Pikrt novým starostou města Příbram

 Nový starosta Příbrami Ing. Pavel Pikrt. 
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Rok se pomalu blíží ke konci, a tak na-
stává čas bilance dosažených výsledků 
a výhled do příštího období. Jaký je vý-
voj roku 2012 pro akciovou společnost 
Krajská nemocnice Liberec, na to jsme 
se zeptali jejího generálního ředitele 
Ing. Jiřího Veselky, MBA.

 S jakým hospodářským výsledkem jste 
vykročili do posledního čtvrtletí letošní-
ho roku? 
Uzavřeno máme září, hospodářský výsledek je 
plus 1,2 milionu korun, v kumulaci za tři čtvrt-
letí je to celkem 3,2 milionu korun (rozhovor 
vznikl 13. 11. - pozn. redakce). Nemocnice je 
stabilizovaná a věříme, že se do konce roku 
2012 podaří dosáhnout plánovaného zisku ve 
výši 7,5 milionu korun. Udržet kladný výsle-
dek není úplně jednoduché, během roku jsme 
navýšili platy lékařům, zvýšila se DPH a další 
vstupy, energie, PHM atd.

 V rámci České republiky by podle pojišťo-
ven mělo napřesrok zmizet 6 000 lůžek akut-
ní péče. Jak to bude v KNL?
Jednání se zdravotními pojišťovnami už pro-
běhla. S výjimkou psychiatrického oddělení, 

kde dojde k celostátním koncepčním změnám, 
jsme dohodli uzavření dlouhodobé smlouvy 
na pět let se zástupci Sdružení zdravotních 
pojišťoven a Všeobecnou zdravotní pojišťov-
nou. V návrhu, který KNL podala, byl refl ekto-
ván současný počet lůžek a pojišťovny ho ak-
ceptovaly. Krajská nemocnice Liberec tedy bu-
de nadále disponovat celkem 957 lůžky, z toho 
703 lůžky akutní péče, 112 lůžky jednotek in-
tenzivní péče a 142 lůžky následné péče. 

 Totéž se zřejmě nepodaří všem nemocni-
cím v kraji, konkrétně se mluví o Turnovu 
a Tanvaldu. Jste připraveni převzít část paci-
entů z eventuelně zrušených oddělení?
S vedením všech nemocnic v Libereckém kraji 
jsme v kontaktu a bude-li třeba jakékoliv spo-
lupráce, tak jsme připraveni v případě potře-
by pomoci. 

 Jakou největší investici KNL letos reali-
zovala? 
Pro letošní rok jsme schválili investiční plán 

v celkovém objemu 340 milionů korun včet-
ně DPH. Na polovinu, tedy 170 milionů, má-
me přislíbeny dotace. S ohledem na charakter 
investic, legislativu a administrativní nároč-
nost, specielně u dotačních titulů, není samo-
zřejmě možné toto realizovat během jednoho 
roku. Část tedy přejde do roku 2013. Největší 
schválenou investicí je poslední projekt Inte-
grovaného operačního programu „Moderniza-
ce a obnova přístrojového vybavení Komplex-
ního cerebrovaskulárního centra v naší ne-
mocnici“. Jedná se o soubor přístrojů a zaříze-
ní pro potřeby zejména neurocentra v celkové 
hodnotě cca 60 mil. Kč. A toto je právě ten pří-
pad, jehož realizace se poměrně protahuje. Ač-
koliv na něm pracujeme od prvního čtvrtletí, 
máme v současné době kvůli složitým schva-
lovacím procedurám teprve zasláno k připo-
mínkám na MZ zadání veřejné zakázky a věří-
me, že začátkem roku 2013 budeme moci vy-
hlásit veřejnou soutěž na realizaci dodávky. 

„Zřízení záchytné stanice nám po-
může s intoxikovanými pacien-
ty, které jsme doposud ošetřovali 
na našich ambulancích, a zejména 
agresivní jedinci narušovali chod 
natolik, že se sestřičky nemohly vě-
novat své práci. Navíc svým chová-
ním omezovali i ostatní pacienty,“ 
řekl generální ředitel KNL, a. s., 
Ing. Jiří Veselka, MBA.
Záchytná stanice vznikla přestav-
bou bývalého plicního oddělení 
(budova I). Zřízení záchytné sta-

nice vyšlo libereckou nemocni-
ci na cca pět milionů korun. 90 % 
této částky zaplatila nemocnice 
z vlastních zdrojů. Zbylých 10 % 
částky, které se použily na vybave-
ní stanice, zafi nancoval Liberecký 
kraj. Záchytná stanice s kapacitou 
10 lůžek bude zajišťovat poby-
ty pro klienty intoxikované alko-
holem nebo jinou psychoaktivní 
látkou ze spádového území Kraj-
ské nemocnice Liberec, a. s., Pa-
nochovy nemocnice Turnov s. r. o.

a Nemocnice Jablonec nad Nisou, 
p. o. (přes léto pak i z Frýdlant-
ska). Není totiž reálné transpor-
tovat intoxikované klienty z větší 
vzdálenosti. Od 3. do 21. prosince 
bude probíhat zkušební provoz, 
standardní provoz pak započne 
od 31. prosince.
Za jednu noc na záchytné stani-
ci zaplatí klient nakonec 3 500 ko-
run. Klient je povinen navíc uhra-
dit náklady na toxikologické vy-
šetření krve k průkazu intoxikace 
dle platného ceníku zdravotních 
výkonů nehrazených ze zdravot-
ního pojištění. „Hlavním přínosem 

zřízení záchytné stanice bude zlep-
šení terapeutického klimatu v ne-
mocnicích v Libereckém kraji se zvý-
šením bezpečnosti jak pro pacien-
ty, tak pro personál. Je třeba také 
zmínit zvýšení bezpečnosti pro in-
toxikované klienty, zabránění vzni-
ku materiálních škod a snížení ná-
kladů zdravotních pojišťoven. Vý-
hodou je též bezprostřední návaz-
nost psychiatrické a adiktologické 
péče a posílení prevence škodlivé-
ho užívání alkoholu a dalších psy-
choaktivních látek,“ řekl primář 
Oddělení psychiatrie KNL, a. s., 
MUDr. Jaromír Hons, Ph.D.

Krajská nemocnice Liberec lůžka rušit nebude

Slavnostní otevření záchytné stanice
Předposlední listopadový den se v Krajské nemocnici Liberec, a. s., uskutečnilo za přítomnosti vedení liberecké nemocnice a zástupců akcionářů 
slavnostní otevření Záchytné stanice Krajské nemocnice Liberec, a. s.

„V pondělí 3. prosince jsme otevřeli další, le-
tos již čtvrtou jídelnu s kantýnou, která slou-
ží pro zaměstnance společnosti VUTS. Navíc 
jsme začali dovážet obědy i do společnosti Ob-
robna Resl a Modelárna LIAZ. Od teď si tak 
denně dává náš oběd 8,5 % Liberečanů,“ řekl 
šéf stravovacího provozu KNL Karel Kubel-
ka. Zaměstnanci společnosti VUTS mají na 
výběr ze sedmi chutných menu. Provozov-
na je otevřená každý všední den od 7 do 14 
hodin. „Jde o zcela nový a velmi krásný pro-
voz, který jsme vyhráli ve výběrovém řízení. 
Z důvodu rozšíření jsme museli pořídit i nový 
velký užitkový automobil za účelem rozvozu 
stravy,“ dodal Karel Kubelka.
Catering Krajské nemocnice Liberec je jed-
ním z největších dodavatelů závodní stra-
vy v Libereckém kraji. Denně vyrobí přes 8 
300 porcí jídel. Stabilně silnou pozici na tr-
hu v kraji si stravovací oddělení liberecké 
nemocnice vydobylo poskytováním přede-
vším kvalitní domácí stravy bez použití po-
lotovarů. Prioritou pro stravovací odděle-
ní však nadále zůstává stálé zkvalitňování 
stravy pro pacienty. Podle nové koncepce 
se tým stravovacího oddělení chystá zařa-
dit do jídelníčku i nabídku čerstvých ryb.

Úspěch Stravovacího 
oddělení KNL

Od prvního prosincového týdne se může 
Stravovací oddělení Krajské nemocnice Li-
berec (Catering KNL) pochlubit dalšími tře-
mi stovkami nových strávníků, kteří si po-
chutnávají na dobrotách, které pro ně tým 
profesionálů z Catering KNL připravuje. 

Ještě je čas koupit 
kvalitní věcný
vánoční dárek

Pro naše zákazníky máme v na-
šich obou nemocničních lékár-
nách včetně zdravotnické prodej-
ny připravené pravidelné dvou-
měsíční slevové akce na vybrané 
volně prodejné přípravky. 

Zdravotnická prodejna zároveň 
nabízí za výhodnou cenu: hygie-
nická froté prostěradla, vhodná 
pro inkontinentní dlouhodobě le-
žící pacienty. Původní cena 780 Kč,
 akční cena 660 Kč.

Akční cenová nabídka na prosinec 2012

Pokoj č. 1 je pro klienty připraven.

Děkujeme všem našim klientům za přízeň, 
přejeme jim i zaměstnancům Krajské nemocnice Liberec 
pohodové vánoční svátky a hodně osobních 
i profesních úspěchů v roce 2013.

Za vedení KNL Ing. Jiří Veselka, MBA, 
generální ředitel

Krajská nemocnice
Liberec, a.s.
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Předprodej v sítiPÁTEK 11.1. 2013
14.00 – 16.00 Ofi ciální trénink na trati

SOBOTA 12.1.2013 - SPRINT JEDNOTLIVCI
10.30 – 11.30 Ofi ciální trénink na trati
12.15 Kvalifi kace muži + ženy
14.15 Finále ženy + muži

NEDĚLE 13.1.2013 - TEAM SPRINT
10.30 - 12:15 Ofi ciální trénink na trati
12.30 Kvalifi kace muži + ženy
14.30 Finále muži + ženy

Přenosy závodů vám přinese

inzerce
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Skoro
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Bývalý 
sprintér 

USA

První
žena

Preciznost
Nápor 

nemoci
Tisíc 

kilogramů
Vevnitř Odlišně

Sklizeň
píce

Šňůrka 
svíčky

Svůdce 
(přene-
seně)

Otázka 
sázkaře

Jméno 
herečky 
Baarové

Západo-
čech

od Chebu

Heyerdah-
lův člun

Irča

Klesat
na

židli

Parafín

Taneční 
místnost

Malá pla-
chetnice

Adolfína

Cizopasné 
houby

Plošná
míra

(40,5 aru)

Hle

Ohmataná
Kladná 

elektroda
Zástup

lidí

Nikoliv

Mnout
prsty

o sebe

Protože

Dobytčí 
nápoj

Výkvět 
společnosti

Tyran
Základ 

umělých 
barviv

Lahodný 
pokrm

Název 
hlásky N

Jméno ko-
mika Fialy

Barevný
úkaz

na obloze

Pranice
Možná 

(knižně)
Ponechat
v osamění

Vedoucí 
funkce

Zeyerův 
hrdina

NAPOVÍME:
Imola, Gero,
Ore, anilin,
Sime, Anas.

Zinek
nebo měď

Zbraň
býka

Vojenská 
aliance

Šňupavý 
tabák

Karetní
barva

Mohamme-
dův

přítel

Jméno
fenky

Záhada

Německý 
název
řeky
Odry

Bezručův
markýz

Jméno
Chačaturjana

Tvrdý
sport

Obvykle
jarní

polní práce
Stařec

Jihoamer. 
opička

Vojenská 
jednotka

Podvody
Zvuk
zvonu

Tahleta

Jméno 
prozaika 
Pelanta

Slovenský 
Gabriel

Kolo

Italský 
souhlas

Město ve 
Švédsku

Kosti
hlavy 

(básnicky)

Ovocná 
zahrada

Obrana lidu 
(zkratka)

Častý
název 

sexshopů

Poté

Šatní 
motýlek

Tumáš

Pražský 
právník

Sibiřský 
veletok

Italské
město
s auto-

dromem

Anglicky 
„místnost“

Buničina
Mariášová
sehrávka 
(žebrák)
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Tisková reklama funguje. Zaručeně.
Kontakt

pro podnikatele
a fi rmy:

Iva Baráková
tel. 607 917 244

barakova@tydeniky.cz
inzerce@tydeniky.cz

Lidé se rádi zaměstnávají, aby nemuseli pracovat bylo správné znění tajenky předchozí křížovky. Cvičení na DVD obdržela Jarmila Horáková z Úpice. Úspěšný vyloso-
vaný luštitel dnešní křížovky obdrží diář na rok 2013. 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 31. prosince 2012. 
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P ij te se bavit do 
Tipsport areny v Liberci!

PROGRAM AKCÍ
PROSINEC 2012

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

www.  psportarena.cz

DÁLE VÁS EKÁ 

5. 1. / 13.00 hod.INDOOR FOTBAL CUP
Halový turnaj na um lé tráv  za ú as   ú adujícího mistra FC Slovan
Liberec nabídne atrak  vní duely, autogramiády i divácké sout že.

BÍLÍ TYG I LIBEREC 
TIPSPORT EXTRALIGA 2012/13
V záv ru roku ekají Bílé Tygry v liberecké Tipsport aren  domácí
duely pro   Zlínu a Slavii. Povzbu te liberecké šelmy!

21. a 28. 12.

24. 12. / 13.00 - 15.00 hod.VÁNO NÍ BRUSLENÍ
P ij te si s celou rodinou b hem odpoledne zabruslit, pouze na Št drý 
den pro Vás p ipravíme led p ímo v Tipsport aren . Vstup zdarma.

DAVID KOLLER
VS. AGON ORCHESTRA
Známý hudebník p ijíždí se svým projektem. Na koncertu vystoupí se
symfonickým orchestrem specializovaným na soudobou hudbu.

29. 12. / 20.00 hod.

11. 4. / 19.00 hod.KLEOPATRA TOUR 2013
Do Liberce zavítá p edstavení jednoho z nejoblíben jších eských
muzikál  s Josefem Vojtkem a Kamilou Nývltovou v hlavních rolích.

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

JSTE OSAMĚLÍ?  
Potkáte právě o Vánocích 

osudovou lásku? Volejte paní 

Denisu! Tel.: 906 706 506

TÍŽÍ VÁS FINANCE? 

Zlepší se v roce 2013 vaše situace? 

Odpovím vám. Numerolog Patrik. 

Tel.: 906 706 506

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

na období 21. 12.–3. 1. sestavila 
zkušená astroložka Eva

nyní i na internetu 
www.astrolinka.cz

Protějšek vám bude připadat 

přehnaně usedlý. Nebude s vámi 

totiž sdílet touhu po dobrodruž-

ství, risku a cestování. Nedávejte 

mu ale zatím nůž na krk.

Beran 21. 3.–19. 4.

více na tel.: 906 706 506

Vaše pracovní pozice bude 

pevná. Nejen kolegové vás bu-

dou považovat za osvědčeného 

odborníka, ale i konkurence vám 

nejspíš udělá lákavou nabídku.

Býk 20. 4.–20. 5.

více na tel.: 906 706 506

S finančními výkyvy si správ-

ně nebudete dělat přehnané sta-

rosti. Nejlepší bude, když život 

vezmete, jak je. Nakonec se do-

čkáte velké změny k lepšímu.

Blíženci 21. 5.–21. 6.

více na tel.: 906 706 506

Bude vám připadat nehu-

mánní, když po vás budou nad-

řízení v zaměstnání chtít, abyste 

jednali striktně podle zákona. Ne-

musíte se nechat tlačit do kouta.

Rak 22. 6.–22. 7.

více na tel.: 906 706 506

Docela vás překvapí, když se 

vám dobří přátelé nesvěří se svý-

mi problémy, ale budou je řešit 

sami. Zapátrejte po tom, jestli vás 

někdo zle nepomlouvá.

Lev 23. 7.–22. 8.

více na tel.: 906 706 506

Nutně vedle sebe budete 

v  těchto dnech potřebovat ně-

koho, kdo vás odvede od práce 
a hledání vlastních chyb. Vaše tělo 

si důrazně řekne o odpočinek.

Panna 23. 8.–22. 9.

více na tel.: 906 706 506

Na vánočním večírku, který 

se vyvede, se seznámíte s novými 

lidmi. Nebude trvat moc dlouho 

a budete je potřebovat k vylepše-

ní své společenské image.

Váhy 23. 9.–23. 10.

více na tel.: 906 706 506

Děti se vám nachladí a bu-

dou muset do peřin, takže s nimi 

strávíte víc času než obvykle. Do-

nekonečna jim budete povídat 

o svých dětských zážitcích.

Štír 24. 10.–22. 11.

více na tel.: 906 706 506

Je možné, že jste v  práci 

schopni přesvědčit o své pravdě 

každého, ale v partnerství to tak 

nefunguje. Jestli se nezklidníte, 

prožijete smutné Vánoce.

Střelec 23. 11.–21. 12.

více na tel.: 906 706 506

Bude vás mrzet, že v běžném 

pracovním provozu nestihnete 

udělat všechno, co jste si v těchto 

dnech naplánovali. S dovolenou 

teď prostě nepočítejte.

Kozoroh 22. 12.–19. 1.

více na tel.: 906 706 506

Nadřízení nebudou schop-

ni patřičně ocenit vaši kreativitu. 

Naopak vám navalí nesmyslné 

a nudné úkoly, s nimiž by si lehce 

poradil každý začátečník.

Vodnář 20. 1.–18. 2.

více na tel.: 906 706 506

Finančně budete dobře za-

bezpečeni a nemusíte se bát, že 

by se v tomto směru v dohledné 

době něco změnilo. Za vánoční 

dárky přesto moc neutrácejte.

Ryby 19. 2.–20. 3.

více na tel.: 906 706 506

Poskytovatel: E.M.A. Europe s.r.o., 1 min./70 Kč vč. DPH, P. O. Box 14, 110 05 Praha 05, www.ema.bz

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

Ljuba astrologie, karma
specializace láska, partnerství

JSTE ZAMILOVANÍ? 
Vydaří se vám Vánoce s novým part-
nerem? Ráda vám odpovím!

Tel.: 906 706 506

Alan numerologie, výklad karet
specializace povolání, finance

HLEDÁTE PRÁCI? 
Najdete v roce 2013 perspektivní 
zaměstnání? Zavolejte, poradím vám.

Tel.: 906 706 506

Adriana výklad karet, kyvadlo
specializace partnerské vztahy

TRÁPÍTE SE? 
Pomůže vám vánoční atmosféra 
překonat neshody v manželství? 
Citlivě odpovím. Tel.: 906 706 506

Vendula astrologie, výklad karet
specializace vztahy, rodina

JSTE ROZHÁDANÍ?  
Toužíte po vánočním usmíření s rodi-
nou? Pomohu vám, zavolejte mi!

Tel.: 906 706 506
Gita léčitelství, astrologie
specializace zdravotní potíže

BOJÍTE SE NEMOCÍ? 
Jak se vám bude zdravotně dařit 
v roce 2013? Zodpovím vaše otázky.

Tel.: 906 706 506

Cena Michala Velíška 
pro Lenku Slavíkovou

V Rezidenci primátora hl. m. Pra-
hy předal Bohuslav Svoboda Ce-
nu Michala Velíška, jež je připo-
mínkou statečného činu střihače 
TV Nova, který položil život při 
záchraně studentky v ohrožení, 
Lence Slavíkové (na snímku).

„Chtěl bych při této příle-
žitosti především podě-
kovat všem těm, kdož 
i v nasazení vlastního 
života nepodlehli nut-
kání po ukrytí v ano-
nymním davu a postavi-
li se nespravedlnosti, bezpráví, útlaku 
a násilí. Jejich hrdinství tkví v tom, že 
nebyli lhostejní k vlastnímu okolí, pře-
konali svůj strach a učinili to, co by-
lo správné. Kéž by takových lidí bylo 
mezi námi vždy dostatek,“ promluvil 
primátor Bohuslav Svoboda  k nomi-
novaným hrdinům. 
Nominován na Cenu Michala Velíš-
ka může být každý, kdo v uplynulém 
roce zachránil život jinému člově-
ku a neváhal při tom riskovat vlastní 
zdraví či život. Z osob nominovaných 
veřejností na Cenu Michala Velíška 
byli vybráni: Lenka Slavíková, Petr Pá-
nek, Pavla Talířová a Mirza Crnovrša-
nin. Text: Metropol, foto: archiv
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Záchranářské kříže letos obdrželi Ladislav 
Slovák, Petr Coník, Radim Slabák, Jan Ender-
sch, Karel Dolejší, Roman Kubín, Josef Šarfa-
ta a Jiří Šroub. 
Rezortní medaile „Záchranářský záslužný 
kříž“ se uděluje za výjimečné zásluhy na zá-
chraně života nebo majetku při zásahu báň-
ských záchranářů, při cestě k zásahu nebo při 
výcviku. Může být udělena i za zvláštní záslu-
hy o zvýšení odborné úrovně báňské záchran-
né služby nebo záchranářské taktiky. Získání 
ocenění je podmíněno nejméně desetiletým 
působením  v báňské záchranné službě. 
„Být báňským záchranářem není lehká práce. Před-
pokládá, kromě vztahu k tomuto odvětví, dobré 
zdraví, kondici, spoustu znalostí, sounáležitost s tý-
mem, chlapské slovo, spolehlivost, obětavost a ne-
bojím se říci i statečnost. Za mimořádné osobní na-
sazení při záchranářských a vyprošťovacích pra-
cích, za odborné řízení mimořádných událostí jsme 

Klid, mír a pohodu po celý rok, ale také naději 
pro horníky z celého regionu, by mělo přinést 
světlo, které každoročně přináší svatá Barbo-
ra primátorovi města.

Také letos se patronka havířů vydala s průvodem 
městem, aby do rukou primátora města předala 
své světlo, které má zdejší lid ochránit od všeho 
zlého, ale navíc skrze nějž je podle legendy mož-
né pohlédnout do budoucnosti. Letos byl tradič-
ní průvod, který pořádá Spolek severočeských ha-
vířů, věnován také dvěma stovkám místních hor-
níků, kteří letos přišli o práci kvůli těžebním limi-
tům a tím způsobenému utlumování těžby v lomu 
ČSA. „Vítej svatá Barboro, už jsme se málem začína-
li bát, že se k nám obracíš zády“, přivítal patronku 
havířů primátor Mostu Vlastimil Vozka. Na mysli 
měl to, čím si Mostecko, tradiční hornický region, 
muselo letos projít. Zároveň vyjádřil naději, že se 
světlem svaté Barbory přijdou i světlejší časy pro 
místní havíře. Účastníci pochodu před magistrá-
tem zapálením svíce za každého z  propuštěných 
horníků symbolicky podpořili zachování hornické 

činnosti a pracovních míst v regionu. Od primáto-
ra se průvod v čele s kapelou vydal do obchodního 
střediska Central, kde na přítomné čekalo překva-
pení, bez něhož se žádný průvod neobejde. Čle-
nové Spolku severočeských havířů tu ve zkrácené 
podobě předvedli, jak probíhá skok přes kůži, tra-

diční přijímání studentů vysoké školy báňské do 
hornického cechu. Pak už se průvod vydal smě-
rem do ulice F. Halase, kde se byl ukončen, aby 
se část účastníků vydala do restaurace Na Výšině, 
kde je čekal slavnostní šachťák, který letošní svět-
lo svaté Barbory zakončil.  (red)

Barborka s Prokůpkem, maskoti 
dětských akcí pořádaných skupi-
nou Czech Coal, i letos pozvaly děti 
zaměstnanců na mikulášské setká-
ní, které se podobně jako vloni ko-
nalo v Mostě i Litvínově. 

V Mostě se děti sešly v kulturním do-
mě Repre, kde pro ně Barborka s Pro-
kůpkem měli připravené představe-
ní, tentokrát v podání populární tro-
jice Maxim Tubulenc. Ta si připravila 
pásmo pohádek proložené písničkami 
Dlouhý, široký a ještě širší. Ještě než 
trio populárních tlouštíků předvedlo 
nejmenším své verze známých pohá-
dek, přišly si na pódium pro dárky ře-
ditelky mosteckého dětského domova 
a kojeneckého ústavu. Těm společnos-
ti Vršanská uhelná a Litvínovská uhel-
ná nadělily shodně po padesáti tisí-
cích korunách. Při přebírání symbo-
lických šeků ředitelky jednotlivých za-

Program konference byl věnován problematice 
surovinové politiky, změnám v horním právu 
a jejich dopadům na těžbu nerostných surovin 
i dalším tématům souvisejícím s využíváním 
tuzemského nerostného bohatství. V programu 
vystoupili zástupci těžebních společností, vyso-
kých škol, ministerstva průmyslu ČR i Spolko-
vého ministerstva pro hospodářství i hejtman 
Ústeckého kraje. „Konference se netýká pouze uh-
lí a problematiky s ním spojené, například územ-

ních limitů těžby. Přesto uhlí na konferenci domi-
nuje, protože představuje nejvýznamnější energe-
tickou surovinu v ČR a pro stát má strategickou 
hodnotu,“ vysvětlil Rudolf Jung, předseda OHK 
Most, s tím, že konference se týká všech odvět-
ví, která se musí řídit Horním zákonem, jehož 
malou novelu vetoval prezident. Hospodářská 
komora ČR se obrátila dopisem na předsedu 
hospodářského výboru Poslanecké sněmovny 
Parlamentu ČR Milana Urbana, v němž ho vy-

zývá, aby poslanci podobně jako prezident ma-
lou novelu Horního zákona nepodpořili. 
Zhruba šest desítek účastníků konference z politic-
ké, podnikatelské i akademické sféry se shodlo na 
prohlášení, v němž defi novali své požadavky, mezi 
něž zařadili například vznik reálné a realizovatel-
né koncepce energetické politiky, která by stano-
vila optimální energetický mix, aby pokrýval dlou-
hodobé potřeby státu. Zároveň vyzvali poslance, 
aby při hlasování o prezidentském vetu k takzva-
né malé novele Horního zákona tuto novelu ne-
podpořili, protože po změnách, které obsahuje, by 
stát ztratil zákonný prostředek pro hospodárné 
využití svých strategických surovin.  (red)

Odmítli změny v Horním zákoně
Surovinová bezpečnost a její technické a legislativní zabezpečení nesla název česko-německá 
konference, kterou na konci listopadu pořádala v Mostě Okresní hospodářská komora ve spolu-
práci s Hospodářskou a sociální radou Mostecka pod záštitou europoslance Richarda Falbra. 

Konferenci pořádala pod záštitou ministra ze-
mědělství Petra Bendla agentura TALK ve spo-
lupráci s Okresní agrární komorou Most, sku-
pinou Czech Coal a Univerzitou J. E. Purkyně 
v Ústí nad Labem. „Město Most podporuje nejen 
zemědělské rekultivace, ale také konference, jako 
je tato. Jde o výjimečnou příležitost pro zeměděl-
ce a zástupce státní správy a samosprávy, aby se 
seznámili s možnostmi rekultivací, a zároveň pro 
experty z různých oborů, aby si vzájemně vyměni-
li zkušenosti,“ uvedl ve své úvodní řeči primátor 
Mostu Vlastimil Vozka. Zajímavostí konferen-
ce byla příležitost pro všechny účastníky pro-
hlédnout si po absolvování teoretické části re-
kultivovaná území v okolí Mostu během exkur-
ze Uhelného safari.
Teoretickou část konference zahájil zakladatel 
české rekultivační školy Stanislav Štýs, na nějž 
navázala řada dalších odborníků. Hovořilo se 
mimo jiné o přípravě a plánování rekultivací, 
zahlazení báňské činnosti na lomu Most-Ležá-
ky, o zkušenostech s pěstováním vinné révy na 
bývalých výsypkách, nebo o pěstování energe-
tických plodin na rekultivovaném území. Ex-
kluzivně se na konferenci promítal dokumen-
tární fi lm „Černobílá – barevná“ s podtitulem 
Proměny krajiny v severních Čechách.  (red)

Možnosti 
zemědělských

rekultivací
Konference o zemědělském využití re-
kultivovaných oblastí se v minulých týd-
nech sešla na mosteckém magistrátě. 
Hovořilo se hlavně o tom, jak vytvořit 
zemědělskou půdu z území narušeného 
těžbou hnědého uhlí a následně ji plno-
hodnotně obhospodařovat. 

Záslužný kříž pro báňské záchranáře 

Ocenění převzali záchranáři z rukou náměstka předsedy Českého báňského úřadu Martina Štemberky (vlevo). Foto: (pim)

Osm báňských záchranářů z Hlavní báňské záchranné stanice Most (HBZS), jejímž zřizovatelem 
je Litvínovská uhelná a.s., převzalo významné ocenění své práce, záchranářský záslužný kříž. 

už tradičně zvyklí oceňovat ty nejlepší z nás,“ uve-
dl Josef Trykar, ředitel HBZS. Náměstek předse-
dy ČBÚ Martin Štemberk jeho slova doplnil a při-
pomněl, že jde o ocenění nelehké a často živo-
tu nebezpečné práce při záchraně zdraví i majet-
ku a také o poděkování za nezbytnou disciplínu 
i loajalitu k profesi. Přítomní se shodli rovněž na 
tom, že v současné době již báňští záchranáři ne-
jsou jen těmi, kdo zasahují v těžebních provo-
zech, ale jsou součástí integrovaného záchran-
ného systému a své schopnosti a nasazení pro-
kázali i při dalších událostech, například při likvi-
dování škod způsobených záplavami. 
Ředitel HBZS poděkoval i přítomným rodin-
ným příslušníkům oceněných. „Část z těchto 
ocenění a medailí patří i vám. Za pochopení zá-
chranářské práce, za trpělivost s častými absen-
cemi v kruhu rodinném i za obavy o zdraví a ži-
vot, které v této práci nasazovali či nasazují,“ 
uzavřel Josef Trykar.  (red)

Skupina Czech Coal nadělovala dětem zaměstnanců

řízení svěřily, k jakému účelu peníze 
využijí. Děti z kojeneckého ústavu po-
jedou na ozdravný pobyt do přírody, 
v dětském domově v Mostě si už uží-
vají nových koupelen.
Do Docela velkého divadla pozvali Bar-
borka s Prokůpkem děti z litvínovské 

části regionu. Zdejší divadelní soubor, 
který podporuje Litvínovská uhelná 
v rámci dotačního programu Spoluži-
tí pro Litvínov, si pro malé diváky při-
pravil známou pohádku Mrazík. I zde 
se nadělovalo ještě před představe-
ním. Pro symbolický šek na padesátiti-

sícovou částku od Litvínovské uhelné si 
přišly děti z Dětského domova v Hoře 
Svaté Kateřiny i s ředitelkou Marcelou 
Stawiarzovou. Ačkoli si děti na přímý 
dotaz moderátora Vlasty Vébra doká-
zaly za peníze představit spoustu dár-
ků, dětský domov je použije na ozdrav-

né, vzdělávací, sportovní a kulturní 
pobyty dětí. S prázdnou ale neodešlo 
z obou podvečerů žádné z dětí, všech-
ny si odnesly adventní kalendář od ob-
čanského sdružení Dejme dětem šanci, 
s nímž skupina Czech Coal rovněž spo-
lupracuje.  (red)

Z nové koupelny mají v mosteckém domově velkou radost. Horský dětský domov využije peníze na ozdravné pobyty, na kulturní a další činnost dětí.

Světlo svaté Barbory jako naděje pro horníky

Svatá Barbora za doprovodu permoníků, členů havířského spolku, ale letos i světla z 200 svíček za pro-
puštěné horníky, předala své poselství primátoru města Vlastimilu Vozkovi. 
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Pokud se vypravíte v období vá-
nočních či novoročních svátků do 
hlavního města, doporučujeme 
návštěvu v Galerii Středočeského 
kraje GASK v Husově ulici v Pra-
ze. Můžete se tu v klidu zastavit 
a prohlédnout si výstavu kreseb, 
grafi k a obrazů Josefa Čapka – 
Zpěv z temného kouta. Jejím téma-
tem jsou sociální motivy v tvorbě 
umělce z období let 1916 – 1926.

Josef Čapek (1887-1945) zaujímá v kul-
tuře střední Evropy první poloviny 
20. století jedinečné místo. Patřil ke 
generaci, která se narodila v 80. le-
tech 19. století a zasloužila se o avant-
gardní umělecký a literární vývoj 
v období před první světovou válkou 
a během ní. I když je Čapkovo jmé-
no dnes spojováno především s feno-
ménem českého kubismu, jeho tvůr-
čí činnost měla mnohem širší a hlub-
ší dosah. Můžeme ji zhruba rozdě-
lit na Čapka-umělce (malíře, kreslíře, 
grafi ka, ilustrátora, scénografa a au-
tora knižních úprav) a Čapka-spiso-
vatele (básníka, romanopisce, auto-
ra dětských knih, dramatika, esejis-
tu, uměleckého teoretika a kritika). 
Princip, který spojuje všechny růz-
norodé oblasti jeho tvorby, můžeme 
spatřit ve zdrojovém pojetí Čapka-
hledače pravdy, jenž vkládal huma-
nistické hodnoty do každého svého 
projevu a naplňoval ho přesvědče-
ním, že lidstvo představuje eticky 
nerozdělitelný a rovnoprávný celek. 
Těžištěm této výstavy, která si ne-
činí nárok na vyčerpávající přehled 
Čapkovy tvůrčí dráhy, jsou autorovy 
kresby a grafi ky. Výstava se zaměřu-
je na vývoj a tematické základy au-

torovy tvorby v časovém období me-
zi rokem 1916 a 1926. Ústředním té-
matem výstavy jsou sociální motivy, 
které se ve sledované době dostávají 
jako výrazný proud Čapkova celist-
vého zájmu o člověka do popředí je-
ho tvorby. Obsahy jeho sociálně la-
děných děl můžeme historicky při-
řadit k společenským reáliím druhé 
poloviny 10. let a první poloviny 20. 
let, především k existenciální tísni 

první světové války a k napětí, které 
vzniklo z ekonomických krizí a ne-
zaměstnanosti doprovázející pová-
lečné období. Výstava je koncipová-
na z grafi k ze sbírek GASK a vzác-
ných kreseb a grafi k z Čapkovy ro-
dinné pozůstalosti. Expozici obohatí 
komentované prohlídky autora vý-
stavy Richarda Druryho ve dnech 
27. 12., 17. 1. a 22. 2. 2013, vždy od 
17 hodin. (met)

Zpěv z temného kouta
Josefa Čapka v Galerii GASK

Akce trvá do 31. 12. 2012 nebo do vyprodání zásob. Všechny uvedené produkty jsou registrovány MZ ČR jako doplňky stravy. www.walmark.cz
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jako 50 dní užívání NAVÍC

Mega Lecithin 
1325 mg
Mega dávka sojového 
lecithinu nejvyšší kvality

CEM-M® Gummies 
pro dospělé
První a jediné želatinové 
multivitaminy pro dospělé 

Viaderm 
Complete
Darujte krásu, 
darujte Viaderm

Luxusní náušnice

„Naše děti milujeme takové, jaké jsou. 
Pláč a beznaděj nad naším osudem 
jsem rychle vyměnila za nekonečnou 
péči. Už šest let den co den cvičíme Voj-
tovu metodu, dojíždíme na rehabilitace, 
ke specialistům, stimulujeme zrak, tré-
nujeme motoriku a řeč. Navzdory všem 
prognózám Jiřík začal ve čtyřech letech 
a Julinka před rokem chodit. Děti mlu-
ví, i když jim je špatně rozumět. S Jiří-
kem si vyprávíme pohádky a Julinka za-
se miluje hudbu, dokonce jsme jí pořídili 
klavír,“ říká Michaela Sýkorová, která 
má velkou oporu ve svém manželo-
vi. „Bez něj bych to nezvládla, chodí do 
práce, aby nás uživil a ve volném čase se 
věnuje dětem. Naučili jsme se žít z mála 
a radovat se z maličkostí. V poslední do-
bě nás ale trápí, že děti už nemají moc 
šancí na zlepšení a já sama jsem již 
unavená. Julinka a Jiřík by potřebova-
ly odborné rehabilitační cvičení v Ade-
li v centru v Piešťanech, které však po-
jišťovna nehradí. Mají tam velkou šan-
ci na zpevnění svalstva, zlepšení rov-
nováhy a i práci na řeči s logopedem. 
Celý 2 týdenní léčebný pobyt pro dvě dě-
ti ale stojí v přepočtu 128.900 Kč a tako-

vé peníze ze sociálních dávek a jednoho 
platu nejsme nikdy schopni dát dohro-
mady, z toho sotva každý měsíc vyjde-
me. Čas ale letí,“ vysvětluje paní Sýko-
rová, která tímto žádá všechny, kte-
ří by jim a jejím dětem mohli pomo-
ci o jakoukoli fi nanční částku. Rodině 
v nouzi pomáhá občanské sdružení 
Dobrý skutek www.dobryskutek.cz
a jeho prostřednictvím lze přispět 
formou DMS ROK DOBRYSKUTEK na 
číslo 87 777, cena SMS je 30/Kč mě-
síčně, z toho 27 Kč jde na sdruže-
ní a přímo na Sýkorovi. Finanční ob-
nos lze zaslat i na konto sdružení na 
č.ú.: 2093558036/5500, vs: 34340001. 
Do pomoci se také aktivně zapojil he-
rec a zpěvák Zdeněk Podhůrský jako 
producent projektu PTEJTE SE – ČÍS-
LO NA BOHA. Projekt má dlouhodobě 
přinášet prostředky na zmíněnou po-
moc propojením jeho hudebních kli-
pů s rádiem (tel. 906 34 34 34) a cha-
ritou. Probíhat bude do června 2013, 
kdy ho zakončí 1. 6. fi nálový galave-
čer v Hard Rock Cafe. 

Text: Šárka Jansová
Foto: Archiv Michaely Sýkorové 

Pomozte dětem
Julinka a Jiřík Sýkorovi nevážili při narození 500 gramů. Lékaři jim život za-
chránili, ale děti trpí DMO, kvadruparézou, psychomotorickou retardací, hy-
potonickým syndromem, poruchou vývoje řeči a Julinka je nevidomá.popotototooninininininickckckckckckýmýmýmýmýmýýýýýý  s synd
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Vážení a milí čtenáři 
a příznivci Metropolu,

začnu dobrou zprávou - konec svě-
ta nenastal a ti, kteří mají doma zá-
soby proviantu na celý rok dopředu, 
pravděpodobně naletěli šikovným 
obchodním trikům. Přesto bychom 
neměli brát poselství moudrých 
Mayů na lehkou váhu. 
Nabádají nás k obnově duchovní-
ho života, k většímu sepětí s příro-
dou, k pomoci potřebným, k lepším 

mezilidským vztahům. A kdy jindy 
je k tomu vhodnější doba, než prá-
vě v těchto dnech, kdy se blíží zá-
věr jednoho a začátek dalšího kalen-
dářního roku. Je čas pojmenovat, co 
dobrého jeden každý z nás letos vy-
konal pro druhé lidi, pro faunu, flo-
ru, ovzduší, půdu i vodstvo na té-
to planetě. Věřím, že se všichni mů-
žete pochlubit něčím pěkným, nač 
jste pyšní. A kdyby snad ne, oteví-
rá se veliký prostor v příštím roce. 
Vykročme do něj s otevřenou mys-

lí i srdcem, ve kterém převáží láska 
a empatie k bližním nad sobectvím. 
Nebuďme lhostejní k nemocným, tr-
pícím a strádajícím. Současné komu-
nikační technologie nám umožňu-
jí vidět celý svět. Dejme mu šanci, 
aby se naším přičiněním začal mě-
nit k lepšímu. 
Dobrou zprávou jsem začala a dob-
rou také skončím: noviny Metropol 
vám po celých dvanáct měsíců přiná-
šely jen pozitivní informace a v tom-
to trendu budou pokračovat i v roce 

2013. Uvítáme i vaše příspěvky. Dě-
kujeme všem čtenářům a obchodním 
partnerům za stálou přízeň a důvě-
ru, kterých si velmi vážíme.
Za celý tým tvůrců dnešního vydání 
vám i vašim blízkým příjemné pro-
žití vánočních svátků, pevné 
zdraví, hodně štěstí, radosti 
a osobních úspěchů přeje

Ladislava Richterová
šéfredaktorka 
richterova@tydeniky.cz


