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 Severní Čechy mají 
pro Leonu kouzlo

 Vytoupíte jako host na „naro-
zeninovém” koncertu Karla Gotta 
v Ústí nad Labem. Jaký dárek chys-
táte pro posluchače a jaké přání 
pro oslavence?
Především musím říct, že se strašně 
těším. Už jsem jednou, v roce 1996, 
měla milou příležitost vystupovat na 
koncertním turné našeho nejslavněj-
šího zpěváka. Vzpomínám na to moc 
ráda, koncerty a veškeré dění kolem 
provázela pohoda a radost. Doufám, 
že ne jinak tomu bude i letos na jaře. 
Program teprve ladíme, ale určitě to 
nebude problém a už vůbec ne nuda. 
Víceméně pravidelně zpívám i s Big 
Bandem Felixe Slováčka, s  tímto or-
chestrem se na jevišti cítím báječ-
ně. Ráda bych zazpívala našim divá-
kům s mistrem i nějaký duet. Nech-
te se překvapit… A co se týče přá-
ní, nezbývá, než mu přát, aby se těšil 
dobrému zdraví a štěstí při něm stálo 
i nadále, protože mám za to, že pan 
Karel má hezké období a je opravdu 
šťastný s hudbou i svojí rodinou.

 Jaký máte vztah k severním Če-
chám?
Severní Čechy mám moc ráda, ačko-
li jsem holka z Moravy. Ráda jezdím 
do Krkonoš lyžovat, máme chalupu 
na Českolipsku a propátrala jsem už 
kdejaký kout severních Čech, kte-
ré jsou velmi kouzelné. Také jsem 
zde našla spoustu milých kamará-
dů, se kterými si rozumím a vyhle-
dávám je.

 Kterému místu či místům v Čes-
ké republice patří vaše srdce?
Jednoznačně nemohu říct, že by srd-
ce lpělo na jednom jediném místě. 
Mám hezké vzpomínky na Přerov, 
kde jsem jako malá s rodiči vyrůsta-

la, nezapomenutelné jsou pro mě ta-
ké Otrokovice u Zlína, kde jsem trá-
vila téměř všechny prázdniny u ba-
bičky a dědy, skvěle se ovšem také 
cítím v Praze, kterou obdivuji, je-
jí magičnost na mě nesmírně půso-
bí, stále je zde co objevovat a opájet 
se její krásou… Inu, chápu pocity ci-
zinců, kteří do Prahy přijedou a jsou 
z ní úplně paf.

 Je váš partner designér Bořek 
Šípek zároveň vaším fanouškem? 
Která z vašich písní patří k jeho 
nejvíce oblíbeným?
Bořek mi vždy moc fandil. Není to 
partner, který by mě stále za něco 
chválil a říkal mi, jak jsem úžasná, 
ale ocenit umí. Každopádně je na mě 
tak trochu hrdý, což je pro mě nej-
víc. Zkrátka vždy se najde příleži-
tost, kdy ventiluje i tohle. Má moc 
rád písničku Zbloudilá, kterou mi 
kdysi napsal Oskar Petr.

 Posluchači vás znají jako popo-
vou stálici a také jako muzikálovou 
zpěvačku. Co vám dává účinkování 
v muzikálech? A ve kterých vás ny-
ní můžeme vidět a slyšet?
Muzikály miluji a této vášni jsem 
propadla snad už při účinková-
ní v tom prvním - West Side Story, 
kde jsem zpívala roli Anity a tanči-
la se skupinou Uno. V současné do-
bě se těším úspěšnému comebacku 
původního českého muzikálu Karla 
Svobody a Zdeňka Borovce Dracula. 
Máme stále vyprodáno, hrajeme pro 
nadšené publikum, které dává naje-
vo, že se mu nový kabát líbí. Moc mě 
to baví!

3. 5. 2009, od 19.00 hod.
ZIMNÍ STADION ÚSTÍ NAD LABEM
info o předprodejích: www.predprodeje.cz, 475 216 528

MEGAKONCERT K 70. NAROZENINÁM

Karel Gott
& hosté 2009

Zpěvačku Leonu Machálkovou si vybral Karel Gott jako jednoho z hostů na své naro-
zeninové turné. Jediný koncert na severu Čech se uskuteční 3. května v Ústí nad 

Labem. A Leona, jak přiznala v rozhovoru, se na něj už moc těší.

Text: Alena Volfová
Foto: archiv Leony Machálkové

Příště čtěte:

Korunka
pro miss
vznikla
v turnovské 
škole
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Světová premiéra
nanovlákenných

materiálů
Ve světové premiéře představila li-
berecká společnost Elmarco nové 
materiály z nanovláken. Stalo se tak 
11. března na světovém summitu 
Nanofi bers for 3rd millenium – Na-
no for live v Praze. „Jde o materiály, 
které umožní řešit nejpalčivější potí-
že třetího tisíciletí, jako je nedostatek 
paliv, nedostatek pitné vody a zlepše-
ní kvality života při vážných zdravot-
ních problémech,“ objasnila mediál-
ní zástupkyně společnosti Eva Ki-
jonková. 
Konkrétní údaje o novince více při-
blížil i spolumajitel společnosti La-
dislav Mareš. „Představili jsme svě-
tu první solární články s nanovlákny, 
které mají vysokou účinnost a nízké 
pořizovací náklady. Zařízení pro čiště-
ní vod, nové možnosti pro zdravotnic-
tví a materiály pro baterie s vysokou 
rychlostí nabíjení a velkou kapacitou,“ 
uvedl Mareš. Využití nanovláken 
v oblasti energie z obnovitelných 
zdrojů je přitom jeden z klíčových 
projektů Elmarca.  (kn)

Technická univerzita
má nové profesory

Kolektiv pedagogů liberecké Technic-
ké univerzity se rozrostl o nové pro-
fesory. Na zdejší škole tak nyní pracu-
je sedmdesát šest profesorů. Dekrety 
vysokoškolských profesorů převzali 
na návrh vědeckých a uměleckých rad 
vysokých škol přímo od prezidenta re-
publiky Václava Klause i dva docenti 
Technické univerzity v Liberci. 
Dekretem se tak mohou pyšnit dě-
kan fakulty textilní Doc. RNDr. Aleš 

Linka CSc., který byl jmenován pro-
fesorem pro obor Textilní technika 
a Doc. Ing. Jaroslav Beran CSc., pro-
děkan fakulty strojní. Ten byl jmeno-
ván profesorem pro obor Konstruk-
ce strojů a zařízení. Na návrh rekto-
ra TUL byl jmenován profesorem pro 
obor přírodovědné inženýrství také 
Doc. RNDr. Tomáš Pačes DrCs. z České 
geologické služby Praha. 
„Získávání těchto hodností má pod-
le rektora Vojtěcha Konopy pro univer-
zitu strategický význam, neboť zvyšu-
je prestiž školy. Tyto hodnosti mají pod-
le něj svoji váhu také například při udě-
lování grantů na vývojové a výzkumné 
programy, protože jsou zárukou kvali-
ty týmu, který projekt přihlašuje. Kaž-
dá vysoká škola také potřebuje určitý 
počet pedagogů s vědeckou a vědecko-
pedagogickou hodností, aby mohla žá-
dat o akreditaci nových oborů,“ doplni-
la mluvčí univerzity Jaroslava Kočár-
ková. (kn)

Peníze z plesu 
pomohou potřebným

Více než sto tisíc korun se podařilo 
vybrat v rámci reprezentačního ple-
su města Česká Lípa. Peníze nyní po-
putují organizacím, které pomáha-

jí mentálně postiženým lidem a sla-
bozrakým. 
„V rámci XI. ročníku reprezentačního 
plesu města Česká Lípa byla na vstup-
ném vybrána částka přesně 108 150 ko-
run. Výtěžek putoval dvěma organiza-
cím na Českolipsku,“ potvrdila mluv-
čí českolipské radnice Kateřina Am-
richová. 
Padesát tisíc korun získala místní po-
bočka Sjednocené organizace nevido-
mých a slabozrakých ČR, zbylou část-
ku ve výši 58 150 korun dostane Spo-
lečnost pro podporu lidí s mentálním 
postižením v České Lípě. Obě organi-
zace využijí získané fi nance na zajiš-
tění rekondičních pobytů pro své kli-
enty.    (kn)

Českolipané aktivně 
třídí bioodpad

Kvůli velkému zájmu obyvatel o třídě-
ní bioodpadů se v České Lípě v tomto 
roce rozšíří počet nádob na jeho třídě-
ní. Do konce letošního roku by tam ve 
městě mělo být celkem 500 nádob na 
třídění tohoto odpadu. Město se totiž 
rozhodlo pokračovat v pilotním pro-
jektu Sběr a likvidace bioodpadu.
„Město Česká Lípa zejména na základě 
velmi kladné odezvy ze stran veřejnosti 
a rovněž vzhledem k nezbytnosti plně-
ní evropské směrnice o snižování podílu 
biologických složek komunálního odpa-
du při skládkování v letošním roce rozší-
ří sběr bioodpadu na další lokalitu měs-
ta,“ řekla starostka města Česká Lípa 
Hana Moudrá. 
Loni byla stanoviště na třídění vybu-
dována v oblasti Svárov a Holý Vrch, 
letos se vše rozšíří o lokalitu Slovan-
ka. Za uplynulé období lidé v České Lí-
pě nahromadili 150 tun bioodpadu. 
Protože je o tuto službu velký zájem, 
počítá se s navýšením počtu celkově 
shromážděného množství.  (kn)

Festival hudební jaro
zahájí Pavel Šporcl

Jeden z nejvýznamnějších hudeb-
ních projektů regionu Tanvald-
ské hudební jaro 2009 se v Tanval-
dě uskuteční již po padesáté třetí. 
Jak už se stalo tradicí, i letos nabíd-
ne koncerty nejen českých špičko-
vých hudebníků. První koncert hu-
debního jara je naplánován na 20. 
března od 19.00 hodin do Městské-
ho kina Jas. Vystoupí zde známý čes-
ký houslový virtuóz Pavel Šporcl. Za-
hraje zde skladby L. v. Beethovena, 
Antonína Dvořáka či Antonia Piaz-
zolly. Předprodej vstupenek na ten-
to koncert již byl zahájen, k dostání 
jsou v pokladně kina Jas. 
Druhý z koncertů Tanvaldského hu-
debního jara 2009 je na programu 
24. března, rovněž v kině Jas. Vy-
stoupí Štěpán Rak a Alfred Strejček. 
Třetí a závěrečný koncert se usku-
teční 22. dubna v kostele sv. Fran-
tiška z Asissi v Tanvaldě Šumbur-
ku. Představí se zde Orchestr Atlan-

tis s dirigentem Vítězslavem Podra-
zilem. Posluchači se mohou těšit na 
koncert k 250. výročí úmrtí Geor-
ga Friedricha Händela, pořádaný ve 
spolupráci s Institutem pro památky 
a kulturu a Českou Händelovou spo-
lečností. První dva koncerty doplní 
i vernisáže obrazů. (kn)

Jablonečtí strážníci
se stali okrskáři

Projekt tzv. okrskářů začali v únoru 
zkoušet v Jablonci nad Nisou. Před 
časem s ním přišla místní městská 
policie, která město rozdělila do po-
myslných okrsků, které jsou přidě-
leny konkrétním strážníkům. Lidé, 
kteří v lokalitách bydlí, tak budou 
nejen svého strážníka přímo znát, 
ale budou i vědět, na koho se obrá-
tit. Přinést to má také zvýšení dů-
věry mezi občany a městskými po-
licisty. 
„Po provedených analýzách v roce 
2008 byla obměněna sestava strážní-
ků, kteří se na projektu podílejí. Změ-
nili jsme strukturu úkolů a rozdělení 
rajonů. Nyní jsou prověřovány další 
varianty, včetně možnosti získání in-
formací pro orgány krizového řízení,“ 
řekl ředitel Městské policie v Jablon-
ci Jiří Rulc a dodal, že od dubna bu-
dou úkoly plněny v celém rozsahu 
v úzké spolupráci s Policií ČR. V sou-
vislosti s tímto projektem měl být 
také zpracován měsíční plán čin-
nosti smíšených hlídek. „To se v pra-
xi neosvědčilo. Společně s Policií České 
republiky dle nápadu trestné činnos-
ti a požadavků státní policie řešíme 
vždy aktuální stav na pravidelných se-
tkáních každé úterý s tím, že zde do-
hodne konkrétní akce s požadovaným 
počtem lidí a určeným časem zaháje-
ní,“ vysvětlil lépe vyhovující systém 
Jiří Rulc.  (kn)

Liberecko

Českolipsko

Jablonecko

Na Severočeskou vodárenskou společnost, stej-
ně jako na ostatní vodárenské společnosti ČR, 
jsou od roku 2005 kladeny mimořádně vysoké 
nároky, protože musí vodárenskou infrastruktu-
ru v regionu své působnosti do konce přechodné-
ho období, tj. do konce roku 2010, uvést do sou-
ladu s přísnější evropskou legislativou. To jsou 
tzv. strategické investice, vynucené legislativou. 
Souběžně s tím musí zajistit obnovu rozsáhlého 
stávajícího vodohospodářského majetku. 

Ohlédnutí za rokem 2008
Uplynulý rok 2008 - 15. rok existence společnos-
ti - byl v regionu působnosti SVS ve znamení rea-
lizace investičního plánu v objemu 1,358 miliar-
dy korun. Dvě třetiny z této částky byly určeny 
na strategické investice a třetina na obnovu stá-
vajícího infrastrukturního majetku. V rámci rea-
lizace strategických investic šlo hlavně o rozsáh-
lý integrovaný projekt Lužická Nisa v Libereckém 
kraji, spolufi nancovaný Evropskou unií z Fondu 
soudržnosti a Státním fondem životního pro-
středí ČR. Patří sem rovněž stavby projektu Dol-
ní Labe v Ústeckém kraji, které jsou realizovány 
z vlastních zdrojů společnosti, bez dotací. 
„Investiční plán roku 2008 se nám podařilo splnit - 
a to jsme např. ve srovnání s rokem 2005 roční ob-
jem investic více než zdvojnásobili. Pro rok 2009 
jsme naplánovali celkový objem prostředků na po-

řízení infrastruktury ještě o něco vyšší - v rekordní 
výši 1,375  miliardy korun,“ doplňuje generální 
ředitel SVS Ing. Miroslav Harciník. 
V SVS probíhala od roku 2004 postupně řada 
promyšlených organizačních změn, aplikace no-
vých vnitřních předpisů i kontrolních mecha-
nizmů. Vyvrcholením tohoto procesu bylo loni 
získání certifi kátů podle mezinárodních standar-
dů ISO 9001:2000 Systém managementu jakos-
ti a 10006:2003 k managementu kvality a pro-
jektového řízení. Certifi kační audit zaměřený na 
ověření shody podle uvedených norem proběhl 
v SVS v listopadu 2008. V lednu 2009 pak vedení 
společnosti slavnostně převzalo certifi káty sho-

dy s uvedenými standardy. SVS je v rámci České 
republiky vůbec první vlastnickou vodárenskou 
společností, která získala certifi kát podle normy 
ISO 10006:2003 pro řízení jakosti projektů. 

Úkoly roku 2009
V roce 2009 proběhnou výběrová řízení a po-
stupně budou zahájeny jednotlivé stavby ny-
ní již rozděleného projektu Čistá Ploučnice v Li-
bereckém kraji. Pro většinu z nich se již poda-
řilo získat dotace prostřednictvím Operačního 
programu Životní prostředí. Také přijde na řa-
du intenzivnější obnova stávajících vodovod-
ních a kanalizačních sítí, jež jsou leckde na hra-

nici životnosti. SVS totiž připravila podrobný 
Plán fi nancování obnovy majetku, jehož reali-
zaci právě letos zahájí. 
„Co nás čeká? V co nejvyšší míře naplnit záměry 
Podnikatelského záměru společnosti, tj. realizovat 
zmíněné strategické investice, náležitou obnovu 
vodohospodářského majetku a přitom udržet so-
ciá lně únosnou cenu vody pro obyvatele. Tím do-
kážeme, že se nám daří plnit funkci, pro kterou se-
veročeská města a obce v roce 1993 Severočeskou 
vodárenskou společnost založily,“ shrnuje hlavní 
cíle společnosti Ing. Miroslav Harciník.

Severočeská vodárenská společnost – ohlédnutí za rokem 2008
Severočeská vodárenská společnost a. s. (SVS) 
působí na trhu v oblasti výstavby vodohospo-
dářské infrastruktury již patnáct let. Zajišťu-
je pro své akcionáře – severočeská města a ob-
ce – náležitý rozvoj a obnovu majetku. V sou-
časnosti jsou veškeré akcie SVS v držení 459 
severočeských měst a obcí. SVS patří k největ-
ším vlastnickým vodárenským společnostem 
v Čechách, protože její region pokrývá Ústecký 
kraj a podstatnou část Libereckého kraje. Na 
území, kde žije přes milion obyvatel, je vlastní-
kem více než 8 000 km vodovodů, 3 000 km ka-
nalizací, 53 úpraven vody a 166 čistíren odpad-
ních vod. SVS svá zařízení na rozvod a úpravu 
vody pronajímá provozní společnosti, distribu-
torovi vody - Severočeským vodovodům a ka-
nalizacím a. s.

Text: Metropol, foto: SVS a. s.

Slavnostní předání certifi kátů ISO v sídle SVS v Teplicích. Zleva: Petr Skokan, předseda představenstva SVS a.s., Eva Kolenovská, DET NORSKE VERITAS, 
PhDr. Martina Berková, ředitelka ORGO SVS a.s., Ing. Miroslav Harciník, generální ředitel SVS a.s.



Podařilo se nám dovybavit ambulanci 
a operační sál nejmodernější techni-
kou. V loňském roce jsme za význam-
né podpory vedení nemocnice získa-
li operační holmiový laser, nad jehož 
efektem drcení močových kaménků se 
mi dodnes tají dech. Urologie se řadí 
k oborům, kde klasický řez je u velké 
části pacientů nahrazován méně za-
těžujícími metodami, které se prová-
dějí pomocí velmi nákladných nástro-
jů či technologií. Logicky proto nebu-
de každá okresní nemocnice schopná 
držet krok ve všech směrech moder-
ní medicíny a pacienti by měli možná 
uvážlivěji rozhodovat, kde se budou 
léčit. A nekončí to jen u nemocnice, 
ze všeho nejdůležitější je lidský fak-
tor, je třeba si vybrat nebo minimálně 
vědět, kdo mě léčí nebo dokonce ope-
ruje. V Libereckém kraji jsem z těchto 
důvodů před několika měsíci zahájil 
diskusi s ostatními primáři o naší spo-
lečné budoucnosti a vzájemné spolu-
práci, jejímž výsledkem musí být pro-
spěch pacientů a efektivnější využití 
omezených zdrojů od zdravotních po-
jišťoven. Jsem přesvědčen, že se nám 
podaří v kraji obor koncepčně v brzké 
době vyřešit. 

 Jaký máte na oddělení urologie 
kolektiv?
Jsem velmi hrdý na léta budovaný ko-

lektiv zaměstnanců urologického od-
dělení. Myslím, že za pár let se mi 
podaří vychovat zdatného nástupce 
a až jednou skončím na pozici primá-
ře, budu bez obav klidně spát s vědo-
mím, že rozvoj oboru bude v dobrých 
rukou. Stejně tak se snažím co nejlépe 
učit všechny mladé lékaře, jednou to-
tiž budou léčit i mě. V současnosti se 
zdravotnictví potýká s nedostatkem 
sester, bez kterých to opravdu nejde. 
I my jsme pocítili tento problém při 
zajištění intenzivní péče pro náš obor. 
Proto bych chtěl i touto cestou podě-
kovat těm, pro které je povolání zdra-
votníka skutečným posláním a vydr-
želi se mnou bez ohledu na čas strá-
vený v nemocnici, ale i velkou psy-
chickou zátěž. Doufám, že se situace 
v brzké budoucnosti zlepší.

 Můžete prozradit, jaké máte plány 
do budoucna?
Chci dostat obor urologie mezi extra-
třídu a srovnávat se se špičkovými 
pracovišti v naší zemi. K zavedeným 
značkám liberecké nemocnice, kam 
bezesporu patří neurochirurgie, trau-
matologie a v poslední době kardiolo-
gie, chci přidat další - urologii. Před-
poklady máme ve výborném kádru lé-
kařů, přístrojovém vybavení, budeme 
určitě potřebovat více prostoru, lůžek 
a personálu. Tento cíl je nemyslitelný 

bez podpory vedení nemocnice, zřizo-
vatele a ve spolupráci s ostatními po-
skytovateli v kraji. Vzdálenost 16 kilo-
metrů mezi libereckou a jabloneckou 
lůžkovou urologií, ač se zdála v minu-
losti jakousi pomyslnou hradbou, mu-
sí být překonána. Nemůžeme si kon-
kurovat bojem o pacienty, kteří potře-
bují nejnáročnější onkologickou péči. 
Jediným řešením je dohoda o logic-
kém rozdělení některých výkonů. V Li-
berci běžně provádíme nejnáročnější 
operace pro nádorová onemocnění 
v rámci Krajského onkologického cen-
tra, Jablonečtí v čele s vynikajícím pri-
mářem J. Všetičkou jsou zase na špici 
v laparoskopii. Zkušení lékaři by moh-
li jezdit operovat k nám a obráceně, 
a to nejen z Jablonce, ale i České Lí-
py. Dalším problémem je dlouhodobý 
nedostatek kapacity v ambulantní pé-
či v Liberci. Máme připravený zajíma-
vý model rozšíření této základní pé-
če s úzkou návazností na nemocnici. 
Plánů mám mnoho, času čím dál mé-
ně, v nejbližší době například předsta-
víme veřejnosti zajímavý informační 
portál zaměřený na onkologická uro-
logická onemocnění, možnosti pre-
vence a na kontakty, na koho se mo-
hou pacienti v našem kraji obrátit.
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Liberec | Mezi nejstarší zařízení Krajské nemocnice Liberec, a. s., patří lé-
kařská knihovna. Byla zřízena už v roce 1955 a postupně se měnila, jak 
se rozvíjely odborné informace, zdokonalovala se výpočetní a telekomuni-
kační technika. V jakých podmínkách dnes funguje, co nabízí svým klien-
tům, jsme se zašli zeptat její vedoucí Mgr. Jitky Klímové.
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 Překotný rozvoj medicínských 
technologií si vyžaduje trvalý přísun 
odborných informací. Kolik evidujete 
titulů - knih, časopisů apod., kolik je 
z toho zahraničních?
Lékařská knihovna KNL, a.s., je dle evi-
dence MK ČR v souladu se zákonem 
257/2001 S. evidována jako základní 
specializovaná knihovna s gescí me-
dicína. Knihovna je automatizována 
pod KP/WIN SQL, vystavujeme kata-
log na www.nemlib.cz. Odborný fond 
tvoří zhruba 10 tisíc svazků aktuál-
ních monografi í, odebíráme 110 časo-
pisů, z toho 11 zahraničních. Převážná 
část informačních pramenů je z národ-
ní produkce, výběrově nakupujeme za-
hraniční zdroje. Máme k dispozici síťo-
vou verzi databáze českých odborných 
článků - Bibliographia Medica Čecho-
slovaca. V  rámci konsorcia zdravot-
nických knihoven máme přístup do 
Proquest Medical Library, OVID Medli-
ne, Springer Link, placených databází, 

které zaručují při vyhledávání kvalitu 
a důvěryhodnost informací. Základ na-
ší práce tvoří zprostředkovávání infor-
mací v širším slova pojetí – to zname-
ná meziknihovní výpůjční služba, cir-
kulace časopisů, rešeršní služby, refe-
renční služby či konzultace. Jsme tedy 
spíše informačním střediskem než kni-
hovnou v klasickém pojetí – tak, jak by 
v současné době mělo být díky rozvoji 
telekomunikací a sítí. 

 Využívá vašich služeb i veřejnost - 
studenti, privátní lékaři, lidé, kteří se 
zajímají o preventivní medicínu?
Našimi přednostními uživateli jsou za-
městnanci nemocnice na všech úrov-
ních – zdravotníci - lékaři, sestry, ne-
zdravotničtí pracovníci, management, 
studenti od úrovně základních zdra-
votnických kurzů přes střední školy, 
pomaturitní vzdělávání, vysokoškol-
ské, atestační, habilitační. V průběhu 
profesního života zajišťujeme infor-
mace v rámci celoživotního vzdělává-

Lékařská knihovna přispívá ke vzdělávání zdravotníků

Text a foto: Pavel Aur

ní. V rámci sítě veřejných informací ve 
zdravotnictví jsme regionální knihov-
nou pro zájemce o odborné informace 
z řad odborné veřejnosti i ostatní zá-
jemce.

 Evidujete zvlášť literaturu, jejímiž 
autory nebo spoluautory jsou lékaři 
z vaší nemocnice či z regionu?

Lékařská knihovna spolupracuje s lé-
kaři, kteří publikují. Je také v kontaktu 
s Vědeckou radou KNL, a.s., která kaž-
doročně vyhlašuje interní soutěž v ně-
kolika kategoriích pro publikační čin-
nost – články v časopisech, přednáš-
ky na konferencích aj. V naší knihovně 
práce evidujeme a archivujeme. 

 Je knihovna vybavena tak, aby se 
zde dalo číst a studovat, případně se 
v ní konají akce, jako jsou přednášky, 
školení?
Knihovna není běžnou veřejnou kni-
hovnou s velkou studovnou, je tu ně-
kolik míst, která umožní individuál-
ně studovat. Pravidla využívání našich 
služeb jsou obsažena ve Výpůjčním řá-
du knihovny. V budově je  přednáško-
vý sál, kde pravidelně probíhají před-
nášky, školení a akce organizované ne-
mocnicí, zajišťuje je PR – tiskové oddě-
lení KNL, a. s.  

 Chystají se ve vašem zařízení v le-
tošním roce nějaké změny či novin-
ky?
Změny a novinky jsou součástí naší prá-
ce, momentálně probíhá velká diskuse, 
která se týká autorského práva a elek-
tronického dodávání dokumentů - dou-
fáme, že bude vše rozumně vyřešeno 
ku prospěchu konečných uživatelů. Lé-
kařská knihovna je stabilizované pra-
coviště, kterému bylo díky zájmu léka-
řů a ostatních uživatelů a podpoře ve-
dení nemocnice umožněno růst v me-
zích udržitelného rozvoje s dobou. 

Vedoucí Lékařské knihovny Mgr. Jitka Klímová (stojící) vyhledává s knihovnicí 
Blankou Martínkovou v databázi požadovanou literaturu. 

Primáře oddělení psychiatrie Kraj-
ské nemocnice Liberec MUDr. Jaro-
míra Honse:

 Současná společnost považuje 
v oblasti zdraví za závažný problém 
výskyt tzv. civilizačních nemocí srd-
ce, cév, cukrovky apod. Nezapomí-
ná se tak trochu na duševní poru-
chy podporované stresem, vysokým 
pracovním nasazením, problémy na 
pracovištích, v rodinách a partner-
ských vztazích?

Myslím, že na tyto okolnosti léka-
ři nezapomínají. Tzv. psychosociál-
ní faktory se na vzniku duševních 
poruch spolupodílejí a odborná ve-
řejnost si je toho vědoma. Připouš-
tím však, že opatření ke snížení vli-
vu těchto faktorů se při vysokém ži-
votním tempu, intenzivním tlaku 
společnosti na výkon s dopady na 
kvalitu mezilidských vztahů v pra-
xi těžko uplatňují. 

 Počítáte s tím, že s prohlubová-
ním hospodářské krize, kdy se mno-
ho lidí dostane do svízelných situa-
cí, budete mít mnohem víc práce?
Již v 90. letech se v souvislosti se 
společenskými změnami objevil 
větší počet nemocných, u kterých 
byla spouštěcím faktorem v roz-
voji duševní poruchy neschopnost 
adaptovat se na nové společenské, 
pracovní a ekonomické podmínky. 
V těžké době, která nás teprve če-
ká, tomu nebude jinak. 

 Nemyslíte si, že ve vašem oboru 
by bylo třeba aplikovat víc osvěty, 
publicity a snad i prevence?
Jednoznačně, a to nejen osvěty za-
měřené na prevenci vzniku dušev-
ních poruch. Psychiatrie se jako obor 
snaží desítky let o tzv. destigmati-
zaci, tedy zbavení společnosti mýtů 
o duševní nemoci. Myslím, že se ale 
především u laické veřejnosti stále 
objevují tendence duševně nemoc-
né izolovat a obklopit je předsudky. 
Toto stigma pak bere nemocným se-
bedůvěru a zhoršuje jejich pracovní 
a společenské uplatnění.  (aur)

METROPOL 
se ptáS urologií mezi extraligu v oboru

 Pane primáři, jak jste se dostal 
k urologii?
Po absolvování lékařské fakulty v Hrad-
ci Králové, což bylo právě před 20 le-
ty, jsem nastoupil jako mladý nažhave-
ný lékař na chirurgii v České Lípě. Ná-
sledovala několikaměsíční, tehdy ještě 
povinná, vojenská služba u stíhacího 
letectva v Žatci, kdy v kvasu sametové 
revoluce nás pustili domů o pár týdnů 
dříve. Za dva roky vzniklo v českolip-
ské nemocnici samostatné urologické 
oddělení, kam jsem byl jako nejmladší 
elév přidělen k panu primáři J. Šulcovi. 
Problematiku jsem si postupně osvojil, 
úspěšně složil první i druhou atestaci 
a začal jsem psát první odborné články, 
především na téma onemocnění pro-
staty. Obor mi učaroval a asi už na celý 
život pohltil. V České Lípě mi sice bylo 
moc dobře, ale s manželkou nás to táh-
lo domů, do rodného Liberce. Změnit 
působiště se nám podařilo v roce 1996.

 Jaké byly vaše začátky v Liberci?
Jedním slovem nádherné. Jak jsem již 
uvedl, liberecká urologie má oprav-
du hluboké kořeny, vyrostlo zde mno-
ho skvělých lékařů, a přestože trošku 
ztratila dech po vzniku lůžkového od-
dělení v Jablonci nad Nisou a v České 
Lípě, nešlo přehlédnout onu historic-
kou vnitřní sílu. Po příchodu do Liber-
ce jsem pod vedením primářky MU-
Dr. Anny Kleiblové dostal šanci rychle 
se „vyoperovat“, naučit i nejobtížnější 
výkony v urologii, pomáhal jsem zlep-
šit přístrojové vybavení  a dařilo se 
nám společně obor posunout dál.    

 Co se vám podařilo ve funkci pri-
máře vykonat?
Do funkce primáře jsem byl jmenován 
na základě výběrového řízení v ro-
ce 2001. Mohl jsem realizovat se svý-
mi spolupracovníky vlastní představy 
a postupně budovat dobře zorganizo-
vané, přívětivé oddělení s jasnou vizí 
vracet vyléčené pacienty v co nejkratší 
době zpět domů. Myslím, že zde jsme 
úspěšní, protože průměrnou ošetřo-
vací dobu máme pouze čtyři dny, což 
je celorepublikově skvělý výsledek. 
Došlo také k významnému navýšení 
počtu pacientů a operací každý rok. Text a foto: Pavel Aur

Liberec | Urologické oddělení v Kraj-
ské nemocnici Liberec, a. s., má tradi-
ci a svou více než 50 let trvající his-
torii. V roce 1956 jej založil a prvním 
přednostou se stal MUDr. J. Vavřinec. 
V jeho stopách se snaží pokračovat 
i současný primář MUDr. Jan Mečl.

Primář urologického oddělení v Krajské nemocnici Liberec, a. s.,  MUDr. Jan Mečl.
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„Naše akce získala vzhledem k ochranným známkám 
názvu původní rallye částečně počeštěné pojmenování 
„Monte Karlo“ a je nyní mezi majiteli automobilových 
veteránů středem velikého zájmu po celé České repub-
lice,“ uvedl ředitel závodu a jednatel Automuzea.cz 
Milan Bumba.
„Skvělé vozy a výborní řidiči, vždyť stáří prvních tří vete-
ránů v cíli bylo 121 let,“ chválil radní pro sociální věci 
a menšiny Pavel Petráček, který předal poháry spo-
lečně s josefodolským starostou Janem Miksou prv-
ním Janu Hudskému (bývalý jezdec závodů do vrchu) 
a jeho dceři Ivě Bryknarové ze Železného Brodu (Ško-
da 1000 MB,  rok výroby 1968), druhým Jiřímu a Re-
natě Vítkovým z Liberce (Porsche 924, 1982)  a třetím 
Michalu Věříšovi a Zdeňku Kuthanovi z Hradce Krá-
lové (Tatra 805, 1956).
„Uděláme místo pro další pohár,“ radovali se druzí 
v cíli Renata Vítková s manželem. Do II. ročníku „Se-
veročeské Monte Karlo Historic Rallye“ odstartovalo 
na čtyřicet historických automobilů vyrobených v le-
tech 1948 - 1983 na jízdu dlouhou 450 kilometrů. 
„Ve startovním poli byly sice převážně škodovky, hlavně 
modely Škoda 1100 Tudor, Škoda Octavia, Škoda 1000 
MB nebo Škoda 100. Startovaly však také vozy světových 
značek, jako Alfa Romeo, Austin, BMW, Fiat, Lada, Mer-
cedes-Benz, Opel, Porsche, Renault, Saab, Simca, kopřiv-
nická Tatra nebo Volkswagen,“ vypočítal ředitel soutě-
že Milan Bumba.
Celá soutěž se vhledem k historických vozům i velké 
části trasy na běžných silnicích nejede na rychlost. Ve 
spojovacích etapách mají soutěžní vozy předepsaný 
jízdní průměr 35 km/h. V měřených úsecích se jede 
na pravidelnost, což znamená, že prvním průjezdem 
si posádka určí čas jakoukoli sobě vhodnou rychlostí 
a v druhém kole jej musí dosáhnout na desetinu vte-
řiny stejný. Za předčasný nebo pozdní průjezd cílem 
druhého měřeného úseku jsou trestné body. 
Start do první tradičně noční etapy byl ve čtvrtek 
v 18 hodin z pivovaru Konrad ve Vratislavicích. Trasa 
vedla přes Jablonec a Horní Maxov do Josefova Dolu, 
kde se tradičně jede RZ nazvaná „Sněžné peklo“ o po-
hár starosty Josefova Dolu Jana Miksy.
Po noční etapě se druhý den pokračovalo přes Kryš-
tofovo Údolí, Křížany, Jablonné v Podještědí a Zákupy 
na Českolipsku. Měřené úseky byly v autodromu Sos-
nová a v novém Auto-Moto areálu v Bělé pod Bez-
dězem.
Poslední den se jelo na Hrádecko a Frýdlantsko, kde si 
závodníci užili závěje i bahno. 
„První rychlostní zkoušku mezi  Václavicemi a Vítko-
vem dlouhou 1,5 kilometru jsme vinou házení sněhu 
jeli 38 minut,“ podotkl Jiří Hladík, který spolu se sy-
nem Jiřím jel vozem SAAB, museli si dokonce lopa-
tami probojovat cestu.  
„Nakonec byl výsledek této RZ anulován, protože ně-
které posádky tu bojovaly s vrstvami navátého zledo-
vatělého sněhu na cestě, nezbylo než vzít lopaty a pro-
hazovat. Jiné vozy se chtěly zrádným závějím vyhnout, 
ale zapadly do rozbahněného pole. Naštěstí se tady 
prokázala vzájemná solidarita jednotlivých posádek, 
které bez ohledu na vlastní čas pomáhaly vyprostit 
auta svých soupeřů a kamarádů,“ doplnil s tím, že 
druhý měřený úsek, ač se  jel na zledovatělé silnici 
mezi Horní Řasnicí a  Novým městem pod Smrkem, 
dopadl dobře.  
Podle Milana Bumby tato akce vznikla v roce 2008 
jako vzpomínka na libereckého automobilového zá-
vodníka Leopolda Lancmana. 
„Ten se v letech 1949 a 1950 zúčastnil se svým soukro-
mým vozem Aero Minor slavné a náročné zimní soutěže 
Rallye Monte Carlo. Leopold Lancman tehdy dojel v silné 
světové konkurenci na úctyhodném 26. místě z 280 star-
tujících,“ připomněl Milan Bumba na slavnostním vy-
hlášení vítězů v motorkářském klubu sídlícím rovněž 
v areálu pivovaru. 

V cíli II. ročníku zimní soutěže historických au-
tomobilů nazvané Severočeské Monte Karlo pře-
dávali ceny nejlepším pilotům a navigátorům 
krajský radní Pavel Petráček a starosta Josefova 
Dolu Jan Miksa. Akci opět pořádalo od 5. do 7. 
února Automuzeum sídlící v areálu pivovaru 
Konrad v Liberci - Vratislavicích nad Nisou, kde 
se slavnostní ocenění vítězů také uskutečnilo.

Text: Rudolf Dlouhý
Foto: Rudolf Dlouhý, Jiří Hladík

Automuzeum.cz se otevírá 1. května
Na podzim roku 2003 bylo v areálu pivovaru Konrad v Liberci -  Vratislavicích nad Nisou otevřeno nové 
motoristické muzeum – Automuzeum.cz. Většina z padesátky vystavených vozidel je stále pojízdná 
a jejich majitelé s nimi pravidelně od jara do podzimu vyjíždějí na různá setkání a soutěže veteránů.

„Díky tomu se vystavené automobily i motocykly 
v průběhu roku v muzeu různě obměňují a střída-
jí, takže i pravidelný návštěvník zde pokaždé zno-
vu najde něco nového, co zde ještě při předchozí 
návštěvě neviděl,“ upozornil jednatel Automu-
zea Milan Bumba. 
Hned u vstupu uvítá návštěvníka obsáhlá nabíd-
ka motoristické literatury, která byla v posled-
ních letech napsána jak o českých, tak i zahra-
ničních motocyklech a automobilech. Zájemce 
o informace si zde může zakoupit čtení o histo-
rii automobilek Aero, Praga, Škoda, Tatra, Wal-
ter, Wikov i Z a samozřejmě i motocyklových 
výrobců ČZ a JAWA. Vstupní hala je doplněna 
zajímavou expozicí z historie autoškoly. V další 
hale najde návštěvník především předválečné 
bicykly, motocykly a osobní automobily. 
Největší a nejnovější hala je zaplněna vozidly 
poválečné éry, z let padesátých, šedesátých a se-
dmdesátých, které ti starší ještě pamatují běžně 
na silnicích. „Přesto jsou zde takové unikáty,  jako 

prototyp malotraktoru Škoda, čtyřdveřový Velorex, 
mohutný Buick Jana Wericha, malý DAF 55 nebo 
sportovní VW Karmann Ohia,“ upozornil jednatel 
Automuzea Milan Bumba. „Samozřejmě, že ne-
chybí připomínka prvních libereckých výrobců au-
tomobilů a motocyklů, fi rem LINSER a RAF,“ dodal.
Provozovatelé neopomenuli ani významné ro-
dáky spjaté s motorismem na severu Čech, jako 
byl první český motorista baron Theodor von 
Liebieg (dovezl první automobil do Liberce již 
v roce 1893), nebo geniální automobilový kon-
struktér dvacátého století Ferdinand Porsche, 
který se narodil právě zde, ve Vratislavicích 
nad Nisou. 
Automuzeum je otevřeno od 1. května do konce 
října každou neděli od 10 do 16 hodin. Pro pře-
dem objednané skupiny (nad 10 osob) je možné 
domluvit návštěvu kdykoli. 
Navíc si lze objednat exkurzi do pivovaru, kde 
vás také rádi a zdarma provedou, i s ochutnáv-
kou. (rd)

Jiří Hudský na MB 1000 a Michal Věříš s Tatrou 805 se pokoušeli u Václavic objet sněhem zafoukanou silnici po poli.

Absolutním vítězům předali ceny krajský radní Pavel Petráček (vlevo) a starosta Josefova dolu Jan Miksa 
(třetí zleva).

Austin Mini vyprošťoval ze sněhového objetí Ondřej Matoušek.

Každoročně se v areálu pivovaru ve Vratislavicích koná sraz majitelů vozů značky Porsche.

Ve sbírce Automuzea je na padesát automobilů.

Autofestival a Prvomájová jízda

Program
Probíhá dopoledne v areálu pivova-
ru Konrad, Liberec - Vratislavice nad 
Nisou, po obědě bude akce pokra-
čovat v Liberci, především na nám. 
Dr. E. Beneše.
9.00 - 14.00 hodin:
Setkání a výstava historických vozi-
del , soutěž elegance historických vo-
zidel, srazy jednotlivých klubů, ote-

vření Automuzea s volným vstupem 
v areálu pivovaru Konrád v Liberci - 
Vratislavicích nad Nisou.
13.30 - 15.30 hodin:
Spanilá jízda historických vozidel na-
příč Libercem se zajímavou zastáv-
kou a překvapením.
15.30 - 17.00 hodin: 
Výstava historických vozidel před li-
bereckou radnicí.

Již několik let pořádá Automuzeum v areálu pivovaru Konrád ve Vratislavi-
cích nad Nisou, kde má své sídlo, tradiční Jarní setkání veteránistů. Velmi ob-
líbenou tradicí se také stala oblíbená Prvomájová jízda, která každoročně ote-
vírá běžnou motoristickou sezonu historických vozidel na Liberecku. Pro le-
tošní rok pořadatelé z Automuzea.cz tyto dvě akce spojili v jedno velké celo-
denní setkání historických vozidel, které se uskuteční 1. května 2009.

Uvedené časy jsou pouze informativní, neboť akce je výrazně pohodová a ni-
kdo nikoho nebude násilně honit s odkazem na přesný čas. Na akci se neplatí 
žádné startovné a je otevřena všem historickým automobilům i motocyklům 
starším 25 let. (rd)

Zimní Rallye Monte Karlo veteránůZimní Rallye Monte Karlo veteránůZimní Rallye Monte Karlo veteránůZimní Rallye Monte Karlo veteránů
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Severočeský Metropol je výborným poslem všech dobrých zpráv, bylo správné znění tajenky v minulém čísle. Na vstupenky na megakoncert Karla Gotta 3. 5. 2009  se může těšit Jiřina Mendlová 
z České Lípy. Pro úspěšného vylosovaného luštitele dnešní křížovky jsou opět připraveny dvě vstupenky na koncert Karla Gotta. Těšíme se na vaše odpovědi na adresách: Severočeský Metropol, Kostelní 
10/5, 460 01 Liberec, nebo krizovkaliberec@tydeniky.cz (napište telefonní spojení, abychom vás mohli kontaktovat)  nejpozději do 23. března 2009. Příjemnou zábavu a hodně štěstí.  

NA
A
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Ta

R

APOVÍME: 
Obraz

Soustava 

MEGAKONCERT

Karel Gott
& hosté 2009

3. 5. 2009
od 19.00 hod.
ZIMNÍ STADION
ÚSTÍ NAD LABEM

Karel Gott
& hosté 2009



gs
m

: +
42

0 
73

7 
90

0 
00

0

Se Severočeským Metropolem za nákupy| bezplatná distribuce do domácností v Libereckém kraji 07

Li
be

re
c 

Pl
az

aBeran 21. 3. - 20. 4.
Máte sklon žít ve světě fantazie 

a jen velmi těžko se vyrovnáváte se skuteč-
nou realitou. Ta na vás ale bohužel dolehne 
se vší tíhou. Neodkládejte řešení problémů, 
uvidíte, že se s nimi umíte vypořádat.

Býk  21. 4. - 21. 5.
Občas jste příliš dogmatičtí a svoje 

názory považujte za jediné správné. Předja-
ří proto přivítejte s větším vzletem a fantazií 
a buďte tolerantnější vůči svému okolí. Vaše 
tvrdohlavost už troch nudí.

Blíženci  22. 5. - 21. 6.
Jste až příliš náchylní k citovým 

výstřednostem. Pokud city nad vámi získají 
převahu, vašeho myšlení se zmocní nezvla-
datelné emoce. Letošní jaro bude krásné, dej-
te si pozor , aby nebylo zvlášť  bouřlivé.

Lev  23. 7. - 23. 8.
Nebojte se říkat své názory, ani 

kdyby vám hrozilo, že si tím někoho znepřá-
telíte. Pocit, že nejste jen mlčící stádo, vám 
za to stojí. Do diskusí s hlupáky se ale ne-
pouštějte, je to zbytečná ztráta energie. 

Rak  22. 6. - 22. 7.
Nevyznáváte žádné povrchní 

vztahy a známosti na jednu noc.  Vaše smy-
slnost a láskyplnost partnery okouzluje, ale 
jen do té doby, než zjistí, jak jste na nich cito-
vě závislí. Buďte tajemnější, budete vzácní.

Ryby  20. 2. - 20. 3.
Připravte si všechny své skryté 

zbraně, budete je potřebovat. Přestože se 
vám zdá, že už máte odzvoněno, není to 
pravda. Jste obdařeni silným a neohrože-
ný duchem, váš čas teprve přijde.

Vodnář  21. 1. - 19. 2.
Během zimy jste se uzavřeli 

do neproniknutelného světa netečnosti 
a lhostejnosti. Pokuste se uvolnit a za-
čněte zase vnímat, co se kolem vás děje. 
Dejte si láhev Bordeaux, uvidíte, jak vám 
rozproudí krev.

Kozoroh  22. 12. - 2O. 1.
Dokážete si z množství vjemů, 

které útočí na vaše smysly, vybrat ty, které 
jsou důležité. Umíte tyto poznatky vždy 
dobře zužitkovat, ale občas vám chybí 
pohotovost a schopnost rychlého rozho-
dování.

Střelec  23. 11. - 21. 12.
Někdy nevíte, co si počít s přemí-

rou energie a představivosti. V normálním 
životě je to dost často spíš pohroma, když 
ale zúročíte vaše schopnosti v oblasti stu-
dia nebo umělecké tvorby, budete úspěšní.

Štír  24. 10. - 22. 11.
Máte potíže s racionálním myš-

lením, zato intuice je vaší předností. Před-
tuchy, které míváte, se velmi často plní, 
proto se je naučte poslechnout. Právě teď 
buďte připraveni a vyhnete se fi nanční 
ztrátě.

Váhy  24. 9. - 23. 10.
Nebojte se přiznat, že něco ne-

umíte. Zbytečně se frustrujete tím, že ne-
zvládáte všechno dokonale jako ostatní. 
Ani jim ledacos nejde tak dobře, jenom 
umí víc předstírat a prodat i neúspěch. 

METROPOL horoskop od 16. 3. do 30. 3.

Sestavila:  Ludmila Petříková

Panna  24. 8. - 23. 9.
Zatímco jiní o činech pouze mluví, 
vy dokážete beze slov konat. Občas 

vám ale uniká smysl vlast-
ního života, proto si dej-

te sklenku dobrého ví-
na a zamyslete se, co 

je pro vás podstatné 
a co ne.

inzerce

Díky tomu, že se Liberec Plaza nachází 
v jedinečné lokalitě v historickém cen-
tru města, budou mít návštěvníci cen-
tra přímý přístup na pěší zónu a ná-
městí Edvarda Beneše. Stavební práce 
vedly k prodloužení přilehlé pěší zóny 
až k nároží centra, čímž vzniklo ide-
ální místo pro odpočinek a relaxaci – 
pěší zóna s novými stromy, lavičkami 
a fontánami. Mezi nejzajímavější prv-
ky stavby patří prosklená stěna na ná-
roží ulic Palachova a 5. května. Společ-

Liberec Plaza otevře své brány již za 10 dní!
Liberec | Luxusní nakupování přímo v centru města si budete v liberecké Plaze moci vychutnat již od 26. břez-
na 2009, kdy bude otevřena pro veřejnost. Nákupní a zábavní centrum s maloobchodními jednotkami nabídne 
místním obyvatelům kombinaci tuzemských i zahraničních značek jako například Benetton, Sephora, O2, Nico, 
CCC boty, Dream, Exe Jeans, Camaieu, Uncle Sam, Storm, Schlecker, La Torre, Fokus optik, Fantasy Park a další.

nost Plaza Centers vyvinula maximál-
ní úsilí, aby projekt naplňoval potře-
by místních obyvatel. Terasy a střešní 
kavárna nabídnou zákazníkům nád-
herný výhled na Ještěd. Komplex také 
zahrnuje kancelářské prostory, pět lu-
xusních bytů a parkoviště se 470 par-
kovacími místy, které je v provozu již 
od 16. února. 
Společnost Plaza Centers se také aktiv-
ně podílí na zlepšení situace komunit 
ve městech, kde působí. 

V Liberci podporuje místní seniory 
a spolupracuje s Centrem zdravotní 
a sociální péče Liberec, kterému věno-
vala osobní vůz v hodnotě 250 000 ko-
run pro účely poskytování terénních 
pečovatelských služeb.
Liberec Plaza má všechny předpokla-
dy stát se nejpopulárnější maloob-
chodní destinací v severních Čechách 
- nejlepší adresou pro vaše nákupy, ale 
také příjemným místem pro odpoči-
nek s rodinou či přáteli. (met)Otevíráme26. 3. 2009

v 9.00 hodin
www.liberecplaza.cz



O
te

v
ír

á
m

e
 2

6
. 3

. 2
0

0
9

  w
w

w
.lib

e
r
e
c
p

la
z
a
.c

z

gii celé oblasti. Na jaře se v okolí po-
toka rozvinou bělavé koberce chráně-
né bledule jarní. Okraje údolí se zbarví 
do modrofi alova jaterníkem podléškou 
a plicníkem lékařským. Pár desítek me-
trů nás po vodní hladině doprovázelo 
hejno kachen, které naší přítomností 
nevěděly, zda mají prchat, nebo dělat 
jakoby nic. Živočišná říše je tu zastou-
pena 113 druhy ryb, obojživelníků, pla-

zů ptáků, savců a také 250 druhy hmy-
zu. Žije zde například výr velký, led-
ňáček říční, ondatra pižmová i velmi 
vzácná vydra říční. Díky třetihornímu 
vulkanismu můžeme obdivovat tvary 

skal opracované časem a klimatickými 
podmínkami. Téměř v závěru údolí nás 
červené turistické značení nažene do 
úzké tmavé chodby ve skále. Je dlouhá 
asi třicet metrů. 

Komu by se z Pekla chtělo?
Kouzlo zasněžených popadaných stro-
mů, skalních jeskyní a převisů a také 
kličky Robečského potoka nás zhru-
ba po třech kilometrech nechávají po-
malu odcházet, abychom se z přírod-
ního království vrátili zpět do reality. 
Pokračovali jsme v cestě směrem do 
České Lípy, kde na nás dýchl vzduch 
automobilové civilizace. Až touto ces-
tou půjdeme znovu, vrátíme se raději 
zpět do „Pekla“ a na malebné nádra-
ží do Zahrádek. Ať vás provázejí jen 
samé šťastné kroky. 
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Zdravím vás, milí čtenáři 
a přátelé Metropolu,
také už se nemůžete dočkat jara? 
Každé roční období má své kouzlo, ale 
jaro je jaro, to se musí nechat. Těšit 
se na něco či někoho má zase kouzlo 
v každodenním stereotypu…
Víte, na co se momentálně těší zpě vač-
ka Leona Machálková z  titulní strán-
ky dnešního Severočeského Metropo-
lu? Až si zazpívá na koncertu Karla Got-
ta. Úspěšní luštitelé dnešní křížovky 
uslyší případný duet, získají totiž vstu-
penky na narozeninový megakoncert 
ně kolikanásobného Zlatého a Českého 
slavíka, jenž se koná 3. května v Ústí 

nad Labem. Není pochyb, že to bude 
událost. Jednak proto, že ústecký kon-
cert je jediný v severních Čechách, 
jednak proto, že letos sedmdesátiletý
Karel Gott vyhrožuje omezením kon-
certování.
A víte, jaká místa má Leona ráda kro-
mě severních Čech? Pokud bych vám 
po ložila stejnou otázku jako  matce 
šestiletého Artura s chalupou na Čes-
ko lipsku, kterému místu či místům 
v České republice patří vaše srdce, 
jsem si jistá, že o odpovědi nebu-
dete přemýšlet dlouho. Naše repub-
lika nemá moře, zato má tolik krás-
ných míst… Pro mě mají už od dětství 

kouzlo například jižní Čechy a jejich 
Hluboká nad Vltavou, jejíž prohlíd-
ku jsem absolvovala již několikrát, či 
Červený Hrádek. Moje srdce si ale před 
několika lety získal Český ráj… Jakmile 
se začne příroda zelenat, sednu na ko-
lo a jedu tam.
Na jízdu, prvomájovou, se  chystají 
nad šenci Automuzea.cz ve Vratisla-
vicích nad Nisou. Se svými miláčky - 
veterány - absolvují 1. května Spanilou 
jízdu a ne chají je v plné parádě obdi-
vovat na libereckém Benešově náměstí 
(strana 4 a 5).
Obdiv si zaslouží odborníci z liberecké 
nemocnice, mají vysoké cíle, jako 

například primář Jan Mečl, jenž chce 
dovést urologii mezi extraligu v obo-
ru (strana 3).  
Znáte nejlepší adresu pro vaše nák-
upy? Prý to bude Liberec Plaza, slibu-
je luxusní nakupování od 26. března 
(strana 7). Těšme se! 
Do té doby ale ještě stihneme Pek-
lo, kam se vydal náš spolupracovník 
Václav Školoud a protože se vrátil 
nadšený, doporučil i nám vypravit se do 
romantických zákoutí na Českolipsku.

Alena Volfová
šéfredaktorka
volfova@tydeniky.cz
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V Pekle mrzlo až praštělo

Pekelné schody
Do Pekla se dostaneme vlakem z Čes-
ké Lípy směrem na Lovosice. Vy-
stoupíme hned první zastávku, a to 
v Zahrádkách a vydáme se po žlu-
té turistické značce. Ta nás dove-
de ke schodům, které vedou do údolí 
a u místních vzbuzují v zimním obdo-
bí respekt. Proto jsou zde upozornění 
na jejich schůdnost. Pod schody jsme 
potkali pána, který bez okolků spus-
til. „Jak vypadaj schody, dá se po nich 
vyjít? Nedávno tam dali ty cedule, pro-

tože si na nich nějaká turistka zlomi-
la nohu.“ Tak pokud se sem vydáte, 
raději buďte opatrní. To už jsme za-
mířili k meandrujícímu Robečské-
mu potoku, který nás ihned okouz-
lil. V jeho hladině se jako v zrcadle 
odrážejí vysoké stromy a tichý 
proud se jen na několika místech 
prozradí svým zurčením. Klikatí-
cí stuhu měnící se hladiny překle-
nují na několika místech dřevěné 
mosty, ze kterých jsou dobře vi-
ditelné stěny kaňonu. Ty jsou ve 
svém nejširším místě vzdáleny 
jedna od druhé 60 metrů.

Skalní tunel
Národní přírodní památku pro-
vázejí naučné cedule, ze kte-
rých jsme se dozvěděli něco 
o historii, rostlinstvu, živoči-

ších i geolo-

Kousek za Českou Lípou nás čekají zhruba čtyři kilometry romantického 
zákoutí Robečského potoka. Na začátku 19. století se zde jeho sjížděním 
bavila vysoká šlechta, za třicetileté války zase posloužilo jako skrýš pro 
lidi z okolních vsí před vojenskými oddíly. Dnes je svojí krásou a bujnou 
vegetací oblíbeným výletním místem.
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Profesní životopisy včetně fotografi e
zasílejte do konce ledna na adresu:

personalistika@tydeniky.cz

přijme
do svých řad

MANAŽERY
PRO OBCHODNÍ ČINNOST

z Libereckého kraje
(možné na HPP nebo ŽL)

Nabízíme: 
 vysoké výdělky za odvedenou práci
  zázemí dynamicky se rozvíjející
společnosti

Profesní životopisy včetně
fotografi e zasílejte

do konce března na adresu:
personalistika@tydeniky.cz

Nejmodernější novinový projekt v ČR

Text a foto: Václav Školoud
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Sezona 2009 za dveřmi

Doprodej modelů 2008

www.suzuki-mejtsky.cz

MOTO MEJTSKÝ
autorizovaný dealer

Okrouhlá 53, 473 01 Nový Bor
suzuki.mejtsky@volny.cz

tel/fax 487 868 627, 724 202 927, 
602 625 622

2 roky asistenční služba zdarma




