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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

Na velkolepé fi nále, kam 
se probojovala v kon-

kurenci 800 dívek, 
se dívalo přes je-

den a půl milio-
nu lidí, přímo 

v letištní hale 
p ř i h l í ž e l 

i expre-
z ident 

V á c -
lav Havel 

s manželkou 
Dagmar. Není 

di vu, že se slavná 
vicemiss Zina zane-

dlouho stala vyhledávaným 
objektem bulvárního tisku. Na-

štěstí jejím krédem je Nikdy neříkej 
nikdy a Co tě nezabije, to tě posílí.

 Média už objevila „vztah“ k vaše-
mu šestnáctiletému spolužákovi na 
pražském Gymnáziu Litoměřická To-
máši Topolánkovi, bílé kalhotky při 
obouvání bot i tajemného milence 
- staršího Řeka. V poměrně mladém 
věku jste se tak ocitla v prostředí, kte-
ré je známo z bulvárního tisku různý-
mi kauzami a milostnými aférami. Co 
tomu říkáte?
Tak myslím, že zatím převládají drby. 
Moc to neřeším, spíš se tomu směji, 
protože občas je vážně překvapující, co 
všechno jsem už podle bulváru stihla.

 Měříte 173 centimetrů a máte míry 
90 – 64 – 92. Kolik vážíte? 

To ani přesně nevím. Na váze jsem 
nestála, už ani nepamatuju. Ale měla 
bych mít asi 54 kilo.

 Jste s mírami spokojena? Nebo 
byste něco měnila? 
Ukažte mi někoho, myslím ženu, kte-
rá je se sebou spokojená. Ráda bych 
byla vyšší, ale s tím bohužel nic nena-
dělám. Jinak si nestěžuji. 

 Jak se tedy ve svém mladém věku 
díváte na plastické operace, zejmé-
na prsou?
Určitě je neodsuzuji. Kdo ví, třeba jed-
nou budu nějakou potřebovat.

 Musíte držet nějakou dietu, abys-
te zůstala štíhlá? Jak se udržujete 
v dobré kondici? Sportujete?
Žádnou drastickou dietu nedržím, jen 
se hlídám, abych to nepřeháněla se 
sladkým a s pečivem. Chodím do fi tka 
a občas na aerobic. 

 Zpět k soutěži. Už jste se v minu-
losti nějaké podobné soutěže zúčast-
nila? 
Minulý rok jsem se zúčastnila soutěže 
Miss ČR u pana Zapletala a dostala se 
do malého fi nále. Porota mi sdělila, že 
mám ještě rok počkat, abych více do-
zrála. Bylo mi jen sedmnáct let. Tak to 
vyšlo na druhý pokus.

 Kdo vás do soutěže přihlásil? 
S modelingem jsem začala zhruba 
před rokem. Do soutěže mě po doho-
dě s agenturou přihlásila rodina.
Co bylo na soutěži nejtěžší?
Nejtěžší bylo asi překonat stres, který 
se zejména na soustředění na letišti 
den ode dne zvyšoval.

 Kdy jste začala tušit, že by to moh-
lo dobře dopadnout?
Až ve fi nálový večer. Po pravdě řeče-
no, po týdnu na letišti jsem nečekala 
vůbec nic, ale moc jsem si přála se 

dobře umístit.
 Splnil se vám sen, jaké máte další 

plány? 
Splnil se mi jeden z mých snů, ale 
teď je mou hlavní prioritou maturita 
a přijímačky na vysokou školu.

 Do základní školy jste chodila do 
ZŠ U lesa v Novém Boru. Proč jste šla 
z Nového Boru studovat na střední 
školu do Prahy? 
Nejdříve jsem studovala v Liberci na 
soukromém Euroregionálním gymná-
ziu se zaměřením na francouzštinu. 
Gymnázium však bohužel v únoru 
2007 neočekávaně skončilo. Strašně 
mě to mrzelo, protože studium bylo 
zaměřeno úplně jiným směrem než na 
státních školách. Musela jsem rychle 
přestoupit na jinou školu a na praž-
ském Gymnáziu v Litoměřické mě bez 
problémů přijali. Bydlím na internátu 
na Proseku, ale těším se, že dostane-
me byt společně s první vicemiss Te-
rezou Budkovou, která je stejně stará 
jako já. Mělo by to být na Praze 6. 

 Chystáte se letos maturovat nebo 
kvůli miss zkoušku z dospělosti od-
ložíte? 
Ano, maturovat se chystám. Škola je 
pro mě velmi důležitá. Nevidím důvod 
k přerušení studia. Budu maturovat 
z českého anglického a francouzského 
jazyka a základů společenských věd. 

 Kam se chystáte se na vysokou? 
Podala jsem si šest přihlášek na dva 
obory - medicínu a francouzštinu 
spojenou se studiem mezinárodních 
vztahů. Doufám, že budu přijata na 
Karlovu univerzitu. 

Text: Rudolf Dlouhý 
Foto:  Jan Dejmek

Vicemiss Zina z BoruVicemiss Zina z Boru
uspěla napodruhé

Příště čtěte:
Jak se zbavit
zbytečných
kilogramů?

Jubilejní 5. českou druhou vicemiss se na letišti v Ruzyni stala Zina Šťovíčková, rodačka z České Lípy, žijící 
v Novém Boru a studující nejprve v Liberci a nyní v Praze. Zanedlouho, 30. května, oslaví 19. narozeniny i 

se svým kocourkem Giorgikem a bude se chystat k maturitě.

mazanecmazanec
s rozinkamis rozinkami

a sypaný mandlemia sypaný mandlemi

beránek šlehaný bílýberánek šlehaný bílýPříjemné prožití svátků jara 
přejí

 Jizerské pekárny
spol. s r. o. kuřátko čokoládovékuřátko čokoládové

a fondánové a fondánové 
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ce Českolipští hasiči
dostanou nové vozy

Dva nové moderní hasičské vozy s pl-
ným vybavením dostanou dobrovolní 
hasiči z Českolipska. Získají je v rámci 
Programu na podporu přeshraniční 
spolupráce mezi Českou republikou 
a Saskem. 
„Na podzim roku 2007 vznikla iniciativa 
získat finanční prostředky na pořízení za-
řízení pro projekt s názvem Systém odvra-
cení ohrožení a poskytování pomoci v Eu-
roregionu Nisa,“ vysvětlil místostarosta 
České Lípy Jan Stejskal. Kromě České 
Lípy se do projektu zapojili i další, na-
příklad vedoucí partner Euroregion Nisa 
a dále také města Žitava, Česká Lípa, 
Nový Bor, Liberec a obec Příšovice. „Pro 
město Česká Lípa účast na tomto projektu 
fakticky znamená pořízení dvou cisterno-
vých automobilových stříkaček pro sbor 
dobrovolných hasičů v Dobranově a Staré 
Lípě,“ řekl místostarosta Jan Stejskal.
Oba automobily by měly vyjít na 13 mi-
lionů korun. Dotace z programu má po-
krýt sumu jedenácti milionů, 600 tisíc 
korun přijde ze státního rozpočtu a zbý-
vající část peněz poputuje na nákup aut 
z rozpočtu města.  (kn)

Práce z rytecké školy
vystavují v Boru

Ojedinělou možnost prohlédnout si 
práce rytců či sklářů, kteří se účastnili 
letní Školy Dominika Biemanna, mají 
nyní lidé v Novém Boru. Exponáty, kte-
ré v rámci výuky vznikly, jsou až do 30. 
dubna k vidění v Galerii sklářské školy 
Nový Bor. Projekt Biemannovy školy 
je ojedinělý tím, že putuje po různých 
místech a mohou se jej zúčastnit čeští 
i zahraniční studenti. 
Na podzim uplynulého roku se výuka 

uskutečnila na Vyšší odborné škole 
sklářské a Střední škole v Novém Boru. 
Šlo o již 8. ročník Školy Dominika Bie-
manna, tentokrát pod záštitou a vede-

ním předního rytce skla a medailéra 
ak. soch. Jiřího Harcuby. Účastníci školy 
si vyzkoušeli nejen techniku tradiční 
rytiny, ale i vitrografii - tisk ze skleněné 
desky. Škola proběhla v duchu odkazu 
předního rytce první poloviny 19. stol. 
Dominika Biemanna, který byl ve své 
době považován za nejlepšího rytce 
portrétů. V minulosti se již výuka ode-
hrávala například v Kamenickém Šeno-
vě či v Harrachově. A právě práce, které 
vytvořily i třeba studentky ryteckého 
oddělení novoborské školy, Michaela 
Trojanová a Adéla Blažková, jsou nyní 
k vidění v galerii.   (kn)

Od dubna zaplatíme
jinak za parkování

Od začátku dubna začne v Jablonci nad 
Nisou platit nový ceník parkování ve 
městě. Řidiči zde budou mít možnost 
platit prostřednictvím parkovacích au-
tomatů nebo si pořídit kontrolní karty 
stejně jako v předchozích letech.
Změny nastaly především v poplatcích 
samotných. V užším centru města si 
nyní budou moci majitelé aut zaplatit 
i třeba jen čtvrt hodinu stání, v širším 

centru pak budou platit jen jednorázový 
poplatek za každou započatou hodinu. 
Jakási hlavní zóna je v ulicích Podhorské 
(náměstí Dr. Farského-ul. Smetanova), 
Komenského, na Komenského náměs-
tí, Mírové náměstí, Generála Mrázka 
(podél parkoviště), Podhorská (mezi 
ul. Smetanova a Mostecká), Anenské 
náměstí, Máchova, u prodejny Delvita, 
Budovatelů, Poštovní, Jehlářská (od vý-
jezdu z pomocné budovy divadla po kři-
žovatku s ul. Poštovní), Liberecká (mezi 
ul. Opletalova a Rýnovická), Opletalova 
(mezi ul. Generála Mrázka a Korejská). 
Zde zaplatí řidič od dubna za započatou 
čtvrthodinu 5 korun, dále za další půl-
hodinu 10 korun a za celou hodinu 20 
korun, každá další hodina navíc jej pak 
přijde na dalších 30 korun. 
Pro druhou zónu parkovacích míst pak 
všude platí poplatek 10 korun za kaž-
dou započatou hodinu. Koupit si mo-
hou majitelé aut, kteří například pracují 
v centru Jablonce a potřebují trvalé stá-
ní, i kontrolní karty. Jejich ceny se pohy-
bují v rozmezí od 250 do 4 800 korun, 
podle místa, kde chce majitel své auto 
parkovat a doby, po kterou bude karta 
platit.  (kn)

Kniha představuje
práce Josefa Scheybala

Příznivci lidové kultury a tradic sever-
ních a severovýchodních Čech a přede-
vším pak milovníci osobností s tímto 
oborem spjatých jistě ocení vydání nové 
knihy k nedožitému 80. výročí naroze-
ní Josefa Václava Scheybala. Publikace, 
která vyšla v nákladu 1 500 kusů, před-
stavuje kresby a akvarely Josefa Václava 
Scheybala - výtvarníka, zakladatele vě-
decké národopisné kresby, muzejníka, 
památkáře a v neposlední řadě také 
sběratele.
Autorem knihy nazvané „Josef Vác-
lav Scheybal – Kresby a akvarely z Ji-

zerských hor, Jablonecka, Podještědí 
a Pojizeří“ je Jan Strnad ve spolupráci 
s Otakarem Simmem, grafickou podobu 
obstaral Miloš Jaroš. Otištěné reproduk-

ce byly zapůjčeny z Městského muzea 
v Železném Brodě, ze Severočeského 
muzea v Liberci, další obrazové a pod-
kladové materiály poskytla Jana Schey-
balová, soukromé osoby a sběratelé. 
I samotná doktorka Scheybalová se na 
přípravě knihy podílela, avšak ještě 
před jejím dokončením i ona zemřela. 
Tím se bohužel práce zkomplikovaly 
a kvůli dědickým řízením a také násled-
né nedostupností materiálů zpomalily. 
Nejen o této anabázi se mohou čtenáři 
uvnitř nové knihy dočíst.  (kn)

Z Liberce do Prahy
začal vozit další

dopravce
Od poloviny března začaly na pravidel-
né lince Liberec – Praha jezdit autobu-
sy nového dopravce. Cestující zaplatí 
za základní jízdné 70 korun. Vznikla 
tak konkurence pro autobusového pře-
pravce Student Agency, který až dosud 
jako jediný vozil cestující z Liberce do 
hlavního města. Novou linku přitom 
provozuje společnost GTS Travel ve 
spolupráci s Dopravním podnikem 
města Liberce (DPML). 
„Spolupráce GTS Travel a DPML, a. s., na 
této lince však nespočívá pouze v poskyt-
nutí atraktivních ploch dálkových auto-

busů pro komunikaci naší společnosti, 
ale také v distribuci jízdenek v místech 
naší liberecké a pražských kancelářích. 
Současně také společně poskytujeme 
přehledný rezervační systém jízdenek na 
internetu. V dohledné době taktéž plá-
nujeme otevření prodejního místa přímo 
na terminálu Černý Most v Praze,“ uvedl 
Tomáš Fomenko z GTS Travel. (kn)

Krajský Zlatý erb 
pro Jablonec,

Rádlo a Semily 
V krajském kole 11. ročníku soutěže 
Zlatý erb 2009 zvítězily ve svých ka-
tegoriích Jablonec nad Nisou, Semily 
a Rádlo. Všichni postupují do celostát-
ního kola. V sídle Libereckého kraje 
v Liberci ceny předali hejtman LK Sta-
nislav Eichler, statutární náměstkyně 
hejtmana Lidie Vajnerová a náměstek 
hejtmana Vít Příkaský.
V kategorii nejlepší webové stránky 
města  za  Jabloncem nad Nisou  skon-
čily těsně Turnov a Hejnice. V soutěži 
o nejlepší webové stránky obce  obhá-
jilo loňské prvenství Rádlo, druhé Radi-
movice a třetí Bílý Potok. „Je to už naše 
třetí vítězství za sebou. Doufám, že to vy-
provokuje v příštím roce další města, aby 
se do nás pustila,“ řekl spokojený staros-
ta Jablonce  nad Nisou Petr Tulpa.
V kategorii Nejlepší elektronická služ-
ba uspěly na prvním místě Semily za 
službu závady a nedostatky, druhý 
Jablonec nad Nisou za službu otázky 
a odpovědi a třetí Česká Lípa za ob-
jednávání WEB a SMS. Cenu veřejnosti 
vybojovaly Radimovice. 
Celostátní kolo bude vyhodnoceno na 
konferenci ISSS 6. dubna v Hradci Krá-
lové. Navíc zde bude mít želízko v ohni 
Česká Lípa v kategorii turistické we-
bové stránky města, které postoupily 
přímo do národního kola.  (lan)

Českolipsko

Jablonecko

Liberecko

Studentka Michaela Trojanová a aka-
demický sochař Jiří Harcuba.
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Evropská unie a kouření
  V České republice kouří pravi-

delně přibližně 20 procent žen.
  Ženy kuřačky si svůj život 

v průměru zkracují o 14,5 ro-
ku.

  Na následky kouření umírá ce-
losvětově až 50 procent kuřá-
ků. 

  Každá vykouřená cigareta zkra-
cuje život o 5 minut. 

  Na zemi zemře na následky 
kouření 560 lidí každou hodi-
nu, 13 400 lidí každý den, 4,8 
milionu lidí za rok. 

  V České republice v důsledku 
kouření každý den zemře 65 li-
dí. Týdně jde o 500 lidí a ročně 
23 000 lidí. 

  Lidské zdraví ale není to jedi-
né, co je kuřáctvím ohroženo.

  Nepopiratelný je i dopad na 
ekonomiku, která se musí sta-
rat o nemocné a umírající ku-
řáky.

  Odborníci odhadují, že přestat 
kouřit chce asi 70 procent z cel-
kového počtu 2,3 milionu kuřá-
ků v České republice.

Informovanost o škodlivých vlivech kouření v Evropské unii stále roste. Boji proti kouření se přikládá velký 
význam, přičemž EU podporuje celoevropské činnosti v oblasti prevence a odvykání. Metody, které EU využívá, 
jsou zejména: zdravotní vzdělávání, zlepšení informovanosti i samotných informací, pomoc pro spotřebitele, 
omezování reklamy na tabákové výrobky a jejich prodeje, daňová politika a zemědělská politika.

Kouření se stalo největší příčinou před-
časných úmrtí (ročně na následky kou-
ření umírá 5 milionů lidí). Světová 
zdravotnická organizace proto inicio-
vala vznik Rámcové úmluvy o kontro-
le tabáku (FCTC), ke které se v červnu 
2003 připojila i Česká republika. 
Rámcová úmluva zavazuje země na ce-
lém světě k činnosti za účelem sníže-
ní výskytu úmrtí a onemocnění souvi-
sejících s kouřením. Současně shrnuje 
hlavní kroky, které je nutné přijmout 
k zastavení tabákové epidemie na jed-

notlivých úrovních a také obsahuje ce-
lou řadu doporučení.
Nejradikálnější zemí, kde byla protiku-
řácká opatření přijata a realizována, je 
Irsko, později se přidaly Itálie, Norsko, 
Malta, Švédsko, Skotsko či Velká Britá-
nie.

A jaké jsou konkrétní metody
využívané v České republice?

- Povinné nápisy na krabičkách cigaret 
(vyhláška č. 344/2003 Sb.). 
- Omezení dostupnosti tabákových vý-
robků – zákaz jejich prodeje osobám 

mladším 18 let, prodej pouze v prodej-
nách podle zvláštního právního před-
pisu. 
- Zákaz kouření: na veřejných místech, 
v prostředcích veřejné dopravy, v pro-
storách škol, v uzavřených zábavních 
prostorách, jako je například kino či di-
vadlo a ve zdravotnických zařízeních 
všech typů. 
- Prostory vyhrazené pro kuřáky musí 
jejich provozovatel zjevně označit vi-
ditelným nápisem „Prostor vyhrazený 
pro kouření“.  (red)

Kouření v číslech

Společnost se růstu počtu kuřáků brá-
ní především osvětou a dává jim znát, 
že při rozhodování, zda nekouřit, ne-
jsou sami, ale také před ně klade pře-
kážky, aby si při jejich zdolávání uvě-
domovali, co kouření způsobuje.
Jedním z prostředků pro odvykání 
v ČR je vybudování sítě poraden pro 
kuřáky a center léčby závislosti na ta-
báku. Jedno takové centrum pracuje 
při Krajské nemocnici, a. s., Liberec. 
Spadá pod plicní oddělení, které ve-
de primář MUDr. Jiří Vytiska. Pacien-
tům se převážně věnuje lékařka CLZT 
 MUDr. Milada Šípková, kterou jsme 
požádali o rozhovor, a zdravotní se-
stra CLZT Blanka Routová.

 Jak dlouho, paní doktorko, va-
še centrum funguje a s jakými vý-
sledky?
Kuřákům, kteří se odhodlali s kouře-
ním skoncovat, pomáháme už čtvr-
tý rok. Vzhledem k tomu, že na trhu 
je už druhým rokem nový lék, který 
má větší úspěšnost, než měly dříve 
předepisované preparáty, je účinnost 
léčby mnohem větší. Během doby, 
než se o nás klienti dozvěděli, se vý-
razně zvýšil zájem o léčbu. V prvopo-
čátcích se k odvykání používala léčba 
nikotinem, a to v různých formách, 
které přetrvávají a lékem Butropion, 
jenž tlumí chuť na cigaretu. Posled-
ní dva roky předepisujeme lék Cham-
pix, který u pacientů změní původní 
příjemný pocit, a tím vlastně u nich 
potlačujeme závislost na nikotinu.

Centrum pomáhá od zlozvyku
Liberec | Kouření cigaret, které odborníci zařazují mezi společností tole-
rované drogové závislosti, je problémem celého lidstva. Ohrožuje zdraví 
a život nejen samotných kuřáků, ale i jejich rodinných příslušníků a přá-
tel, kteří se nechtěně stávají v jejich přítomnosti pasivními kuřáky.

 V jakém věku k vám pacienti 
chodí?
Převažují kuřáci středního věku. 
Jsou však i výjimky. Vzpomínám si 
na tři dívky pod hranicí 15 let, bo-
hužel skončily bez úspěchu, protože 
nepřišly z vlastní vůle. Přišly s ma-
minkami a pokud ty nad nimi neu-
držely dohled, léčba se minula účin-
kem. Na druhé straně jsme tu měli 
71letou paní, která kouřila od svých 
26 let, a ta odvykání dotáhla do 
zdárného konce.

 Jak dlouho trvá léčba a kolik stojí?
Farmakologická léčba, kterou prová-
dí naše centrum, trvá minimálně tři 
měsíce. Pokud se přípravek Cham-
pix používá ještě déle, např. půl ro-
ku, pak se úspěšnost odvykání zvyšu-
je. Po třech měsících odvykání si pa-
cienty ještě během tři čtvrtě roku ně-
kolikrát pozveme, abychom zjistili, 
jak na to jsou a zda nepotřebují po-
moci. Návštěvy a vyšetření jsou zdar-
ma, doporučenou léčbu k potlačení 
abstinenčních příznaků si hradí pa-
cient sám, ale mohou mu na ni při-
spět zdravotní pojišťovny.

 Které zdravotní pojišťovny odvy-
kání kouření podporují?
V současné době je jich už celá řada 
a příspěvky na léčbu nejsou zanedba-
telné. Samozřejmě, že pacient mu-
sí plnit odvykací kúru a pojišťovnou 
stanovené podmínky.

 Jdou příkladem v nekouření zdra-
votníci?

MUDr. Milada Šípková ukazuje testr, který měří obsah CO ve vydechovaném vzdu-
chu. Ten se používá u pacientů při každé kontrole a mimo jiné odhalí, zda klient 
nešvindluje. Je to dobrá motivující pomůcka, protože pacient vlastně může sledo-
vat na přístroji úspěšnost své léčby.

Pro období před 20 lety, kdy statis-
tiky tvrdily, že kouří celá polovina 
sestřiček a zhruba 40 procent léka-
řů, je dnešní situace mezi zdravotní-
ky mnohem lepší. Alespoň naše plic-
ní oddělení jde příkladem – z lékařů 
u nás jsou všichni nekuřáci.

 Pacient, který chce přestat kou-
řit, má možnost vyzkoušet i ji-
né metody, než využívá vaše cen-
trum?     
Stadium odvykání kouření má tako-
vé čtyři stupně – klient nejprve zva-
žuje možnost přestat kouřit, roz-
hodne se pro odvykání, zahájí odvy-
kání a nakonec vytrvá v abstinenci. 
Forem odvykání je celá řada, v na-
šem centru probíhá odvykání s pod-
porou a léčebnou pomocí lékaře, při 
němž je šance konečného úspěchu 
až 50 procent. Studie říkají, že u be-
haviorálních metod a psychotera-
pie se dosahuje 25 procent a u aku-
punktury a hypnózy jen 5 procent. 
Tyto metody používají specialisté. 
Všeobecně ale lze tvrdit, že vše, pro 
co se kuřák v odvykání spontánně 
a z vlastní vůle rozhodne, může při-
nést velmi dobrý výsledek.

 Kde a kdy vás může pacient, kte-
rý chce s kouřením skončit, navští-
vit?
Naše centrum sídlí v Jablonecké uli-
ci č. 14, v prostorách bývalé lékárny. 
Objednat se může každý všední den 
mezi 7. a 10. hodinou osobně, nebo 
telefonicky na čísle 485 312 871. Or-
dinujeme v pondělí od 12 do 18.30 
hodin a ve čtvrtek od 14.30 do 18.30 
hodin.

Text a foto: Pavel Aur

Kouření není jen hloupý zlozvyk, 
jak svou zálibu kriticky hodnotí sa-
motní kuřáci, ale je to ve skutečnos-
ti nemoc, kterou lékaři označují dia-
gnózou F 17. Přestat kouřit není jen 
otázkou silné vůle, ale hodně závi-
sí na pomoci rodiny, přátel a lékaře. 
Jen ten může po prohlídce a pohovo-
ru určit správný přístup k léčbě, kte-
rá povede k úspěšné odvykací kú-
ře. Proto je nezbytné navštívit své-
ho praktického lékaře nebo přímo 
poradnu či centrum léčby závislos-
ti na tabáku.
Během léčby, jež trvá minimálně 12 
týdnů, budou pacienta provázet abs-
tinenční příznaky, které je třeba pře-
konat. Některé abstinenční přízna-
ky – např. chuť na cigaretu, zvláště 
v určitých typických situacích – mo-
hou přetrvávat i déle než 10 týdnů.
Pokud v průběhu léčby pacient žád-
né abstinenční příznaky necítí, zna-
mená to, že léčba je účinná. Dlouho-
době nejúspěšnější v odvykání kou-
ření jsou jednoznačně ti pacienti, 
kteří vytrvali v léčbě tři až šest měsí-
ců. Naopak po předčasném vysazení 
léku se mohou abstinenční příznaky 
znovu vrátit.
Pacient se hned v úvodu bude ptát, 
jak dlouho ho abstinenční příznaky 
budou trápit. Zhruba čtyři týdny po 
zahájení léčby se objevuje u pacien-
tů podrážděnost, frustrace a vztek, 
ale také nespavost či poruchy spán-
ku. Přibližně stejnou dobu bude od-
vykající kuřák procházet depresiv-
ní náladou, nervozitou, netrpělivos-
tí a hůře se bude soustřeďovat. Ještě 
déle, zhruba 10 týdnů, ho bude pro-
vázet nutkání zakouřit si.
Tyto příznaky se dají zvládnout prá-
vě díky pravidelným návštěvám 
v poradně či centru odvykání.  (aur)  

Odvykání kouření
musíme brát vážně

Každá vykouřená cigareta zkracuje život o 5 minut.
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V prodejně dále najdete: NÁBYTEK - MODERNÍ, STYLOVÝ, KOVANÝ, RUSTIKÁLNÍ, TEAKOVÝ, KUCHYNĚ, 
KERAMIKU , PROUTÍ ,TEXTIL ,OBUV a mnoho dalšího zboží.

Nově nábytek zdravého spaní: MATRACE a ROŠTY

NEJVĚTŠÍ A NEJLEVNĚJŠÍ NÁBYTEK VE SMRŽOVCE NEJVĚTŠÍ A NEJLEVNĚJŠÍ NÁBYTEK VE SMRŽOVCE 
a okolí na ploše 2000 m2 

( hlavní tah Harrachov - Liberec)

KAŽDÝ MĚSÍC NOVÉ ZBOŽÍ ZA BEZKONKURENČNÍ CENY

KAŽDÝ MĚSÍC NOVÉ ZBOŽÍ ZA BEZKONKURENČNÍ CENYOtevřeno: 
Po - Pá  9.00 - 17.00 hod. 
So  9.00 - 12.00 hod.

Prodejnu najdeteProdejnu najdete
v objektu bývalé firmy SEBA,v objektu bývalé firmy SEBA,

Dolní Smržovka Dolní Smržovka 
tel.: 723 633 228, 483 306 747tel.: 723 633 228, 483 306 747
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Husqvarna -

Husqvarna 235 e-series
Pila je ideální pro hobby použití a pro ezávání v tví. Snadné startování, 
ergonomický design, výkonný motor X-TORQ® s nízkými emisemi. Výkon 
1,3 kW/1,8 k – délka lišty 15"/38 cm – hmotnost bez lišty a et zu 4,6 kg.

B žná cena 6.690 K

Ak ní cena 5.990 K
M sí ní splátka 599 K *

Sou ástí nabídky je instruktážní DVD k pile Husqvarna®.

BONUS
AK NÍ CENA
FINANCOVÁNÍ

10×10
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Váš nejlepší 
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za átek jara
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CELOROČNÍ USKLADNĚNÍ PNEUMATIK ZDARMA

Svobody 69/71, Liberec 15,
Telefon: 482 751 385

PNEUSERVISRVIS
Barum 165/70 R13
 850,- Kč vč. DPH - FELICIE
Barum 165/70 R14
 995,- Kč vč. DPH - FABIE
Barum 195/65 R15
 1390,- Kč vč. DPH - OCTAVIE

HarrachovHarrachovHarrachovHarrachov

AB building s.r.o.
Na Veselí 1687/45

140 00 Praha 4

• nové byty k prodeji
• objekt "A" - 8 bytů

+420 606 605 590
www.abbuilding.cz
abbuilding@abbuilding.cz

Nové bytové domyNové bytové domyNové bytové domyNové bytové domy
• 1+1, 2+1, 3+1, garáže
• objekt „B“ - 6 bytů

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 dubna na adresu:
personalistika@tydeniky.cz

Nejmodernější novinový
projekt v ČR

 Můžete se úvodem našim čtenářům 
přestavit?
Narodil jsem se v Liberci, je mi 56 let 
a bydlím v Jablonci nad Nisou, kde mám 
rodinu. Pracuji jako lékař specialista na 
interním oddělení Krajské nemocnice 
v Liberci, s praxí na jednotce intenzivní 
péče, kterou jsem vedl. Za 25 let působe-
ní v liberecké nemocnici - jako internista 
jsem začínal v Ústí nad Labem - jsem to-
to zařízení velmi dobře poznal a dobře 
znám i zdravotnické prostředí v regio-
nu. V sociální demokracii jsem prošel od 
řadového člena po výkon několika funk-
cí. Mou vizí je Česká republika začleně-
ná pevně v EU, jako evropský stát s od-
povědnou sociální a zdravotní politikou 
na vysoké úrovni.
 Tyto zkušenosti vás pro výkon funk-

ce upřednostňují. Management Kraj-
ské nemocnice může být rád, že jste 
vyšel z jeho řad a že budete řídit re-
sort spravedlivě.
Čeká nás hodně práce a věřím, že k na-
plňování cílů, které si Rada Libereckého 
kraje dala, budou všechny strany při-
stupovat konstruktivně. Nejdůležitěj-

ší je, aby dále stoupala kvalita poskyto-
vaných zdravotnických služeb a jejich 
dostupnost v celém regionu. Já osob-
ně profesní změnu nenesu lehce, chtěl 
bych zůstat s nemocnicí i nadále ve vel-
mi úzkém kontaktu. 
 O jaké cíle v programu Rady Liberec-

kého kraje jde?
Strategickým cílem je celostátně dekla-
rovaná změna právní formy Krajské 
nemocnice v Liberci, a to v rámci plat-
né legislativy a se zřetelem na stávají-
cí majetkoprávní vztahy. Nemyslím si, 
že forma akciové společnosti je tou nej-
ideálnější garancí poskytování standar-
du služeb ve všech oborech a za všech 
možných podmínek měnícího se eko-
nomického prostředí. Jsem si přitom vě-
dom, že na kvalitu poskytované zdra-
votnické péče, spokojenost zaměstnan-
ců a ekonomickou prosperitu má roz-
hodující význam kvalita práce řídícího 
managementu, jeho entuziasmus a loa-
jalita ke zdravotnickému zařízení, které 
řídí. V dané situaci vnímám pozici Kraj-
ské nemocnice Liberec jako rozhodují-
cího garanta poskytování rozsáhlé, vy-

Radní Novák chce posílit kvalitu zdravotnictví
Liberec | Zdravotnictví patří mezi nejvýše preferované oblasti Rady Li-
bereckého kraje. Získal je jako svou gesci radní  MUDr. Pavel Novák.

soce kvalifi kované zdravotní péče v co 
nejširším spektru lékařský oborů. Navíc 
jde o silný ekonomický subjekt, který je 
schopen také v této oblasti být v urči-
tém směru nápomocen dalším zdravot-
nickým zařízením v kraji, např. při ná-
kupu zdravotnických materiálů a léčiv. 
Je patrné, že bude třeba pomoci Nemoc-
nici v České Lípě, našemu druhému nej-
významnějšímu zařízení v přímé gesci, 
především v této oblasti. Samozřejmě 
nelze pominout ani další ústavní zdra-
votnická zařízení v regionu, byť kraj ne-
ní jejich přímých zřizovatelem a má te-
dy na jejich chod menší vliv.
Zlepšit musíme také situaci praktických 
lékařů v kraji, kde je řada dobrých léka-
řů ve vyšším věku a není jednoznačně 
patrná jejich kvalitní náhrada mladými 
absolventy lékařských fakult. 
Samostatnými kapitolami naší zvýše-
né pozornosti je Záchranná služba Li-
bereckého kraje a organizace pohoto-
vostní služby v regionu. Potřebné je ta-
ké obnovení záchytné stanice v Liberec-
kém kraji. 
 Liberecký kraj se zařadil mezi regi-

ony, kde v jeho zařízeních od 1. února 
občané nemusejí platit tzv. regulační 
poplatky, resp. je jim krajem nabídnu-

ta možnost převzetí zákonného závaz-
ku hradit regulační poplatek. Jakou 
máte odezvu na tento krok z řad pa-
cientů a zdravotníků?
Tuto možnost mají pacienti v Krajské 
nemocnici Liberec, a. s., v Nemocnici 
s poliklinikou Česká Lípa, a. s., v jejich 
lékárnách a v Léčebně re-
spiračních nemocí Cvikov, 
p. o. Tam získají pacien-
ti jak bližší informace, 
tak tištěné prohlášení. 
Protože toto naplňová-
ní programového pro-
hlášení Rady Liberecké-
ho kraje je velmi citli-
vá záležitost, uskutečni-
lo vedení kraje několik 
jednání v dotčených 
zdravotnic-

kých zařízeních, tak aby tyto kroky by-
ly v přísně legislativním rámci. Veške-
ré záměry jsme s vedením nemocnic 
projednali a seznamujeme se i s názo-
ry zdravotnického personálu. Pokud 
jde o poplatky za ošetření a hospitali-
zaci, problémy se vyskytují zcela oje-

diněle a ani provoz lé-
káren díky opatřením 

managementu ne-
byl významněji na-
rušen. Nechceme, 
aby tento vynuce-
ný postup - jistě 
ne zcela dosta-
tečný a limito-
vaný zákonnými 
možnostmi kra-

je - narušoval je-
jich provoz. 
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„Usnesli jsme se, že se pokusíme usilovat 
o větší spolupráci právě s představiteli 
Libereckého kraje,“ uvedla předsedkyně 
PDM Alena Čechová s tím, že Parlament 
dětí a mládeže si od toho slibuje účast 
mladých při řešení problémů, které 
se jich bezprostředně týkají, zejména 
v oblasti školství. 
Příští zasedání v květnu připraví stu-
dentská samospráva z Hrádku nad Ni-
sou pravděpodobně v romantickém pro-
středí starobylé žitavské radnice. (lan)

Parlament mladých chce více spolupracovat
Liberec | Parlament dětí a mládeže Libereckého kraje (PDM) se sešel ke svému prvnímu letošnímu jednání 
v sídle Krajského úřadu LK v Liberci. Mladým „poslancům“ se představili členové Rady Libereckého kraje v čele 
s hejtmanem Stanislavem Eichlerem, který mladým lidem v krátkosti přiblížil fungování krajské rady.

„Zatím jsme v kraji rozdali kolem 5 500 
vestiček z celkových deseti tisíc. Chceme, 
aby každé dítě v mateřské škole v Liberec-
kém kraji mělo tu svou. Dětem na Semil-
sku předáme  823 vestiček, chystáme se 
do Železného Brodu a na Českolipsko,“ 
uvedl náměstek hejtmana. „V Jablonci 
nad Nisou a okolí budou vesty dětem 
předávat strážníci městské policie v rám-
ci preventivních akcí pro předškoláky,“ 
dodal.
V rámci akce poučili vedoucí odděle-
ní PČR v Novém Městě pod Smrkem 
npor. Tomáš Dostál a jeho kolegyně 
nprap. Jana Pokorná děti, jak se mají 
chovat na silnici.  (lan)

Refl exní vestičky pro předškoláky
Nové Město pod Smrkem | Dalších sto refl exních bezpečnostních vesti-
ček dostaly děti v Mateřské škole v Novém Městě pod Smrkem. Předal jim 
je náměstek hejtmana Libereckého kraje pro dopravu Martin Sepp.

Parlament mladých Libereckého kraje, na snímku vlevo jeho hejtmanka Alena Čechová.
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info: www.ckrenata.cz,
tel.566 617 317, 603 539 857

info: www.ckrenata.cz,
tel.566 617 317, 603 539 857

ŠPANĚLSKOŠPANĚLSKO
L'ESTARTIT - APT RANCHOL'ESTARTIT - APT RANCHO

ŠPANĚLSKOŠPANĚLSKO
L'ESTARTIT - APT RANCHOL'ESTARTIT - APT RANCHO

www.pizzeriesokolska.czwww.pizzeriesokolska.cz
Česká Lípa, tel. 487 825 152Česká Lípa, tel. 487 825 152
Nyní nově nabídka hotových jídel

- denně od 10.30 do 15 hodin

Hostinec na Rychtě
www.hostinecnarychte.czwww.hostinecnarychte.cz

Jestřebí u České Lípy 13, tel. 487 877 020Jestřebí u České Lípy 13, tel. 487 877 020

Příjemné posezení ve stylovém roubeném stavení
MMaalloovváánníí  velikonočních vajíček 11. – 13. dubnajjjj

NABÍZÍM
E  VELIKONOČNÍ  SPECIALITY

„Tradičně věnujeme výtěžek plesu na 
dobročinné účely. Zbývající částku obdr-
ží Domov pro seniory v Liberci – Vrati-
slavicích nad Nisou na zasedání Zastu-
pitelstva Libereckého kraje, které se koná 
mimořádně v pondělí  30. března od 
9 hodin,“ uvedl hejtman.
Domov Tereza má 42 klientů a posky-
tuje tři druhy služeb – týdenní a denní 
stacionář a odlehčovací služby. „Peníze 
použijeme jednak na zaplacení dopravy 

na velkou humanitární  akci, kterou 22. 
dubna pořádá televize Nova v O

2
 aréně 

v Praze, jednak si klienti od 7 do 40 let 
přejí opět jet na prázdniny do Švýcarské 
boudy ve Špindlerově Mlýně,“ prozradi-
la Marie Vojtíšková.
Na ZŠ a MŠ se speciálními třídami 
v Turnově chodí 80 žáků včetně vo-
zíčkářů. „Získané fi nanční prostředky 
použijeme na nákup kompenzačních 
pomůcek pro děti s kombinovaným 

zdravotním postižením, například polo-
hovací lůžko nebo houpací síť,“ uvedla 
Jaroslava Štoudková.
Plný sál Střelnice přivítal orchestr 
Bohemia Universal Band Liberec, ve-
čerem provázel Zdeněk Kaňka, jako 
hosté vystoupili  Heidi Janků a Davide 
Mattioli. Nechyběla módní přehlídka 
Jablonex Group, a. s., tentokrát připra-
vená podle návrhů světově uznávané 
návrhářky Beaty Rajské.  (lan)

Šek na 30 tisíc korun předali ředitelce ZŠ a MŠ v Turnově Jaroslavě Štoudkové hejtman Libereckého kraje Stanislav Eichler 
(vpravo) a radní Zdeněk Bursa (vlevo).

Výtěžek pátého hejtmanského
plesu půjde na dobročinné účely

Turnov | Část výtěžku 5. hejtmanského plesu, který se  konal 14. března v Turnově, již míří do příspěvkových 
organizací zřizovaných Libereckým krajem – Služby sociální péče TEREZA v Benešově u Semil a na ZŠ a MŠ se 
speciálními třídami v Turnově. Hejtman Libereckého kraje Stanislav Eichler předal šeky v hodnotě 30 tisíc ko-
run ředitelce Terezy Marii Vojtíškové a  ředitelce ZŠ a MŠ Jaroslavě Štoudkové.

NOVINKA V BABYLONU

www.BabylonLiberec.cz

NEJMODERNĚJŠÍ TECHNOLOGIE 4D 

SIMULÁTORŮ. SPECIÁLNÍ BRÝLE

PRO PROSTOROVÉ VIDĚNÍ,
PŘETÍŽENÍ AŽ 2 G,
PROSTOROVÝ ZVUK
A DALŠÍ EFEKTY...

NAVŠTÍVÍTE CIZÍ PLANETY,

PODNIKNETE FANTASTICKÉ CESTY

STRAŠIDELNÝM DOLEM,
DO HLUBIN ZEMĚ

ČI RUŠNÝM VELKOMĚSTEM

wwwwwwwwwwwwwCHYŤ SI TEN PRAVÝ XD ZÁŽITEK

ÍÍ NN YETYETETYYYYYYYYTYTY
STĚŽÍ ROZLIŠÍTE FIKCI OD REALITY!

c.czc.czz
DENNĚ OD 10:00

DO 20:00 HODIN

„Bohužel, trochu jsme 
v koutku duše předpokláda-
li, že pořadatelé někoho na 
fi nále pozvou, ale nestalo 
se tak,“ potvrdila Barbora 
Štefánková, studentka 3. 
ročníku oboru odlévání, 
která vyhrála školní kolo.
Celkem studenti vypra-
covali na 120 návrhů, 
z nichž 15 putovalo před 
výběrovou komisi organi-
zátorů soutěže Česká miss 
a tam Barbora opět uspěla 
i v konkurenci profesionál-
ních návrhářů.
„Moc jsem to nečekala, ale 

samozřejmě jsem ráda, že zrovna můj nápad porotu zaujal,“ poznamenala studentka 
s tím, že sama podávala asi pět návrhů.
A protože už času nebylo nazbyt, chopili se iniciativy učitelé školy. Korekci výtvar-
ného řešení provedl akademický malíř Jiří Studnička, způsob realizace navrhl a ga-
rantoval Jaroslav Prášil a na výrobě se podílely zejména odborné učitelky Zuzana 
Janevová a Lucie Laurynová.
Korunky byly vyrobeny tři, a to v odlišných proporcích, postupně se zmenšující 
bohatostí členění. „Od pěti do tří jakýchsi labutích per,“ vysvětluje autorka návrhu. 
„Korunka je vyrobena ze slitiny obecných kovů, takzvaný tombak, je stříbřená, zlacená 
a kvůli lesku doplněná o syntetické vybroušené kameny,“ doplnila Zuzana Janevová 
s tím, že záměr agentury oslovit studenty s uměleckým zaměřením se vydařil 
a jejich svěřenci potvrdili, že umějí a navíc mají netradiční a originální pohled na 
šperk pro českou Královnu krásy.
O výborné úrovni výuky na turnovské SÚPŠ se bude moci přesvědčit veřejnost 30. 
května při oslavách 125. výročí založení školy. 

Vítězný návrh korunky pro letošní Českou miss vypracovala studentka turnov-
ské školy Barbora Štefánková.

Barbora uspěla v konkurenci návrhářů
Turnov | Úspěch studentky Střední umělecko-průmyslové a Vyšší odborné 
školy v Turnově Barbory Štefánkové, která korunku pro letošní Českou 
miss navrhla a učitelé školy realizovali, poněkud pokazila prezidentka 
soutěže Michaela Maláčová. Nikoho z realizačního týmu na slavnostní vy-
hlášení na letiště v Ruzyni nepozvala.

Text: Rudolf Dlouhý Foto: Rudolf Dlouhý, archiv školy

Architekt kreslí
na cestách

„Rád bych navštívil Sýrii a Jordán-
sko, kde je množství památek,“ 
upřesnil. Zajímavé perokresby 
a akvarely umělec zatím tvořil 
v zemích, které již navštívil. 
„Reportážní kresby je můj terminus 
technicus. Kreslím v krátkých pře-
stávkách na cestách, které jsem ze-
jména v posledních dvanácti letech 
absolvoval. Zatímco ostatní naku-
pují nebo prohlížejí další památky, 
já kreslím,“ uvedl autor.
První akvarel, jak prozradil, na-
kreslil v roce 1954 a nazval jej 
Kriváň. Zachycuje místo tábora 
jeho turistického oddílu, který 
založil v Turnově už v roce 1945. 
Další akvarely pak začaly přibý-
vat zejména po návštěvě Kuby 
v roce 1977. (rd)

Liberec | Rozšířit svou výstavu 
kreseb a akvarelů nazvanou Repor-
tážní kresby a akvarely ze světa se 
chystá architekt Miroslav Ulmann.
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Architekt Miroslav Ulmann podle 
svých slov kreslí reportážní obrazy. 
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Život je příliš důležitá věc, aby se o něm mluvilo vážně, bylo správné znění tajenky v minulém čísle. Na dvě vstupenky na megakoncert Karla Gotta 3. 5. v Ústí nad Labem se může těšit Milan 
Rickl z Nového Boru. Pro úspěšného vylosovaného luštitele dnešní křížovky jsou připraveny dvě vstupenky na koncert Michala Davida. 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 6. dubna 2009. Příjemnou zábavu a hodně štěstí. 

METROPOL horoskop od 30. 3. do 13. 4.

Sestavila:  Ludmila Petříková

Beran 21. 3. - 20. 4.
Snadno vzplanete a jste silně 

netrpěliví, čímž dokážete znepříjemňovat 
život nejen sobě, ale i lidem, kterým na vás 
záleží. Nezkoušejte proto jejich tolerantnost 
do krajnosti, nebo jaro strávíte osamělí.

Býk  21. 4. - 21. 5.
Hrozí vám nebezpečí, že se za-

pletete do svých vlastních intrik. Ve snaze 
udržet si pozici a vypadat schopnější za-
pomínáte na zásady slušnosti, což se vám 
nemusí vyplatit. Začněte jednat korektněji.

Blíženci  22. 5. - 21. 6.
Abyste zůstali sami sebou, musíte 

se neustále měnit. Se změnou, kterou chys-
táte na jarní sezonu, buďte opatrní. Můžete 
přijít o to nejcennější, co máte. Pokud se to-
ho ale nesnažíte vědomě zbavit.  

Lev  23. 7. - 23. 8.
Zapomeňte klidně na to, čemu 

jste se v poslední době tak urputně věnova-
li. Příliš mnoho snahy nepřináší vždycky ty 
nejlepší výsledky. Věnujte se hrám a zába-
vě a uvidíte, že ovoce uzraje samo. 

Rak  22. 6. - 22. 7.
Jste citliví a vnímaví, ale vaše 
časté střídání nálad už možná 

začíná jít leckomu na nervy. Nemusíte se 
stále obávat o bezpečí své a svých blízkých. 
Děláte tím kolem sebe zbytečně dusnou 
atmosféru.

Ryby  20. 2. - 20. 3.
Neobyčejnou energii a vitalitu, 

kterou vám po zimní letargii vlilo do žil 
jarní slunce, nepromrhejte jen při hoj-
ných a bouřlivých oslavách, které vás 
čekají. Cestujte, napište román nebo vy-
malujte byt.

Vodnář  21. 1. - 19. 2.
Okouzlujete originalitou své 
osobnosti a dokážete šokovat 

svým oblečením. Módní trendy letošní-
ho jara vás ale nechávají chladnými, vy 
prosazujete svoji vlastní extravaganci. 
Pozor, abyste nepřestřelili.

Kozoroh  22. 12. - 2O. 1.
Pro vnitřní nesmělost a trochu 

drsnou povahu nedovedete projevit, že 
umíte i vy milovat hluboce a vášnivě. 
Odrazujete tím od sebe lidi, kteří svůj cit 
myslí opravdově. Buďte otevřenější.

Střelec  23. 11. - 21. 12.
Vůně rašení jara vás ovlivňuje 

víc, než si sami dokážete přiznat.  Vaše 
divoké srdce stále dychtí po nových ci-
tech, kterým bez zábran podléhá. Pozor, 
aby vás přílišná touha po dobrodružství  
nezničila.

Štír  24. 10. - 22. 11.
Dejte si pozor, ať neprošvihnete 

několik důležitých schůzek s lidmi, kteří 
by mohli pozitivně ovlivnit vaši kariéru. 
Nemusíte se chovat servilně a podlézavě, 
ale za trochu sebezapření to stojí. Máte 
šanci.

Váhy  24. 9. - 23. 10.
Přestože si potřebujete nutně 

vylepšit vaši fi nanční situaci, nenechejte 
se příliš unést fi lmem Milionář z chatrče. 
Na štěstí, které padá shůry, se nemůžete 
spoléhat. Věřte jen svým schopnostem. 

Panna  24. 8. - 23. 9.
Protože máte vysoce rozvinuté 

znalosti o tělu i duši a přirozenou schop-
nost pomáhat, můžete svým přátelům a 

známým dobře poradit 
v mnoha otázkách. 
Manželské spory s nimi 
ale raději neřešte.

Domácí 
hlídači

Křik
Karta vyšší 

než král
Hle 

(nářečně)
Omotaná

Samec
ovce

Práce
s pluhem

Poslední 
Rožmberk

Přestože
Značka

naší
elektroniky

Holohlaví 
mladíci

Zvuk 
klaksonu

Múzická 
škola

Ostrý
okraj

Značka
volt-

ampéru

Běloveská 
kyselka

Tuhý
vojenský 
výcvik

Přehrát
soupeře
vysokým 
míčem

Trojmístná 
čísla

Brit

Pískot

Radio-
lokátor

Rybářský 
pytel

Jméno 
prozaika 
Pelanta

Arabský
stát

Severový-
chod (zkr.)

Lyže

10 ml

Soused 
Kanady

Starší 
zájmeno

Možná

Gorila
nebo 

šimpanz

Cvičná
jedno-
veslice

Plátěné 
obydlí

Azbest

Stínidlo Souhlas

Chemická 
zn. polonia

Biblická 
postava

Spřádání 
(knižně)

Obyvatel 
starověké 

Itálie

Oddělená 
část

chrámu

„Roz-
třesený“ 

strom

Planá
núbijská 
bavlna

Otázka
při

sázce

Boltce Jehličnan

Kaprovitá 
ryba

NAPOVÍME:
Eloa, Lomé,
Alora, bah,
Eros, ai, tý.

Lenochod 
tříprstý

Soukromý 
podnájem

Ku

Nižší 
šlechtic

Žvást

Patřící
tobě

Listnatý 
strom

Velbloud
bez
hrbu

Kůň
(básnicky)

Anglicky 
„čas“

Svazek
klestí

Městské 
sady

Vrchlic-
kého

drama

Pravo-
slavný
kněz

Jméno
Ramaz-
zotiho

Sedliny

NAPOVÍME:
Latin, time,
ach, et, le,
skul, kas.

Hlavní
město
v Togu

Umělecké 
trojice

Iniciály 
Korbeláře

Vzdech

Hra
s čísly

Výraz 
nevrlosti

Animovaný 
námořník

Chytat 
zvěř

Tímto 
způsobem

Sedět
s udicí
u vody

Španělské 
město

Tihle

Okout

Latinská 
spojka (a)

Na odlišné 
místo

Hluboký 
výkop

Jemnocit
Výpravné 
básnictví

Najedené Mravouk

2
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Tipsport arena v Liberci
Jeronýmova 570/22 • Liberec 7 

DUBEN 2009

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

info@tipsportarena.cz

Držitelé Liberecké m stské karty mají
p i každé výše uvedené akci konané
p ímo v Tipsport aren  možnost využít
10% slevu ve fanshopu Bílých Tygr
a BK Kondor  Liberec.

PROGRAM AKCÍ

800

Lucie Bílá
21. 4. 2009 20.00 hod.
Tipsport arena hostí koncert jedné z nejpopulárn jších zp va ek eské popové scény.

Czech Hockey Games
16. - 19. 4. 2009
Domácí turnaj série Euro Hockey Tour bude záv re nou prov rkou p ed mistrovstvím sv ta.

BK Kondo i Liberec - NH Ostrava
11. 4. 2009 18.00 hod.
Poslední vzájemné st etnutí zvládla lépe Ostrava. Budou tentokrát úsp šn jší Kondo i?

BK Kondo i Liberec - BK D ín
8. 4. 2009 18.00 hod.
V severo eském derby je vždy k vid ní tvrdý basket s agresivními obranami.

BK Kondo i Liberec - Karma Basket Pod brady
1. 4. 2009 18.00 hod.
Polabané aplikují vyzrálý basketbal založený p edevším na individuálním ešení jednotlivc . 

Sport Live 2009
6. 9. 2009
Navštivte 4. ro ník sportovního veletrhu s bohatým doprovodným programem.

Jakubská pou
16. - 19. 7. 2009
Na ty i dny se parkovišt  u Tipsport areny prom ní v ostrov plný pou ové zábavy.

Mezinárodní letní krasobrusla ský kemp
14. - 27. 6. 2009
P íprava a následná exhibice mladých talent  pod vedením J. Sabov íka i V. Kudriavtseva.

ED Hardy energy drink PULZAR 
15. 5. 2009 20.00 hod.
Nová tane ní party s p ízna ným názvem Pulzar prob hne soub žn  na dvou scénách.

MS ve freestyle motocrossu
2. 5. 2009 19.00 hod.
Létající jezdci se p edstaví na MS ve freestyle motocrossu Night of the Jumps!

P IPRAVUJEME

Sídlo redakce:
Kostelní 10/5
460 01 Liberec
tel.: 482 422 224

Kontakty na nás:
redakce@tydeniky.cz
inzerce@tydeniky.cz
webeditor@tydeniky.cz
krizovka@tydeniky.cz

SEVEROČESKÝ

METROPOL
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Severočeský Metropol podporuje sportovce| bezplatná distribuce do domácností v Libereckém kraji 07
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24 h Le Mans je výjimečný, říká Tomáš Enge

 V anketě Zlatý volant 2008 jste se 
umístil v hodnocení okruhových zá-
vodníků jako druhý za Davidem Vršec-
kým – úspěch či neúspěch? 
David získal titul mistra Evropy, takže 
si vítězství zcela zasloužil. Loni nebylo 
v Česku jiného pilota, který by mohl na 
okruhový Zlatý volant pomýšlet. Moc 
mu ho přeji.

 Zlatých volantů máte devět. Devět-
krát jste vyhrál i v kategorii Speed 
Award. Váš otec Břetislav Enge, ně-
kdejší výborný závodník, má „pouhé“ 
tři Zlaté volanty. V tomto ohledu jste 
jednoznačně lepší – těší to?
S tím těšením je to složitější. Táta závo-
dil v jiné době. Nemohl se dostat do tak 
velkých šampionátů, měl zkrátka nesrov-
natelně menší možnosti. Já se svým zá-
vodnickým pojetím blížím spí še Zdeňku 
Vojtěchovi, dříve stálému kolegovi táty. 
Stejně jako on jsem za volantem pořád 
agresivn. Při tomto stylu se ovšem ne-
vyhnete občasným chybám. To táta byl 
vždycky velmi rychlý, ale nectil onu per-
manentní dravost, takže proti Zdeňkovi 
nebo mně nebyl tak často mimo dráhu.

 Vaše soutěžní plány na letošní se-
zonu? 

Vrcholem sezony bude můj nejoblí-
benější závod, slavný maraton 24h 
Le Mans. Stejně jako v této bitvě bitev 
i v šampionátu Le Mans Series pojedu 
v továrním týmu Aston Martin Racing 
s prototypem královské třídy LMP1. 
Jezdil jsem skutečně s kdečím, ovšem 
letošní angažmá je splněním dalšího 
snu. Scéna sportovních vozů totiž proží-
vá obrovskou renesanci a naše stáj v ní 
bude mít šanci bojovat o nejvyšší příčky. 
To je obrovská výzva.

 Čím je 24h Le Mans tak výjimečný? 
Je to závod  s obrovskou tradicí. Vždyť 
poprvé se jel už v roce 1923. Podél okru-
hu je vždy kolem čtvrt milionu diváků 
z celého světa, na startu jsou vždy pres-
tižní stáje a jezdci včetně desítek pilotů 
formule 1. Výjimečná atmosféra na trati 
i za jejími bariérami. Pro většinu fanouš-
ků jde o motoristickou dovolenou. Jsou 
v Le Mans už od pondělka. Vše prožívají 
naplno, skutečným svátkem je pro ně 
tradiční jízda všech závodníků v centru 
Le Mans… 

 Kolik toho během závodu vypijete 
a sníte?
Během závodu vypiji kolem patnácti lit-
rů tekutin a k jídlu si sednu tak čtyřikrát 

Text: Metropol
Foto: archiv Tomáše Engeho

pětkrát. Vždy jsou to jen těstoviny nebo 
ovoce. Popravdě řečeno během takové 
bitvy nemáte na stolování ani moc po-
myšlení.

 Letos tomu bude osm let, co jste jel 
formule 1 (Monza, Indianapolis, Suzu-
ca). Je F1 pro vás uzavřená kapitola?
Na F1 mám krásné vzpomínky, ve světě 
Grand Prix jsem byl jen krátkou chvíli. 
Byl jsem prvním Čechem i jezdcem z vý-
chodní Evropy, který se do F1 dostal.  Na 
formuli 1 ve svém věku a situaci v mo-
torsportu vůbec už nemyslím.

 Co říkáte myšlence - projektu formu-
le 1 v Praze? 
Městská trať v Praze je podle mě dobrá 
myšlenka, ale těžko říct, jestli je reálná 
přímo Velká cena F1. Každopádně jiné 
špičkové šampionáty, jako třeba Indy 
Car Series nebo DTM, jsou pro takové 
místo jako dělané.

 Vzpomenete si na svůj první závod? 
V mládí jste zkoušel hokej i skoky…
Když nepočítám motokáry, tak závod 
Ford Fiesta Cupu při Velké ceně tahačů 
v Mostě 1992. Otec byl dlouholetým 
úspěšným závodníkem, takže můj 
vstup do motorsportu přišel tak nějak 
logicky. Hokej i skoky jsem zkoušel 
předtím, kdy jsem závodit ještě nemo-
hl. Tenkrát totiž platila v motokárách 
věková hranice dvanácti let. Největším 
můstkem byla liberecká čtyřicítka a já 
nejdál „doletěl“ zhruba k  pětatřiceti 
metrům.

 V „civilu“ řídíte rád? Kolik máte 
trestných bodů??
V provozu, který nejen tady, ale v celé 
Evropě panuje, moc rád nejezdím. Kvůli 
jeho hustotě se na delší trasy vždy sna-
žím vyrážet v noci. Trestné body nemám 
žádné.

Tomáš Enge
 Narozen: 11. září 1976 v Liberci
 První závod: Ford Fiesta Cup (1992)
 Vítěz ankety Zlatý volant 9x
 Účast 3x na Grand Prix formule F1
 American Le Mans Series (06) konečné čtvrté místo
 24h Le Mans (06) druhé místo 
 Okruhový titul z Mistrovství ČR v závodech na okruzích (08)

Minidotazník
 Oblíbená kniha?

 Ročenky automobilových šampio-
 nátů.
 Oblíbený fi lm?

 Série o rodině Homolkových.
 Ideální dovolená?

 V zimě s lyžemi na horách.
 Nejkrásnější místo na světě?

 Nový Zéland.
 Svíčková, nebo sýrová omeleta?

 Svíčková.
 Sparta, nebo Slavie (ve fotbale)?

 Ani jedno, ani druhé.
 Tenis, nebo plážový volejbal?

 Motokáry.

Liberec | Tomáš Enge je závodník tělem i duší. Rád drží nohu na plynu. Jako jediný Čech zasedl za volant formule 
F1 v Grand Prix. Vrcholem letošní motoristické sezony bude pro pilota BPA sport marketing čtyřiadvacetihodi-
novka Le Mans. „ Je to maraton. Fyzicky a psychicky velmi náročný závod. Obrovsky se na něj těším,“ říká rodák 
z Liberce Tomáš Enge, který coby 12letý skokan na lyžích „doletěl“ z liberecké čtyřicítky k hranici 35 metrů.

Nic hezkého doma ?Nic hezkého doma ?

www.asko-nabytek.cz

HYPERNOVA
Tábor

OLYMPIA
Mladá Boleslav

Nabídka platí od 19.3.-5.4. 2009, nebo do vyprodání zásob.
eeeekkk.ccczzww..aassskkkkkkoooo--nnnnnnaaaabbbyyyyyyttttttteeeee
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POSTEL 
- provedení: dekor wenge

- rozměry: 180x200 cm

- bez matrace a roštu

- včetně nočních stolků

01040387-00

SKŘÍŇ 
- provedení: dekor wenge

- rozměry: 226x223x60 cm

01040387-01

KOMODA 
- provedení: dekor wenge

- rozměry: 154x87x43 cm

01040387-02

skříň    •     dříve 8.899,-

komoda    •     dříve 5.599,-

postel     •     dříve 5.599,-



A
uto G

rál s.r.o., P
řístavní 837/85, 400 07 Ú

stí nad Labem
, tel.: 475 201 527, fax: 475 200 136, e/ail: bm

w
@

autogral.cz, w
w

w
.autogral.cz

in
ze

rc
e

Vydává: METROPOL MANAGEMENT s.r.o., Masarykova 460/11, 415 01 Teplice, IČ: 25477994, sídlo redakce: Kostelní 10/5, 460 01 Liberec, telefon 482 422 224, šéfredaktorka: Alena Volfová,
e-mail: volfova@tydeniky.cz, redakce@tydeniky.cz, vedoucí inzerce: Matěj Pažout, e-mail: pazout@tydeniky.cz, tel. 777 260 803, Iva Baráková, e-mail: barakova@tydeniky.cz, tel. 607 917 244, e-mail: 
inzerceliberec@tydeniky.cz, vedoucí výroby: Jiří Vondráček, e-mail: grafi ka@tydeniky.cz, internet: Tomáš Branda, webeditor@tydeniky.cz, www.tydeniky.cz. Povoleno MK ČR pod číslem E 17961.
Tiskne: BOHEMIA PRINT, a. s., Jana Koziny 1632/7, 415 02 Teplice, distribuce: Česká pošta, s. p., Masarykova 3120/34, 400 01 Ústí nad Labem. Nevyžádané rukopisy a fotografi e se nevracejí.

08 Severočeský Metropol podporuje sportovce |  bezplatná distribuce do domácností v Libereckém kraji
Dobrý den, milí čtenáři,

konečně nám začaly dávat radost 
paprsky jarního slunce. Hned je ve-
seleji. Důvod k radosti má i dívka 
z Nového Boru – Zina Šťovíčková, 
která se může už pár pátků proka-
zovat titulem druhá česká vice-
miss. Po úspěchu na České Miss se 
jí otevřely dveře do světa, kde bude 
jako správná patriotka, českolipská 
rodačka, prezentovat svůj kraj. 
Držíme palce, aby v onom světě pl-
ném nástrah vždy našla správnou 
cestu. 
Zině (v titulním rozhovoru dneš-

ní ho vydání) jistě fandili stu den-
ti a učitelé turnovské Střední umě-
lec ko- prů mys lo vé a Vyšší odborné 
školy, kde vznikla korunka krásy. Ra-
dost z úspěchu jim prý tak trochu 
pokazila ředitelka České Miss. Proč? 
Dočtete se v dnešním vydání.
Ve společnosti a opět v Turnově 
jsme se za stavili na hejtmanském, 
v pořadí pátém, plese. Hejtman 
Stanislav Eichler byl štědrý a předal 
šeky v hodnotě třicet tisíc korun 
zástupkyním dvou příspěvkových 
organi za cí zřizovaných krajem. 
Politik je zvyklý být ve střehu, neboť 
je (a musí být) neustále na očích… Na 

osmnáctiletou krásku Zinu se zraky 
teprve začaly upírat a ona si na to 
zvy ká. I to je součást „slávy“. Možná 
se shodneme na tom, že veřejně 
známým lidem není co závidět. Být 
ostražití, milí, příjemní, i když jim 
zrovna není do smíchu… Dá to dost 
sil. O co jednodušší to máme my, co 
občas míváme záchvěvy špatných 
nálad, mnohdy si vylosujeme špatný 
den a svému okolí to dáme náležitě 
najevo? 
Přepadne-li vás onen špatný den, 
zkust e jej vydýchat. Pobyt na vzdu-
chu může být zázračným lékem. 
Zveme vás do Desné v Jizerských ho-

rách, kde si můžete vyčistit hlavu. 
Nebo zkuste vše „zajíst“ v Hostinci 
na Rych tě po blíž zříceniny v Jestřebí 
na Čes ko lipsku, anebo si nabijte 
baterky v libereckém Babylonu.
Přejme si, aby se nám občasné 
chmu ry a špatné dny vyhýbaly, pří-
pad ně aby nás nenavštěvovaly příliš 
často. A především, abychom na ně 
uměli vyzrát. 
Na viděnou se sluníčkem na obloze 
i na tváři opět za čtrnáct dní.

Alena Volfová
šéfredaktorka
volfova@tydeniky.cz
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„Současnou podobu Desné nejvíce ovliv-
nil rod Riedelů, který v 19. a 20. století 
provozoval v Jizerských horách několik 
věhlasných skláren. Pozůstatky po jeho 
činnosti jsou dodnes patrné v mnoha 
městech a obcích Jizerských hor. Nejvíce 
však v Desné. Velké sklárny, které lemu-
jí hlavní silnici směrem na Harrachov, 
jsou toho důkazem,“ vypráví kronikář 
města Lukáš Miller a jedním dechem 
dodává, že nejkrásnější památkou ve 
městě je Riedlova vila.

Centrum městské kultury
 - Riedlova vila

Tuto kulturní památku nechal za 
pouhých osmnáct měsíců v roce 1895 
postavit Josef Riedel mladší (syn Krále 
Jizerskohorských sklářů) v severoital-
ském reprezentativním stylu podle ná-
vrhu stavební fi rmy v Lublani. V dneš-
ní době je v prvním patře Riedlovy vily 
kulturní středisko, městská knihovna 
s přístupem na internet pro veřejnost, 
muzeum se stálou expozicí místní his-
torie a ukázkami sortimentu místních 
fi rem a obřadní síň. 
Areál Riedlovy vily je každoročně dějiš-
těm tradiční akce Sympozium Desná 
– dřevosochání motorovými pilami. 
Přímo na její zahradě tvoří amatérští 
sochaři dřevěné plastiky, které jsou 
nabídnuty v aukci, jejíž výtěžek je vě-
nován na dobročinné účely. Krásným 
zakončením akce je tradiční večerní 
vernisáž při svíčkách. Sympozium se 
koná každoročně v květnu, stejně jako 
Velká desenská pouť. 
„Mám-li mluvit, o mé „srdeční záležitos-
ti“, tak je to právě Riedlova vila, centrum 

Do Desné v Jizerských horách
Malebné horské městečko s historií sahající až do počátků osidlování Jizer-
ských hor na přelomu 16. a 17. století určitě stojí za to navštívit. Jeho boha-
tá minulost, četnost kulturních památek nebo míst vhodných pro turistiku 
a sporty ve všech ročních obdobích osloví snad každého návštěvníka. Letos 
Desná „slaví“ 318. výroční svého založení.

kultury v našem městě,“ říká Marek 
Pie ter, starosta Desné, která má 3 484 
obyvatel.

„Půjčená“ Protržená přehrada
Milovníkům panenské přírody se na-
bízí v okolí města hned několik loka-
lit. Pěknou procházkou je návštěva 
kulturně technické památky areálu 
Protržené přehrady. Po cestě z Desné 
I údolím říčky Bílé Desné do mírného 
kopečku může návštěvník vystoupat 
až k torzu přehrady. Vodní dílo by-
lo postaveno v letech 1912 – 1915 

v rámci 
projektu prevence povodní, kterými 
byly Jizerské hory sužovány po ně-
kolik let. 
Deset měsíců po slavnostní kolaudaci 
vodního díla 18. září 1916 se ale no-
vá přehrada protrhla. Přívalová vlna 
se valila údolím doposud klidné říč-
ky a smetla vše, co jí přišlo do cesty. 

v rámci 

Peníze na Vašem úctu za 10 minut! 
Schází Vám 1000 K  

p ed výplatou?
Vaši žádost o Rychlou p j ku zašlete na 

íslo 9001103 ve zn ní:

FER ME ástka Jméno P íjmení Rodné 
íslo íslo OP Bankovní spojení

 Adresa M sto PS

Nap .: P i žádosti o p j ku 1000 K : 
FER ME 1000 Karel Novak 

760426/2923 123456789 1122334455/0800 
Krasnohorska 23 Praha 15000

  Pozn.:  Cena sms je 3K , pro nové zákazníky  
 maximální výše p j ky 1000 K . 
 Peníze Vám budou doru eny poštovní 
 poukázkou prost ednictvím eské pošty 
 do 2-3 pracovních dn . Pro stávající 
 zákazníky možnost zaslání p j ky 
 bank. p evodem.

www.ferratum.cz
Bližší informace najdete také na teletextu TV Prima strana 557, 558

Zákaznický servis: 
Po-Pá 9-21 h, So 10-18h, 

tel. 224 454 222, 
ferratum@ferratum.cz

P ed podáním žádosti si 
p e t te obchodní podmínky 

na www.ferratum.cz

O život přišlo 62 lidí, 
370 jich přišlo o svůj 
majetek a 1 020 lidí 
zůstalo bez obživy. 
Katastrofu na Bílé 

Desné dnes připomíná památný bal-
van, který svou silou přivalila voda 
až z přehrady, který je umístěn před 
mostem v Desné I (zhruba 5 km pod 
přehradou). Dnes je na místě přehra-
dy patrné torzo hráze, šoupátková 
věž a boční řečiště. Vede tu krátká 
naučná stezka s vyhlídkou na areál. 
Zachovala se také štola, spojující Pro-

trženou přehradu s její sestrou Sou-
ší. Štola je evropskou raritou a měla 
sloužit k vyrovnávání hladin obou 
přehrad. V dnešní době je zde největ-
ší zimoviště chráněných netopýrů.

Přehrada Souš je jen
pro bruslaře a běžkaře

Dalším lákadlem údolní přehrada 
Souš, která je zásobárnou pitné vody 
pro Tanvaldsko. Koupání je zde ale dů-
razně zakázáno. Kolem přehrady vede 
malebná silnička, která v letních mě-
sících spojuje Tanvaldsko s Frýdlant-

skem. Její kvalita povrchu přitahuje 
velký počet in-line bruslařů. V zimě 
vystřídají bruslaře běžkaři. Jsou zde 
upravované tratě a nástupní místo na 
Jizerskou magistrálu. 
Ze Souše vytéká říčka Černá Desná, 
která pokračuje svým korytem až do 
centra Desné, kde se stéká s Bílou 
Desnou. „V horní části jejího toku je 
překrásná kaskáda přírodních vodopá-
dů doprovázena naučnou stezkou. Nej-
lepší pohled na vodopády je v jarních 
a letních měsících při větším stavu vody. 
V zimě tu tekoucí voda vytváří zajímavé 
ledové útvary,“ líčí kronikář.

„Zubačka“ má své muzeum 
Všichni turisté a rekreanti jistě ocení 
možnost projížďky vláčkem z Tan-
valdu přes Desnou do Kořenova 
a Harrachova. Nejstrmější a jediná 
ozubnicová trať v České republice je 
kulturně technickou památkou a láká 
malebnými výhledy do okolí. Pomocí 
dvoupásové ozubnice Abtova systému 
překonává na sedmi kilometrech me-
zi Tanvaldem a Kořenovem výškový 
rozdíl 235 metrů. V Kořenově je nyní 
nově otevřeno Muzeum zubačky, kde 
si návštěvníci mohou prohlédnout za-
jímavou expozici. 
„Pořád doufáme, že nás tento vlak jed-
nou doveze až do Szklarské Poreby a Je-
lení Hory na polské straně Krkonoš, kam 
jezdila od roku 1902. To by turistickému 
ruchu v našem regionu mohlo jen pro-
spět,“ poznamenává starosta. 

Do kina, do kavárny
a na diskotéku, vše v Alfě

A ještě pikantnost na závěr - v Desné 
je stále v provozu kino Alfa v domě čp. 
295. V přízemí je kromě kinosálu také 
dobře zavedená kavárna a v bývalém 
sklepě diskotéka. Kino promítá měsíč-
ně průměrně osm fi lmů. (lan)

Více informací: www.mesto-desna.cz.

Torzo hráze Protržené přehrady – zbyla jen věž.


