
 Jak dlouho Orphee des Blins tré-
nujete?
Znám ji čtyři roky, trénuji tři, pro-
tože rok měla kvůli zranění pauzu. 
 Co konkrétně takový trénink obnáší?

U koní je to podobné jako u atletů. Zá-
leží na specializaci, zda je závodníko-

vou doménou sprint, delší tratě, mara-
ton, či se jedná o rovinné nebo překážko-

vé tratě. Orpheé des Blins běhá delší tratě 
s překážkami, proto potřebuje mít přede-
vším vytrvalost a rychlost. Trénink je vícefá-
zový, začíná v polovině zimy, jeho intenzita 
se pomalu zvedá, aby před závodem měla op-
timální formu. Velká pardubická steeplechase 
je něco jako olympiáda pro atlety. Je to jeden 
z nejstarších a nejtěžších dostihů na světě. 

 Jak se se svojí svěřenkyní domlouváte?
Signály mi dává mimikou. Očima, ušima říká napří-
klad jsem unavená, smutná, agresivní... Já k ní pro-
mlouvám pianissimo a domluvíme se báječně. 

 Na kterých dalších závodech se úžasná je-
denáctiletá hnědka ještě prosadila? 
Za poslední tři roky prohrála jen tři dosti-
hy z deseti. V Anglii měla například problém 
s dlouhou dopravou, cesta trvala dva dny a ztra-

tila formu. Jinak ale všechny starty vyhrála leh-
ce, bez použití bičíku.

 Na Velké pardubické byl v sedle žokej Jan 
Faltejsek. Jezdí s ní pravidelně?
V poslední době ano. Vidí se ale prakticky až na 
závodech. Jan Faltejsek pracuje ve Francii, není 
pro něj jednoduché být fyzicky často v ČR. Ale 
zdá se, že si oba výborně rozumějí. 

 Co pro vás znamenají koně?
Koně jsou můj osud, něco jako droga. Je to moje 
veliká láska a koníček. Můžu říct, že jsem vlast-
ně nikdy nepracoval, protože se stále pohybuji 
mezi zvířaty. Jsem velice šťastný člověk.

 Jaká byla oslava letošního impozantního vítěz-
ství o plných šestnáct délek před soupeřem?
Žádné zvláštní ovace se nekonaly. Dostala pamls-
ky, všichni jsme na ni pyšní a ona to ví.  

 Co vás čeká v nejbližší době?
Mně péče o třicet svěřených koní, Orphee des 
Blins bude mít do konce roku absolutní klid, bu-
du ji jen udržovat ve sportovní formě. Od úno-
ra se začne připravovat na další dostihovou se-
zónu, která začíná v květnu. Tou dobou už musí 
mít výbornou kondici.  

 Zopakuje Orphee des Blins hattrick? 
Moc bych to jí i sobě přál. Žádná klisna ve sto 
dvaceti tříleté historii Velké pardubické steeple-
chase dosud třikrát po sobě nevyhrála. Tak si bu-
deme držet palce. 

Text: Ladislava Richterová, foto: Metropol
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Suverénní vítězkou Velké pardubické steeplechase se letos stejně jako vloni stala jedenác-
tiletá hnědka Orphee des Blins. Jejím trenérem je Grzegorz  Wróblewski, kterého Metropol 
požádal o rozhovor.

Ústí nad Labem | Hotel Clarion v Ústí nad 
Labem se stal ve středu 20. listopadu dě-
jištěm předváděcí akce společnosti Auto 
Grál s.r.o. Zájemci se zde mohli seznámit 
s novým BMW X5. 

Nešetřili obdivem, neboť jeho jízdní vlastnos-
ti, exkluzivní exteriér i interiér splňují vyso-
ké nároky každého motoristy. Vzduchové clo-
ny v podbězích předních kol a vzduchové 
průduchy za předními koly výrazně snižu-
jí turbulance vzduchu, optimalizovaná vněj-
ší zpětná zrcátka a svislé kryty po stranách 
zadního okna zajišťují nejnižší koeficient od-

poru vzduchu ve své třídě. Volitelný asistent 
pro jízdu v kolonách zase výrazně usnadňuje 
řízení v dopravních zácpách, kdy převezme 
řízení a samočinně reguluje rozjíždění i za-
stavení a udržuje předvolené vzdálenosti od 
před ním jedoucího vozidla. Objem zavaza-
dlového prostoru lze zvětšit až na 1 870 lit-
rů a díky volitelné třetí řadě sedadel pojme 
i sedm cestujících. 
O kvalitách nového BMW X5 se můžete při-
jít přesvědčit do salonu Auto Grál s.r.o. v Pří-
stavní ulici v Ústí nad Labem. Na uspořádání 
předváděcí akce se podílela agentura skupi-
ny Metropol.  Foto: archiv
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Orphee des Blins

Jedenáctiletá hnědka má temperament v krvi 
po rodičích, anglickém plnokrevníkovi Lute An-
tique a klisně Ving´s Road, která má 3,45 % kr-
ve arabského plnokrevníka, je tedy polokrevník 
angloarabské rasy. Desátého ledna 2014 oslaví 
12. narozeniny. 

     Závěr večera – divadelní představení „Jak se Vám líbí“ 
od Shakespeara ve spolupráci s DK Jirásek Česká Lípa.

    Adventní minitrhy od 10 do 16 hodin.

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

www.hostinecnarychte.cz

1.12.   zahájení Adventu             7.- 8. 12.   zabíjačkové dobroty
14.-15. 12.   zvěřinové dobroty          21.12.   Adventní minitrhy
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Hostinec na Rychtě

Orphee 
des Blins
se pokusí o hattrickse pokusí o hattrick



w
w

w
.centropol.cz

V
áš dodavatel plynu a elektrické energie

Turnov | Krátce po odvysílání infor-
mace o úmyslném zapálení provozovny 
1. Turnovské chráněné dílny v Příšoví-
cích v Českém rozhlasu se v kanceláři 
občanského sdružení ozval telefon. Vola-
jící byla mluvčí ČEZu pro severní Čechy  
Mgr. Soňa Holingerová s tím, že poskyt-
nou chráněné dílně finanční podporu na 
opravu poškozených prostor. A tak se ta-
ké hned následující den stalo.

Nadace ČEZ poskytla 1. Turnovské chráně-
né dílně fi nanční dar v hodnotě 100 000 ko-
run. Dílna přišla po požáru o materiál a vy-
bavení a musela omezit svůj provoz. Fi-
nanční příspěvek by jí tak mohl pomoci 
opěr rozjet výrobu plastových obalů napl-
no. 1. Turnovská chráněná dílna, o.s. Pří-

šovice zaměstnává na tři desítky lidí ze 
zdravotním postižením. Více o dílně na 
http://www.turnovska-chranena-dilna.cz/.
Symbolický šek v hodnotě 100 tisíc korun 
předal Ondřej Šuch z Nadace ČEZ. (Na foto-
grafi i v modré košili spolu ze zaměstnanci 
a předsedou o.s. Františkem Stillerem). Tato 
pomoc byla pro vedení chráněné dílny neče-
kaná a přitom velmi rychlá. Děkujeme tím-
to všem médiím, které o žhářství z 16. 10. in-
formovali. Zvláště pak Evě Malé z liberecké-
ho zpravodajství Českého rozhlasu, na jejíž 
relaci reagovali zástupci ČEZu. Hned ráno ve 
čtvrtek 17. 10. jsme o pojistné události infor-
movali pojišťovnu, u které máme sjednanou 
pojistku. Po několika urgencích se za týden 
dostavil technik pojišťovny. 
 Břetislav Jansa, vedoucí provozu
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Soutěžní snímky FF Dobromysl  
s lehkostí a nadhledem kontrují fi l-
mům dnešních dnů, které jsou 
ve velké míře přesyce-
ny násilnými scénami 
a negativní atmo-
sféra nás „udolá-
vá“. Hlavním kri-
tériem pro hod-
nocení soutěžních 
snímků FF Dobro-
mysl se tak stává 
jednotka pocit štěstí, 
pozitivní stopy, která 
v nás po zhlédnutí zůstá-
vá. S těmito pocity by měl divák 
bezstarostně opouštět kinosál. Fes-
tival dává šanci vedle velkých pro-
fesionálních tvůrců také malým fi l-
mařům, amatérům, ale i těm, kte-
ří disponují jen nápadem, protože 
svůj fi lm mohou natočit nízkoná-
kladově na mobilní telefon. Orga-
nizátoři tak otvírají dveře k šanci, 
kdy se takové dílo dostane na oči 
profesionálů, kteří mu v případě zá-
jmu mohou pomoci na skutečný fi l-
mový svět.

Jak je vidět, nosná myšlenka FF 
Dobromysl nadchla vysoký počet 

účastníků, kteří svá díla do 
soutěže poslali.  Cel-

kem bylo přihlášeno 
78 snímků do všech 

kategorií. FF Dob-
romysl tradičně 
doplňuje dopro-
vodný program 
v duchu celé ak-

ce, takže ke slo-
vu se dostávají po-

uliční hudebníci, hu-
dební skupiny, kejklíři, di-

vadelní spolky a v letošním roce 
to byl i mezinárodní řemeslný jar-
mark. Vítěz soutěže získal skleně-
ný triumf uznávaného designéra 
a skláře Petra Novotného.  Skleně-
ná koule ovinutá filmovým pásem 
je originálem ze sklářské dílny Aje-
to v Lindavě, kterou zakládal Bo-
řek Šípek. Další 3. ročník FF Dob-
romyslu byl odstartován, posílejte 
svá filmová dílka a staňte se šťast-
ným vítězem. Více informací na 
www.dobromysl.net. (od dop.)
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 Kdo rychle dává, dvakrát dává. Sto tisíc pro chráněnou dílnu

Češi jsou hrdí na svá rodiště
Filmový festival Dobromysl v sobě nosí myšlenku „příběhy obyčejné-
ho štěstí“. Jeho letošní ročník se odehrával v kině a Hankovém domě 
ve Dvoře Králové nad Labem. 
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 Kolik kilometrů už jste najel od po-
loviny srpna na elektrokole?
Přes sto kilometrů. Na to, že jezdím jen 
po Liberci, to není tak špatné.  

 Půjčují si kolo i kolegové?
Není to hejtmanské elektrokolo, je 
k dispozici všem z krajského úřadu, za-
tím se ale nepoužívá tak intenzivně, 
jak jsem očekával.  

 Hledala jsem, který z vašich kolegů 
hejtmanů využívá při práci elektrické 
kolo, a žádného nenašla.  
Jezdí na něm i pražský primátor To-
máš Hudeček nebo semilský starosta 
Jan Farský. 

 Jeden rok jste ve funkci hejtma-
na Libereckého kraje. Co vám první 
hejtmanský rok dal?
Spoustu příležitostí poznat hodně zají-
mavých lidí, navštívit řadu obcí a měst 
i fi rem po celém Libereckém kraji, po-
znat problémy, kterými kraj žije. A také 
začít naplňovat předvolební sliby.

 A co vzal?
Vzal mi ještě víc volného času, než jsem 
předpokládal. Věděl jsem, že bude ča-
sově náročnější být hejtmanem než 
starostou osmitisícového města. Že bu-
de potřeba často jezdit na jednání po 
kraji i mimo něj, že mi to přinese různé 

povinnosti po večerech a o víkendech. 
Snažím se nechávat si čas na známé, na 
přátele a na rodinu. Snad se mi to, ales-
poň částečně, daří. Nedávno jsem nejel 
na recepci s premiérem a s čínskou ob-
chodní delegací, protože dcera slavila 
deváté narozeniny. Přiznám se, že jsem 
to dlouho, až do poslední chvíle, zvažo-
val, a pak si řekl, že moje dcera má de-
váté narozeniny jen jednou.

 Kdyby se vrátil čas, šel byste do to-
ho znovu?
Šel. Jsem spokojený, že jsem dostal 
možnost být hejtmanem. Když člověk 
kandiduje do takové funkce, musí být 
připravený na plusy i minusy.

 „Změny k lepšímu“ jsou součástí 
vašeho motta i cíl hnutí Starostové 
pro Liberecký kraj, jehož jste předse-
dou. Co konkrétně se změnilo k lepší-
mu?
V uplynulém volebním období jsme 
byli v krajském zastupitelstvu v opozi-
ci a chtěli změnit věci směrem k ote-
vřenému kraji.  Za úspěch považuji to, 
že dnes kraj zveřejňuje všechny smlou-
vy, máme rozklikávací rozpočet, trans-
parentní účty. Všechny věci, které se 
projednávají na zastupitelstvu, si mů-
že zastupitel i občan předem přečíst na 

internetu. Když má zájem, přijde a vy-
stoupí nebo využije možnost a napí-
še mi. Daří se nám chovat se rozumně 
a zodpovědně k veřejným penězům. 
Zachovali jsme například zastoupení 
kraje v Bruselu, ale stojí nás třikrát mé-
ně, než kolik nás stálo do loňského ro-
ku. Konkrétní věci, které jsme v minu-
losti kritizovali, postupně vylepšujeme 
a platíme za ně z krajského rozpočtu 
přiměřené peníze. 

 Zmínil jste úspory. Na posledním 
jednání si zastupitelé odsouhlasili 
snížení odměn o pět procent. Opako-
vaně jste o to usiloval. Neobáváte se, 
že budete nepopulární? 
Je možné, že někteří zastupitelé ne-
jsou úplně spokojeni, ale ve skutečnos-
ti o žádné dramatické snížení odměn 
nejde. Zastupitelstvo si v únoru letoš-
ního roku prosadilo zásadní navýše-
ní odměn. Bral jsem to jako jistý ústu-
pek v rámci koaličního jednání. S na-
ším koaličním partnerem Změnou pro 
Liberecký kraj jsme se domluvili, že to 
vyhodnotíme po prvním pololetí, což 
jsme udělali a zjistili, že navýšení od-
měn zastupitelům znamená dva mi-
liony korun ročně navíc. Jsem rád, že 
po ne zrovna jednoduchých jednáních 
se podařilo vrátit odměny do původní-
ho stavu a předložený návrh podpořila 
výrazná většina zastupitelů. V situaci, 
kdy ředitelům příspěvkových organi-
zací kontrolujeme rozpočty a hledáme 
v nich, kde ušetřit i stokoruny a tisíci-
koruny, není přece možné, aby zastupi-
telstvo, jež schválilo úsporný rozpočet, 
samo sobě navyšovalo odměny. 
Úspěchem je posun v roky diskutova-
né stavbě hospice. Liberecký kraj je jed-
ním ze dvou, vedle Karlovarského kra-
je, který hospic nemá. 

Osmého listopadu jsme zahájili výbě-
rové řízení na stavbu, 9. prosince je ter-
mín pro odevzdání nabídek. Loni v pro-
sinci jsme měli k dispozici pouze studii, 
která hodnotila, co by mohlo být v ob-
jektu bývalého kojeneckého ústavu. 
Za uplynulý rok jsme dokončili doku-
mentaci, podle níž lze stavět, a získa-
li stavební povolení, domluvili i všech-
ny navazující věci. Oproti původní stu-
dii jsme se dostali na výrazně větší od-
had fi nančních nákladů. Jde o navýšení 
na 144 milionů, ale v tomto rozpočtu 
je vše, včetně vnitřního vybavení. Vě-
řím, že v otevřené a férové soutěži se 
dosáhne významného snížení oproti 
projektovým cenám. 

 S jakou částkou počítala původní 
studie?
Se 70 miliony, ale nepočítala s nut-
nou přístavbou, s kapacitou lůžek 
spočítaných na kraj. V projektu pro 
stavební povolení jsme se dostali na 
120 milionů, ta je přesnější, ale ne 
úplně přesná. V dokumentaci, pod-
le které je možné zahájit stavbu, se 
cena dostala na 144 milionů. To je 
částka podle tabulkových cen, dnes 
ale soutěže probíhají dvacet až třicet 
procent pod těmito cenami. A navíc 
je potřeba zmínit, o čem se nemluví. 
Díky našemu projektu hospice se po-
daří městu Liberec vyčerpat jeho In-
tegrovaný plán rozvoje města. Bez 
projektu hospice by tam zůstaly fi -
nanční prostředky a ty by buď utrati-
la města Hradec Králové a Pardubice, 
nebo by se vrátily do rozpočtu EU. 

 Když půjde vše podle plánů, kdy se 
začne stavět a kdy bude hotovo?
V soutěži je podmínka dokončení do 
konce roku 2014. Reálný termín je pod-
le mě polovina roku 2015. 

 Jste otevřený komunikaci, hovoříte 
s lidmi. Na co se vás nejčastěji ptají?
Doma v Hrádku se mně nejčastěji ptají, 
jestli na mě v Liberci nejsou moc oškli-
ví. To je příjemné ve městě, kde byl člo-
věk deset roků starostou. Jinak se mě 
lidé nejvíc ptají, kdy budou mít opra-
venou silnici. Často se chodí ke mně do 
kanceláře poradit o věcech, o kterých si 
myslí, že nefungují. Občas jim musím 
vysvětlovat, že kraj je sice o úroveň výš 
než města a obce, ale že hejtman ne-
může zavolat jejich starostovi a naří-
dit, že něco musí být jinak. Prostřed-
nictvím úřadu se snažíme lidem radit 
a podle možností pomáhat. Dost lidí se 
ptá, jestli mě to baví. Baví mě to. 

 Kterou otázku slyšíte nejméně rád?
Otázku, na kterou musím odpovědět, že 
to nepůjde, třeba kvůli tomu, že krajský 
rozpočet není neomezený. Například na 
setkání starostů Českolipska začátkem 
listopadu mě několik bývalých kolegyň 
a kolegů upozornilo na zoufalý stav kraj-
ských silnic v jejich obci. Teprve v příš-
tím roce budeme poprvé platit spolu-
účast z rozpočtu na povodňové škody 
z roku 2010 a v rozpočtu nejsou peníze 
na velkoplošné opravy. Žádal jsem je o tr-
pělivost a poradil jim, ať dobře opatrují 
cedulky, které jsme před volbami umis-
ťovali na krajské silnice. Chápu, že pro 
člověka zvlášť v malé obci je těžké po-
chopit, že silnice přes náves není obec-
ní, ale krajská, nebo státní. I když - stát-
ní silnice vypadají oproti těm krajským 
relativně dobře. Nejméně rád tedy odpo-
vídám na otázky týkající se stavu silnic, 
těch je pořád nejvíc. Uvědomuji si, že je 
to velký problém, který zlobí hodně lidí. 
A bohužel nejenom v našem kraji.

Text: Metropol
Foto: archiv hejtmana

Hejtman, co jezdí na kole, šetří a chce změny

Nejsložitější situace, povodeň 2013 s největšími škodami, řešil hejtman (vpravo) na Frýdlantsku.

● hejtman Libereckého kraje od 27. 11. 
2012, od listopadu 2002 do prosince 2012 
starosta Hrádku nad Nisou, kde žije
● předseda české části Euroregionu 
Nisa, předseda Regionální rady regi-
onu soudržnosti Severovýchod, člen 
Správní rady Technické univerzity Li-
berec, člen dozorčí rady Krajské ne-
mocnice Liberec, a.s., člen Zastupitel-
stva a Rady města Hrádek nad Nisou
● předseda Politického hnutí Staros-
tové pro Liberecký kraj 

● absolvoval Gymnázium F. X. Šaldy 
v Liberci a bakalářské studium obo-
ru Veřejná správa a evropská studia 
na Metropolitní univerzitě Praha, ny-
ní pokračuje tamtéž v magisterském 
studiu
● ženatý, manželka Sylwia, dcery Ve-
runka a Viktorka
● k jeho zálibám patří sport (flor-
bal, volejbal, kolo), zahrada (pes, 
kočky, sekání trávníku) a čtení knih 
o historii

Martin Půta

Po jedenácti letech je ostříleným politikem. „Politika mě baví,“ odpovídá 
tazatelům právě rok jako hejtman Libereckého kraje a bývalý starosta 
rodného Hrádku nad Nisou, Martin Půta. 

Tablet jako pomůcku při komunikaci 
s neslyšícími pacienty mohou od listopa-
du používat zdravotníci v liberecké ne-
mocnici. Pomůcku, která propojí pacien-
ta s tlumočníkem přes program Skype, 
poskytlo Krajské nemocnici Liberec ob-
čanské sdružení APPN v rámci projektu 
„Bezbariérové nemocnice i pro neslyší-
cí s využitím komunikačních techno-
logií“ za podpory České televize.

Pokud se lékaři anebo sestřičky se-
tkají na oddělení s pacientem ane-
bo příbuznými, kteří mají vadu slu-
chu anebo vůbec neslyší a je nezbytné 
s nimi rychle a účinně komunikovat, zpro-
středkují komunikaci za pomoci přenosu 
obrazu přes tablet tlumočníci do znakové 
řeči. Dosud byly takové případy řešeny tak, 
že musel být fyzicky přivolán tlumočník do 
znakové řeči. „Naše služba je k dispozici 24 
hodin denně a sedm dnů v týdnu. Nepřetržitě 
můžeme pomoci v situacích, kdy je nezbytné 
se rychle domluvit,“ vysvětlila ředitelka ob-

čanského sdružení APPN Marie Horáková, 
která spolu se svými kolegy přijela tablet 
do liberecké nemocnice předat.
Tablet bude umístěn na ambulanci, kde 
prochází nejvíce pacientů. „Tablet samozřej-
mě v případě potřeby mohou použít zdravot-
níci i na jiných odděleních, kde bude potřeba. 

Tato služba nám velmi po-
může,“ podotkla ředitelka 
pro ošetřovatelskou péči 
KNL Mgr. Marie Fryaufová 

a dodala, že například soci-
ální pracovnice musely do-
sud při propouštění nesly-
šících pacientů z nemocnice 
vždy počkat na tlumočníka, 
aby jim přeložil všechna ne-
zbytná doporučení. Nyní se 
tak usnadní a urychlí komuni-
kace s neslyšícími anebo nedo-
slýchavými pacienty.

Do projektu Bezbariérové ne-
mocnice i pro neslyšící s využi-

tím komunikačních technologií 
se zapojilo bezmála osmdesát ne-

mocnic v Česku, kterým občanské 
sdružení poskytlo tablet pro komunikaci. 
Prostředky na jejich nákup získalo občan-
ské sdružení z charitativních koncertů po-
řádaných Českou televizí.
  Barbora Silná

Krajská nemocnice vyšla vstříc neslyšícím pacientům
munikaci 
d listopa-
recké ne-
jí pacien-
m Skype, 
berec ob-
projektu 
neslyší-
chno-
.
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Deset let kardiocentra
Liberecké kardiocentrum oslavilo v listopadu 
desáté výročí svého založení. Při této příleži-
tosti uspořádala KNL za účasti prof. MUDr. Jo-
sefa Kautznera a prof. MUDr. Jaroslava Lidnera 
odborné sympozium pod názvem 5. den libe-
recké kardiologie. Otevřením libereckého kar-
diocentra 19. 11. 2003 získala Krajská nemoc-
nice Liberec ale i celý Liberecký kraj specializo-
vané Ministerstvem zdravotnictví ČR akredi-
tované pracoviště schopné zajistit komplexní 
péči o většinu pacientů s onemocněními srdce 
a velkých cév. „Za deset let existence centra bylo 
provedeno celkem 25 400 katetrizačních vyšetření 
a 13 200 koronárních i mimokoronárních inter-
vencí včetně ošetření akutního infarktu myokar-
du. Pacientům bylo naimplantováno 3 770 kardi-
ostimulátorů a 990 implantabilních defi brilátorů, 
1 100 pacientů podstoupilo katétrovou ablaci sr-
dečních arytmií,“ vyjmenoval přednosta li-
bereckého kardiocentra MUDr. Rostislav Po-
lášek, který stojí v čele centra od roku 2007, 
kdy převzal kardiocentrum po jeho zakladateli 
doc. MUDr. Františku Holmovi. Ročně je na od-
dělení hospitalizováno 3 900 pacientů a prove-
deno 11 550 ambulantních vyšetření.  (od dop.)
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 Jak ovlivňují LED technologie 
společnost a samotný výrobní zá-
vod v České Lípě?
LED technologie ve světelné technice 
představuje generační vývoj ve světel-
né technice a to nemůžeme ignorovat, 
podíl svítidel s LED technologií na na-
šem obratu v současné době dosahuje 
přibližně 15 procent, minulý rok to by-
ly jen jednotky procent. Trend vývoje 
LED technologie ve světelné technice 
dlouhodobě sledujeme a pružně reagu-
jeme na vývoj této technologie a neu-
stále inovujeme stávající produkty, ale 
také rozšiřujeme výrobkovou základnu 
o další produktové řady svítidel s LED 
technologií (viz. ukázka fotografi e svíti-
del), kdy výrobky dodáváme do více jak 
dvaačtyřiceti zemí světa. Ve výrobním 
závodě v České Lípě posilujeme vlast-
ní vývojové oddělení, výrobu vlastních 
LED modulů a provádíme montáž LED 
svítidel. Ve výrobním závodě vzniklo 
nové specializované pracoviště zamě-
řené právě na výrobu LED modulů vy-
užívající špičkovou osazovací linkou na 

LED moduly. Tento projekt byl podpo-
řen z ESF a rozpočtu ČR, ale realizovali 
jsme a plánujeme další investiční pro-
jekty také z vlastních zdrojů bez pod-
pory, to podtrhuje, jak této technologii 
věříme. Můžu zmínit budoucí přístav-
bu montážní haly zaměřené na mon-
táž LED svítidel, výstavbu skladova-
cí haly nebo například další zajímavý 
projekt, který je zaměřen na vznik no-
vých laboratoří pro testování svítidel, 
tento projekt má schválenou podporu 
z ESF a rozpočtu ČR. Je nutné také opti-
malizovat výrobu ve vztahu k zavádě-
ní nových inovovaných produktů a ta-
ké neustále se měnícímu se podílu ob-
ratu výroby svítidel s LED technologií 
oproti ostatním svítidlům. Není to však 
snadné. Kdo se zabývá LED technologií 
ve světelné technice, jistě vám potvrdí, 
jak se velice dynamicky tato technolo-
gie rozvíjí v posledních letech. Rozši-

řujeme také spolupráci s institucemi 
a v neposlední řadě také značně rozši-
řujeme vzdělávací aktivity.  

 Zmínil jste rozšiřování vzděláva-
cí aktivit a také spolupráci s insti-
tucemi, bylo by možné uvést někte-
ré detaily?
Prostor ke zlepšení vidím v oblasti od-
bornosti stávajících zaměstnanců, ale 
také i u uchazečů o zaměstnání v na-
ší společnosti. Podporujeme stále více 
vzdělávací aktivity zaměřené na prvky 
tzv. Štíhlé výroby či Štíhlé administrati-
vy a také další odborné specifi cké vzdě-
lávání našich zaměstnanců v oblasti 
konstruování a vývoje, kdy využíváme 
interní a externí specialisty. Posilujeme 
i systémy výběru budoucích zaměst-
nanců. V oblasti vzdělávacích aktivit 
se nám navíc podařilo úspěšně zapo-
jit ve spolupráci s Úřadem práce v Čes-
ké Lípě a v Liberci do projektů podpo-
řených z ESF a rozpočtu ČR – konkrét-
ně se jednalo o projekty: Vzdělávejte se 
pro růst!, Vzdělávejte se pro růst v Li-
bereckém kraji. V tomto směru oceňu-

ji samotný přínos projektů pro společ-
nost a zaměstnance. Do budoucna se 
do podobných projektů chceme zapojit 
znovu. Co se týká rozšíření spoluprá-
ce s institucemi, vidím to opět v oblas-
ti vzdělávání – spolupracujeme např. 
s Technickou univerzitou v Liberci, na-
víc zde ve výrobním závodě působí 
doktorand v rámci své dizertační práce 
a praxe. Pravidelně vypisujeme téma-
ta diplomových a bakalářských prací. 
Nejedná se čistě jen o technicky zamě-
řená témata. Příkladem může být zají-
mavá spolupráce se studentkou – v ob-
lasti průmyslového designu. Jednáme 
také v současné době o větším zapoje-
ní studentů středních škol v České Lípě 
v rámci výuky v našem výrobním zá-
vodě – např. formou ročníkových pro-
jektů či soutěží. Spolupráci se studenty 
vnímáme také jako společenskou od-
povědnost. Nejlepším nabízíme růz-
né pracovní nabídky na spolupráci po 
ukončení školy. U vybraných stávají-
cích zaměstnanců podporujeme také 
doplnění vzdělání.

MODUS a jejich špičková svítidla s technologií LED
Zákazníky žádaná svítidla s LED technologií po celém světě mění součas-
ný svět světelné techniky. Zeptali jsme se proto Ing. Milana Dolejšího, vý-
robního ředitele české výrobní společnosti MODUS spol. s r. o. na několik 
zajímavých otázek z oblasti LED technologie ve vztahu k novým inovo-
vaným výrobkům a výrobnímu závodu v České Lípě. 

Svítící LED panel s motivem nebe.Svítící LED panel s motivem nebe.

LED svítidlo ze spékaného skla s výkonem 35W.LED svítidlo ze spékaného skla s výkonem 35W.

Ing. Milan Dolejší,
výrobní ředitel české výrobní společnosti 
MODUS spol. s r. o.

www.centropol.cz

ELEKTŘINA, PLYN
A MOBILNÍ VOLÁNÍ.
VŠECHNO Z JEDNÉ RUKY!
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Letošek byl pro Crystalex CZ s.r.o.
 rokem významných změn

Novoborský Crystalex CZ s.r.o. patří dlou-
hodobě k fi rmám, které šíří dobré jméno 
českého sklářství. Posledních několik let 
bylo pro společnost zásadních. Nechybě-
lo mnoho a značka zanikla. V roce 2009 
však s příchodem nového vlastníka byla 
výroba obnovena a nyní se fi rma úspěšně 
rozrůstá. I letošní rok byl pro Crystalex 
CZ s.r.o. ve znamení poměrně zásadních 
změn. Nejen o nich jsme hovořili s ge-
nerálním ředitelem Crystalexu CZ s.r.o. 
PhDr. Martinem Kubátem.

 Která událost pro vás byla v letošním roce 
nejdůležitější?
Klíčový byl v letošním roce pro Crystalex CZ s.r.o. 
rozjezd třetí vany. To je místo, kde se všechen 
materiál taví a je jakýmsi srdcem fi rmy. Od ro-
ku 2009, kdy jsme opět spustili výrobu, už nám 
přestávaly stačit kapacity. Rozjezd třetí vany 
pro nás byl vlastně posunutí výroby o dalších 
zhruba padesát procent nahoru. Nová vana je 
navíc koncipována tak, že jsou na ní navázány 
dvě linky na výrobu kalíšků a jedna na výrobu 
větších celků, například karaf a váz. Díky tomu 
jsme schopni podle potřeby regulovat výrobu 
a zachovat fl exibilitu naší produkce. Spuštění 
nebo naopak odstavení této technologie je pro 
každou společnost obrovský posun, proto tento 
krok považuji v letošním roce za zcela zásadní. 
O významu, který mu přikládáme, svědčí i fakt, 
že den, kdy byla třetí vana spuštěna, tedy 14. 
červen, se stal jakýmsi naším fi remním svát-
kem, kdy bude mít většina zaměstnanců volno 
a ti, kteří vzhledem k tomu, že pracujeme v ne-
přetržitém provozu, budou muset do práce, bu-
dou mít příplatky jako ve svátek.  

 Jak se spuštění nové technologie odrazí ve 
výsledku hospodaření společnosti?
V letošním roce plánuje Crystalex CZ s.r.o. ob-
rat něco pod 900 milionů korun, v příštím roce 
už bychom se rádi dostali na obrat kolem mili-
ardy korun s tím, že do budoucna bychom by-
li rádi schopni samofi nancovat i další investi-
ce. Rozhodli jsme se ale v letošním roce udělat 
krok, který šel proti ekonomickým trendům. 
Významným způsobem jsme investovali a ná-
sledně také zvýšili počet zaměstnanců. Dnes 
tak má Crystalex CZ s.r.o. 650 kmenových 
a 120 externích zaměstnanců. 

 Už jste zmínil nejdůležitější událost letošní-
ho roku, ale pokusil byste se zhodnotit letoš-
ní rok jako celek?
Rok 2013 byl pro Crystalex CZ s.r.o. rokem velké 
změny. A na změnách, kterými jsme letos pro-
šli, se beze zbytku podílely všechny útvary spo-

lečnosti. Od personalistů, bez nichž bychom ne-
byli schopni obsadit lidmi všechny výrobní lin-
ky, přes inženýring, bez nějž by se lidově řečeno 
nic nenakreslilo a my tak nemohli inovovat naše 
výrobkové řady. Až po expedici, bez níž bychom 
nebyli schopni své výrobky vyvážet. Bez nadsáz-
ky se dá říci, že změny, jimiž letos fi rma prošla, 
se dotkly všech zaměstnanců fi rmy. 

 Crystalex CZ s.r.o. patří mezi fi rmy, jejichž pro-
dukce je z většiny určena pro zahraniční trh. Bu-
de tento trend pokračovat i do budoucna?
V současné době je pro nás jednoznačně nejdů-
ležitější evropský trh, kam jde většina naší pro-
dukce. Na druhou stranu ale z hlediska vývozu 
naší produkce nejsme ani lokální, ani regionál-
ní, ale celosvětový výrobce, což nám umožňu-
je pokrývat rizika a výpadky na nestabilních tr-
zích. V současnosti se soustředíme nikoli na fi -
nální zákazníky, ale na velké odběratele v jed-
notlivých státech, kteří dál zajišťují distribuci 
našich výrobků. Na našich úspěších v zahraničí 
má obrovský podíl obchodní úsek, jehož úkolem 
je vnímat specifi ka i příležitosti na jednotlivých 
trzích. Proto je také na obchod vytvářen největší 
tlak. Sklářství je velmi konkurenční obor.

 Jak reagujete na změny na trhu a jaké jsou 
v současnosti trendy ve sklářském průmyslu?
Naší velkou výhodou je, že máme poměrně ši-
rokou škálu výrobků, takže dokážeme celkem 
pružně na výkyvy na trhu reagovat. Všeobec-
ně se ale dá říci, že naše odvětví se chová s vý-
kyvy víceméně standardně. A co se týče trendů, 
to je poměrně zajímavá záležitost. Trh totiž stá-
le očekává nějaké novinky, ale přitom se chová 
velmi konzervativně. Stále více jsou preferová-
ny klasické tvary a klasické výrobky, ale v na-
bídce výrobců trh očekává i velmi moderní a ře-
kl bych futuristické modely, které ale vyžaduje 
jen velmi úzký okruh zákazníků. 

 Když jsme u toho, nabízíte zákazníkům 
i nějaké specifi cké výrobky, například v sou-
vislosti s blížícími se Vánocemi?
Máme samozřejmě v nabídce i výrobky s vá-

noční tématikou, které mají u zákazníků cel-
kem dobrou odezvu. Jde jak o jednotlivé vě-
ci tak i soubory. Tyto produkty se ale vyrábějí 
vždy jen v omezeném množství, i s ohledem na 
to, že se jedná o sezónní výrobky. Tuzemští zá-
kazníci je ale určitě najdou například v naší fi -
remní prodejně v Novém Boru. 

 Když jste zmínil tuzemské zákazníky, jaká 
je strategie Crystalexu CZ s.r.o. vůči domácí-
mu trhu?
Tuzemský trh je pro nás důležitý a prestižní. Jsme 
český výrobce a známá značka, ovšem v součas-
né době se většina obchodu se sklem soustře-
dila do obchodních řetězců a klasické obchody 
výrazně ztratily svou pozici. Nechceme se prát 
s šedou ekonomikou, proto hledáme cesty, jak si 
svou pozici na tuzemském trhu udržet.

 Třeba prostřednictvím internetového pro-
deje?
E-shop, který jsme v letošním roce spustili, je 
jedním z prostředků, jak můžeme uspokojovat 
potřeby tuzemského trhu. Internetový prodej 

je pro nás důležitý, před nedávnem jsme inovo-
vali internetové stránky, aby byly přehlednější 
a intuitivnější pro návštěvníky. 
Druhou cestou, jak se tuzemští zákazníci mo-
hou dostat k našim výrobkům, je fi remní pro-
dejna v Novém Boru. Před rokem a půl jsme ji 
zprovoznili a zákazníci zde najdou kompletní 
průřez naší produkcí, od úplných novinek, až 
po limitované série.   
Letos jsme jako další krok pro zviditelnění znač-
ky na tuzemském trhu začali s prezentacemi a fi -
remními stánky na některých větších akcích v re-
gionu, například na lázeňské sezoně v Teplicích 
nebo na litoměřické Zahradě Čech. V tomto tren-
du hodláme pokračovat i v příštím roce, protože 
opustit tuzemský trh rozhodně nechceme. 

 Už jste to zčásti naznačil, jaké jsou plány 
Crystalexu CZ s.r.o. na příští rok?
Příští rok pro nás bude velmi důležitý, vůbec po-
prvé pojedeme úplně celý kalendářní rok na tři 
vany, což pro nás znamená prodat více než pa-
desát milionů kusů naší produkce. Jen pro před-
stavu to znamená produkci zhruba 140 tisíc ku-
sů skleniček denně. Musíme se soustředit na 
prodej, ale také na expedici a naplněnost skla-
dů. Pokud bych to měl shrnout, rádi bychom se 
vrátili na úroveň Crystalexu CZ s.r.o. v dobách 
jeho největší slávy, s obratem kolem miliardy 
korun, ale v mnohem zdravější struktuře.  

 Blíží se  konec roku a vánoční svátky, co 
popřejete zaměstnancům a obchodním part-
nerům?
Jak jsem již zmiňoval, letošní rok byl pro nás  
velmi  náročný. Sluší se proto popřát všem, kdo 
se na úspěšném zvládnutí všech změn, který-
mi jsme letos prošli, podíleli a pomohli nám je 
úspěšně zrealizovat a zvládnout. Týká se to pře-
devším všech zaměstnanců fi rmy, bez nichž by 
se nám nedařilo společnost neustále rozvíjet. 
A samozřejmě si poděkování zaslouží i naši ob-
chodní partneři za to, že s námi spolupracují 
a pomáhají šířit dobré jméno českého sklářství 
po celém  světě.

Kolekce Giselle Kolekce Love - Victoria Kolekce Samba

Interier podnikové prodejny v Novém BoruInterier podnikové prodejny v Novém Boru

PhDr. Martin Kubát,
generální ředitel Crystalexu CZ s.r.o. 
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Veřejné zakázky
už vám neutečou!

nová unikátní služba pro podnikatele

zakázky už od 20 000 Kč!   

ve vašem oboru a vašem regionu

ze stovek veřejných zdrojů

Vyzkoušejte na www.i-verejnezakazky.cz

1 měsíc 
ZDARMA!
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Kontakt na redakci: redakce@tydeniky.cz | bezplatná distribuce do domácností a stojanů

Bude pro vás příští rok lepší?ší?

Pošlete SMS ve tvaru 
12SXR a vaše datum 

narození na číslo 
900 30 46

TTeTeTeTeTeTeTeTeellllll.l.l.l..:9:9:9:9:9:9:9:9:900000000006666666666 7777777770000000000111111111 7777777770000000000111111111

na období 29. 11. – 19. 12. 2013 sestavila 
zkušená astroložka Eva

nyní i na internetu 
www.astrolinka.cz

Partnerskou krizi, která se 
objeví jako blesk z čistého nebe, 
se vám podaří zažehnat, pokud 
přistoupíte na bolestný kompro-
mis. Váš vztah tím posílíte.

Beran 21. 3. – 19. 4.

více na tel.: 906 701 701

Uděláte dobrý skutek a po-
vzbudíte přítele v nesnázích na 
úkor svého drahého času. Dosta-
nete se tím bohužel do značného 
presu. Přítel vám s tím pomůže.

Býk 20. 4. – 20. 5.

více na tel.: 906 701 701

Na žebříčku oblíbenosti 
vylétnete jako raketa, takže si 
budete moci vybírat, s kým se 
setkáte a kam zajdete na akci či 
večírek. Pořádně si to užijte.

Blíženci 21. 5. – 21. 6.

více na tel.: 906 701 701

V  zaměstnání se konečně 
hnou ledy a  všechno se obrátí 
k lepšímu. Stihnete se zapojit do 
hlavního proudu a budete velmi 
populární. Hodně se přiučíte.

Rak 22. 6. – 22. 7.

více na tel.: 906 701 701

Vztahové pletky, kterými 
vás bude unavovat jistá osoba, 
se ani nesnažte pochopit. Zůstat 
stranou je pro vás správná volba. 
Otočilo by se to proti vám.

Lev 23. 7. – 22. 8.

více na tel.: 906 701 701

Po několika karambolech, 
které ani sami nezaviníte, budete 
vážně uvažovat o tom, že se po-
kusíte získat zpět svého expart-
nera. Byl pro vás osudový.

Panna 23. 8. – 22. 9.

více na tel.: 906 701 701

V milostném životě bude vše 
dokonale klapat. Pocítíte nejen 
velkou vášeň k půvabné osobě, 
ale konečně i  skutečnou lásku. 
Budete mít pocit, že létáte.

Váhy 23. 9. – 23. 10.

více na tel.: 906 701 701

Přistoupíte na riskantní ná-
vrh a dokážete skvěle využít pří-
ležitosti, takže se vám naskytne 
šance, abyste se prosadili. Však 
jste na to dlouho čekali.

Štír 24. 10. – 22. 11.

více na tel.: 906 701 701

Nezadaní by měli postupo-
vat velmi obezřetně a  s  rozva-
hou. Jen tak se jim podaří získávat 
krok za krokem lásku vysněného 
člověka. Je poněkud plachý.

Střelec 23. 11. – 21. 12.

více na tel.: 906 701 701

Ocitnete se v nejistotě a vy-
bruslit z ní nebude snadné. Bu-
dete dlouho váhat, zda je nový 
partner tím pravým pro váš další 
život. Záčátky jsou nejisté.

Kozoroh 22. 12. – 19. 1.

více na tel.: 906 701 701

Černé svědomí dokážete za-
hnat jenom usilovnou prací, ale 
ani to není stoprocentní recept 
na štěstí. Ještě je čas napravit 
chybu a zase dobře spát.

Vodnář 20. 1. – 18. 2.

více na tel.: 906 701 701

Cílevědomě se začnete zba-
vovat jistého zlozvyku a teprve 
potom budete mít šanci, že si 
vás někdo všimne a pozve vás na 
rande. Dodá vám to sebevědomí.

Ryby 19. 2. – 20. 3.

více na tel.: 906 701 701
Poskytuje: E.M.A. Europe s.r.o., tech. zaj. Materna, 1 SMS/max. 
46Kč, 1 min./max. 70Kč, www.platmobilem.cz, www.ema.bz 

Pošli SMS ve tvaru 67NSL 
a tvůj dotaz na číslo 900 30 36

Polož svou otázku kartám!

a

František numerolog
specializace zaměstnání a finance

FINANČNÍ PROBLÉMY?
Nezvládáte platit všechny své účty a máte 
strach z dluhů? Propadáte depresi? Nezou-

fejte, zavolejte mi, společně nalezneme východisko!
Tel.: 906 701 701 nebo mi napište SMS na číslo 
900 30 55 s kódem 79SRF a vaším problémem!

Poskytuje: E.M.A. Europe s.r.o., tech. zaj. Materna, 1 SMS/max. 55Kč, 1 min./max. 70Kč, www.platmobilem.cz, www.ema.bz 

Na úspěšného vylosovaného luštitele křížovky čeká zajímavá kniha. Znění tajenky posílejte do 6. prosince 2013 na adresy: krizovka@tydeniky.cz nebo 
Metropol Centrum, Beethovenova 24, 400 01 Ústí nad Labem (připojte telefonní spojení, abychom vás mohli kontaktovat).  
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Tisková reklama funguje. Tisková reklama funguje. 
Zaručeně.Zaručeně.
Iva Baráková
obchodní manažerka
 tel. 607 917 244
 barakova@tydeniky.cz 

Po loňském úspěchu chari-
tativního CD Hit za hi-
tem, které se vyproda-
lo za deset dní a získa-
lo platinovou desku, se 
síť Hitrádií skupiny ME-
DIA BOHEMIA rozhodla 
pokračovat v tomto projek-
tu i v letošním roce.  
Hitrádia opět oslovila moderáto-
ra Hitparády a zpěváka skupiny 
No Name, Igora Timka a nově po-
žádala o spolupráci mladou zpě-
vačku a porotkyni soutěže Česko 
- Slovenská Superstar, Ewu Far-

nu. Oba aktéři se potka-
li ve fotoateliéru Sá-
ry Saudkové, kde na-
fotili sérii unikátních 
snímků. CD Hit za hi-
tem, plné největších 
hitů poslední doby vy-

šlo 25. listopadu. Ten-
týž den přímo ve vysílání Hitrádií 
album společně představili a po-
křtili právě Igor Timko a Ewa Far-
na. Cena CD je i letos 50 Kč a výtě-
žek prodeje bude věnován, stejně 
jako v minulém roce, pacientské-
mu sdružení Lymfom Help. Fi-

nanční prostředky půjdou na pod-
poru pacientů s maligním lymfo-
mem, kteří se po těžké onkolo-
gické léčbě vrací zpět do běžného 

života. Více informací najdete na 
www.hitradio.cz.

Text: Šárka Jansová 
Foto: Ondřej Pojmon /  Media Bohemia

Posledního listopadu se otevřela tradiční vá-
noční výstava v Betlémské kapli a opět nabízí 
nezapomenutelné sváteční zážitky. 

Hlavním tématem jsou letos české pohádky. „Na-
še pohádkové příběhy patří díky své poetičnosti 
k nejkrásnějším na světě,“ říká Ing. Blahoslav Lu-
kavec, autor a organizátor výstavy. Kromě hr-
dinů národních pohádek čekají na návštěvníky 
Spejbl a Hurvínek nebo Broučci Jiřího Trnky. Ná-
vštěvníky jistě zaujme funkční, přes metr dlou-
hý, krasohled, jehož objektiv tvoří křišťálová 
koule o průměru 15 cm. „Na výstavě si lidé mo-
hou prohlédnout jak vypadá kramle, kopist, her-
dule, brdo nebo kadlub,“ láká návštěvníky orga-

nizátor Ing. Lukavec. Část expozice bude věno-
vaná i vyhlášené české stavebnici MERKUR, jež 
bývala oblíbeným dárkem pod stromečkem. Vlá-
ček Merkur má na výstavě kolejiště dlouhé přes 
30 m! Tradičně se v Betlémské kapli objeví mno-
ho betlémů ze dřeva, papíru, kovu i textilu. Uni-
kátní betlém vyřezal z lipového dřeva Jiří Lain 
z Abertam a k Týnskému chrámu a Betlémské 
kapli letos přibyl Karlův most, chrám sv. Mikulá-
še a Hradčany. Mezi fi gurkami najdete Jana Ne-
rudu, Vojtěcha Náprstka, Jana Husa, Rudolfa II.,
France Kafku a další. Výstava je i praktickou 
ukázkou staročeských řemesel a muzikanti při-
spějí k tradiční sváteční atmosféře koledami. Ví-
ce na www.vanocnivystava.cz.  (šj)

Pohádkové Vánoce v Betlémské kapli

Hit za hitem: Podpořte s námi dobrou věc
Ve čtvrtek 14. listopadu se v Café Le Patio v Praze uskutečnila tisková 
konference charitativního CD Hit za hitem, jehož prodej pomůže pacien-
tům s maligním lymfomem. Na akci nechyběli hlavní protagonisté - Ewa 
Farna, Igor Timko ze skupiny No Name a fotografka Sára Saudková.
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1  Státní zámek Zákupy
 30. 11. -  1. 12. Adventní prohlídky. Prohlíd-

ky vánočně vyzdobených zámeckých interiérů. 
Začátky prohlídek v 10.00, 11.00, 12.00, 13.00 
a 14.00 hodin. Akce je vhodná pro děti.

2  Státní hrad Grabštejn
 7. 12., 10.00 – 16.00 hodin. Vánoce na Grab-

štejně. Adventní akce pro celou rodinu z dob, 
kdy naše prababičky byly zvědavými holčička-
mi. Řemdih – hudci provázející Marii s Ježíškem 
na její cestě zasněženou střední Evropou. Lusa-
tia Comfort – sbor slovanských Vánoc zazpívá 
písně posbírané z celé Evropy, které jsou často 
jiné, ale v různosti stejné jako u nás. Pata Špič-
ka – dětský taneční soubor. Wagabundus Colle-
ctive – hra o létajícím andělu a další akrobatic-
ká a kejklířská vystoupení. Tvořivé dílny pro dě-
ti i hravější dospělé, tvorba ozdob z přírodních 
materiálů a oživlá tradice vánočních zvyků, ale 
také kapří polévka, vánoční kuchyně jako za Ji-
říka krále a spousta dalších zážitků z vůní, ře-
meslné činění na sněhu i u kamen, prohlídky 
vánočního hradu. Spousta chutí, vůní i zvyků či 
setkání s našimi zvířecími souputníky jako za 
starých českých Vánoc, Marie s Ježíškem i s ce-
lou svojí družinou v Betlémě se sněhem, čtení 
pohádek u kamen a po celý den prohlídky hra-
du s postavami z dob minulých i pohádky. 

3  Státní zámek Sychrov
 30. 11. – 1. 12., od 9.00 hodin. Adventní tr-

hy. Tradiční akce v prostorách čestného dvo-
ra. Tradiční trhy spojené s ukázkami řemesel 
a prodejem vánočního zboží. V programu se 
představí  divadlo Studna, potulné loutkové 
divadlo „Já to jsem“ a žongléř Vojta Vrtek. Pro 
děti tvůrčí čertovská dílnička. 

 7. 12., od 18.00 hodin. Musica Fortuna. 
Předvánoční koncert v zámecké galerii. 
Staré koledy, nové písně vánoční a další 
skladby v podání turnovského smíšeného 
pěveckého sboru.
 26. 12., od 16.00 a od 18.30 hodin. Vlasti-

mil Harapes a jeho hosté v zámecké galerii 
na Sychrově. Vlastimil Harapes bude hovořit 
i zpívat s operní pěvkyní Emou Hubáčkovou 
za doprovodu klavírního virtuosa, zasloužilé-
ho umělce Ukrajiny prof. Vladimíra Župana. 

4  Hrad Kost 
 26. 12. – 31. 12., 11.00 – 15.00 hodin. Zim-

ní prohlídky gotického hradu s vyprávěním 
o vánočních zvycích, tradicích a pochutinách 
ve čtrnáctém století. Kost je jedním z mála 
zbývajících středověkých hradů v České re-
publice a považují ho za druhý nejvýznam-
nější. Oblíbená legenda praví, že hrad do-
stal jméno Kost, protože ho nedobili více než 
jednou. Byl totiž stejně tvrdý jako kost. Pů-
vod hradu se datuje do 13. století a stavbu 
pravděpodobně zahájil Beneš z Vartenberka, 
který nechal postavit dlouhý sál a věž jako 
obrannou pevnost.

5  Hrad Valdštejn
 14. 12., od 14.00 hodin. Provaz, pěvecký sbor 

dobrovolníků z Kacanov a okolí.
 21. 12., od 14.00 hodin. Vánoční koncert Queente-

tu. Malý koncertní výlet po krajině umělecké duše. 
Vokální soubor výrazných hudebních osobností, 
které svorně podlehly kouzlu valdštejnské kaple.

 22. 12., od 14.00 hodin. Koncert turnovských 
skautů. Již přes 10 let připravují turnovští 
skauti předvánoční vystoupení, kterého se 
účastní ti členové střediska, kteří mají zájem 
a chuť. Několik let vedla předvánoční přípra-
vy a vystoupení Vendula Bičíková, v posled-
ních letech připravuje zpěváky Šárka Maško-
vá. Sboreček, který vystupuje pouze v před-
vánočním čase a nefunguje přes celý rok, zpí-
vá tradiční i neotřelé české koledy. Vystupuje 
na hradě Valdštejně, v kapličce na Bukovině 
a na náměstí Českého ráje doprovází rozdá-
vání Betlémského světýlka. 
 24. 12., od 14.00 hodin. Liberecký sbor Cum de-

core zazpívá na Štědrý den odpoledne na Vald-
štejně renesanční a barokní vánoční hudbu. 
 26. 12., od 14.00 hodin. Musica Fortuna. Vá-

noční koncert turnovského pěveckého sboru.
 28. 12., od 14.00 hodin. Varhanní koncert 

Radka Rejška. Varhanní skladby skladatelů 
17. až 20. století s vánoční tematikou a impro-
vizace na vánoční koledy.

 1. 1. 2014, od 14.00 hodin. Novoroční vald-
štejnské hraní pěti lesních rohů. Hrají Trubači 
z Valdštejna a jejich hosté.
 5. 1., od 14.00 hodin. Tříkrálový koncert Hra-

deckého komorního tucteta.

6  Státní zámek Hrubý Rohozec
 26. 12. 2013 – 1. 1. 2014, od 10.00, 11.00, 12.00, 

13.00 a 14.00 hodin. Prohlídky vánočně vyzdo-
bených místností, které vedle výkladu o histo-
rii zámku a vybavení jeho interiérů zahrnou ta-
ké povídání o vánočních zvyklostech někdej-
ších majitelů i jejich personálu. V zámecké kap-
li si budete moci prohlédnout starý vyřezávaný 
betlém, v salonu na vás bude čekat ozdobený 
vánoční stromeček a pod ním dárky pro pana 
hraběte, paní hraběnku a jejich děti. Součástí 
prohlídky bude místnost služebnictva, kterému 
panstvo „na přilepšenou“ zdobilo vánoční stro-
mek jitrnicemi a klobásami. 

7  Státní zámek Mnichovo Hradiště
 14. 12., od 10.00 hodin. Valdštejnské Váno-

ce. Dobová vánoční slavnost v klasicistním 
stylu z období majitele panství Arnošta Filipa 
z Valdštejna s chotí Ernestinou.

8  Zámek Dětenice
 7. 12. a 8. 12., 12.00 – 15.00 hodin. Peklo v Děte-

nicích aneb Mikulášská nadílka v Krčmě. Advent 
v Dětenicích zahájí příchod pekelných a anděl-
ských bytostí do středověké krčmy. Čertovský ví-
kend můžete strávit v krčmě ve společnosti čer-
tů a andělů a možná přijde i Mikuláš. 

9  Staré Hrady u Jičína
 30. 11. - 1. 12., 10.00 – 17.00 hodin. Vánoce na 

hradě. Ochutnejte atmosféru vánoční pohádko-
vé prohlídky. Zvýhodněným okruhem pohádko-
vým hradem a vánoční pohádkou vás provedou 
opravdová čarodějnice, princezna, čertice nebo 
hradní čaroděj. Zažijete Vánoce našich prababi-
ček a v pohádce tu na vás čeká nejedno překva-
pení se spoustou veselých kamarádů. K tomu 
všemu uvidíte Dračí čarodějné pohádkové pro-
hlídky. Pojďte do pohádky zachránit princez-
nu Laskonku. Na hradě se usídlili draci - skal-
ní, ohnivý, vodní, lesní, noční, bahenní, píseč-
ný, sněžný, hromový, zlatý, sklepní drak a mno-
ho pohádkových bytostí, strašidýlek a skřítků 
z pohádek čaroděje Archibalda I. Zábava, soutě-
že, hry a překvapení pro děti i dospělé.
 30. 11. – 1. 12., a 7. 12. – 8. 12., 10.00 – 17.00 

hodin. Čerti a čertice ze Starohradských pohádek. 
Velká čertenická soutěž. Pro každého člobrdíka 
dárek od starohradského čerteníka. Čtení z vel-
ké Knihy hříchů, ochutnávka čertovské medoviny 
a pekelně dobrých bonbónů, zábava a hry s čerty - 
Čerte, nezlob se, kostky, karty a další. Pekelná pře-
kvapení pro děti i dospělé.  (met)
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Vážení a milí čtenáři 
a příznivci Metropolu,

vstupujeme do adventního období, 
tedy do doby očekávání, které vy-
vrcholí příchodem Vánoc. Křesťané 
mají tuto dobu spojenou s naroze-
ním spasitele, velikou oslavou a dí-
kůvzdáním.
Jsem přesvědčena o tom, že něja-
kého mesiáše, a to bez hledu na 
víru, by tento, po mém soudu po-
blázněný a hektický svět, víc než 

potřeboval. Hodnoty jsou všelijak 
pokřivené, člověk je často člověku 
vlkem, jen málo lidí dokáže dru-
hým nezištně pomoci. 
Adventní doba by měla být přede-
vším o pokoji mysli, usebrání se, 
o revizi vlastního života. Kdo jsem, 
kam směřuji, kolik dobra přináším 
svému okolí v rodině, na pracoviš-
ti, ve společnosti, komu ještě mohu 
být užitečná. Z vlastní zkušenosti 
vím, že ten, kdo dává, bývá o to ví-
ce obdarován. Nemám teď na mys-

li hmotné statky, ale skvělý pocit, 
že jsem někoho svojí přítomností 
a účastí potěšila, přinesla radost do 
všedních, jednotvárných dnů, byť 
by to bylo jenom milým úsměvem, 
pohlazením, vlídným slovem a stis-
kem ruky. 
A tak se, zvláště v této době, při-
mlouvám za to, abychom si udě-
lali čas a rozpomněli se na to, že 
na nás možná v dětském domově, 
v léčebně dlouhodobě nemocných, 
na ubytovně, v domově pro senio-

ry nebo útulku pro opuštěná zvířa-
ta, někdo čeká. Věřte, že když je-
ho očekávání naplníte, budete se 
cítit šťastnější a pohled na svět 
pro vás hned získá jiný, přátelštěj-
ší rozměr.
Příjemné prožití adventního času 
s dobrými skutky vám všem za celý 
tým tvůrců dnešního vydání přeje 

Ladislava Richterová
šéfredaktorka
richterova@tydeniky.cz

Zpěvačka Lucie Bílá již několik let zpříjem-
ňuje předvánoční čas tradičními koncerty, 
z kterých dýchá láska, klid a kouzelná at-
mosféra blížícího se Štědrého dne. 

Také letos pořádá Agentura 44 předvánoční 
turné naší nejpopulárnější pěvecké hvězdy, 
během kterého navštíví řadu měst napříč ce-
lou Českou a Slovenskou republikou. V Praze 
se ale uskuteční hned dvě slavnostní vystou-
pení. Pro obrovský zájem publika totiž musí 
zpěvačka přidat v Hudebním divadle Karlín 
ještě další koncert.
Uskuteční se stejně, jako ten první, 13. pro-
since od 17 hodin. Druhý pak tudíž následu-
je od 20 hodin. Repertoár těchto koncertů je 
přizpůsoben právě adventnímu období a za-

zní mimo písně z multiplatinového vánoční-
ho alba BÍLÉ VÁNOCE Lucie Bílé. Turné BÍLÉ 
VÁNOCE, jež obsahuje celkem 19 koncertů, 
začalo 26. listopadu ve Znojmě a ukončí jej 
koncert den před Štědrým dnem v Litoměři-
cích. Lucii Bílou doprovodí i letos kapela Pe-
tra Maláska, pěvecký sbor a svátečním slo-
vem koncerty uvede římskokatolický kněz 
P. Zbigniew Czendlik. 
Hostem tour BÍLÉ VÁNOCE Lucie Bílé 2013 je 
zpěvák KAMIL STŘIHAVKA.
„Našla jsem si skvělého hosta. Letos se mnou po-
jede na celé turné opravdový „Ježíšek“, tedy Ježí-
šek muzikálový. Jeho Jesus Christ Superstar je pro 
mne něčím nezapomenutelným. Těším se na něj 
a jsem přesvědčena, že mou volbou budou nadše-
ní i naši diváci,“ říká Lucie Bílá. (rk)

Pro obrovský zájem přidá Lucie Bílá koncert v Karlíně

Za čerty i na pohádkově vánoční prohlídky
Letošní první prosincová neděle je záro-
veň první adventní. „Železnou“, jak se ko-
merčně označuje. Slovo advent znamená 
příchod (Adventus), příchod vykupitele Je-
žíše Krista. Adventní čas je přípravou na 
Vánoce a očekáváním, ale i dobou zasta-
vení a připomenutí vánočních tradic. Pest-
rou nabídku akcí pro předvánoční i vánoč-
ní období připravily hrady a zámky Libe-
reckého kraje a Českého ráje.

S dřeváčky v Drážďanech
Liberecký kraj se o dvou víkendech prezentoval 
v rámci Česko-německých kulturních dnů v dráž-
ďanském obchodním centru Altmarkt – Galerie. 
Vedení obchodního centra poskytlo stánek, na 
kterém byly podávány informace v českém i ně-
meckém jazyce a byly zde k dispozici informač-
ní materiály pro turisty, kteří míří do našeho kra-
je. Hostesky rozdávaly propagační předměty Li-
bereckého kraje a také bonbony Lipa pocházející 
z Liberce. Po oba dny hráli hudebníci z jablonec-
kého folklorního souboru Šafrán lidové písnič-
ky, které se setkaly s velkým zájmem. V sobotu 
16. listopadu navíc přijel Spejbl, Hurvínek a Má-
nička vedené Helenou Štáchovou, Martinem 
Kláskem a Michalem Bartákem. Tyto tři loutky 
rozzářily oči nejen dětem, ale i mnohým dospě-
lým. V Německu jsou Spejbl s Hurvínkem a Má-
nička stále velmi populární.  (od dop).
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