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Z kraje ve zkratce | Klinická biochemie pomáhá dalším zdravotnickým oborům | Areál ve Vesci bude sloužit všem obyvatelům 
Liberecka | IDOL hlásí příchod, cestování autobusy a vlaky výhodněji | Na Zlaté návrší jezdí ekobusy | Kapela Nonstop sla-
vila, Country Sisters zdobily |Prezident FC Slovan Liberec věří v poháry |Vydejte se za panenkami do troskovického muzea

číslo 9 | ročník II | 29. května 2009

Zpěvačka MartaZpěvačka Marta
v Americe zapírala věkv Americe zapírala věk

Text a foto: Rudolf Dlouhý 

Dvacetiletá studentka prvního ročníku Konzervatoře Jaroslava Ježka, obor muzikálové herectví, a prvního roční-
ku Vysoké školy ekonomické, obor Arts Management, Marta Kloučková má sebou vystupování v amerických klu-

bech a poměrně úspěšnou účast v soutěži X Factor, kde se probila do semifi nálové osmičky.

Dnes čtěte:Dnes čtěte:  
Výlety do minulostiVýlety do minulosti

 Narodila jste se v Jablonci 
nad Nisou ve znamení štíra, stu-

dovala místní Gymnázium U Bal-
vanu, ale v roce 2006 odjela za zku-

šenostmi na roční studijní pobyt do 
USA. Jak bylo v Americe?

Skvěle. Zpívala jsem tam ve školním sbo-
ru, hrála divadlo, nacvičila se spolužáky 
dva muzikály Aidu od Eltona Johna, a zpí-
vala se školní jazzovou kapelou. Měli jsme 
několik koncertů v klubech před živým pu-
blikem a docela měli úspěch. Jen jsem mu-
sela po 21. hodině tvrdit, že mi je 21 let, ji-
nak bych nemohla v klubech zpívat. Tak to 
v USA chodí.

 Co se dělo po návratu domů do Jablon-
ce?
Po návratu ze Států jsem navštěvova-
la SOŠ a Gymnázium Na Bojišti v Liber-
ci, kde jsem také v loňském roce odmatu-
rovala. Bylo prima, že mě spolužáci vzali 
mezi sebe a moc jsem si ten poslední rok 
s nimi a třídní učitelkou Štěpánkou Fan-
tovou užila.

 Pěvecká kariéra začala už na základní 
škole, jak pokračuje? 
Zpívat jsem začala v dětském pěvec-
kém sboru Rolnička při ZŠ Liberecká, by-
lo mi asi 9. O dva roky později jsem za-
čala chodit do Dětského pěveckého sbo-
ru Vrabčáci, kde jsem zpívala 5 let a by-
la s ním v Mexiku i v USA. Do jablonecké 
ZUŠ jsem chodila 11 let na hru na kla-
vír k paní Milaně Havlíčkové. A v roce 
2005 začala má spolupráce s jablonec-

kou kapelou Jazz H Faktor, která tr-
vá dodnes. Kromě této kapely 

zpívám ještě s turnovskou 
kapelou Funk-

corporation. 
První hra-

je klasické jaz-

zové skladby a druhá desetičlenná kape-
la z Turnova se inspiruje soul-funky-groo-
ve hudbou, občas zpívám i s triem Masters 
Wasters. Stylově je mi nejbližší soul a čer-
nošská muzika vůbec. Mám ráda jazz, funk, 
pop a zahraniční muzikály. Mými pěvecký-
mi vzory jsou Ella Fitzgerald, Erykah Badu, 
Rachelle Ferrell, Jamie Cullum, Stevie Won-
der a Michael Jackson. 
Na konzervatoř jsme dělala talentové zkouš-
ky z tance, zpěvu i herectví. Bylo to dost ná-
ročné, ale nakonec přijímací komisi moje ta-
neční kreace, árie z muzikálu Wicked (Po-
sedlá) na námět Čaroděje ze země Oss a mo-
nolog ze semaforské knihy Hodina dějepisu 
zaujaly natolik, že mě na školu přijali (Marta 
si pamatovala onen monolog – „Povím vám 
dnes milé děti, i Tobě…“ - pozn. autora.)

 Jak jste se dostala do soutěže X Factor? 
Budete ještě soutěžit?
Přihlásila jsem se sama. Probojovala jsme 
se do semifi nále a tak mi soutěž na chvíli 
zvedla sebevědomí, pokud se mého zpěvu 
týká. Na druhou stranu mě zbavila iluzí, či 
spíše otevřela oči, co všechno musí člověk 
udělat, aby byl dobrý či nejlepší. Nejvíce mě 
ničilo, že jsem měla dojem, že nepostupu-
jí ti nejlepší, že tam je spousta skvělých ta-
lentů, které se neprosadily. Účast v X Facto-
ru jsem rozhodně nebrala jako splněný sen, 
mám trochu jiné sny, ale byla to dobrá zku-
šenost a jsem ráda, že ji mám. Určitě se mi 
bude hodit. A to doporučuji i ostatním, kte-
ří chtějí ve zpěvu či jiném umění něco do-
sáhnout. Nejlépe, když si člověk vše vyzkou-
ší na vlastní kůži. Do další soutěže se za-
tím příliš nechystám, ale kdo ví. Právě za-
číná casting na Česko-slovenskou SuperStar, 
tak uvidíme.  

 Jaké jsou vaše nejbližší plány?
Momentálně chci úspěšně zakončit škol-
ní rok na konzervatoři, kde mě učí pro-

fesorka Pavla Fendrichová, a semestr na 
VŠE. Koncem května moderuji oper air fes-
tival Žižkovská smršť v Praze Na Parukář-
ce, což je 9. ročník přehlídky kapel hrají-
cích hudbu ska. Pak 26. června vystupuji 
s kapelou FUNKCORPORATION na festivalu 
Funkin‘ Turnov a 27. června s toutéž kape-
lou na akci Loděnice open air v Benátkách 
nad Jizerou. Navíc v polovině června jedu 
na tanečně-dramaticko-hudební workshop 
do Berlína.
O prázdninách si doufám odpočinu, chys-
tám se ale jako posluchač na festival Co-
lours of Ostrava, kde vystoupí můj oblíbe-
nec Jamie Cullum, a také na jazzovou dílnu 
do Prahy. 

 Dvě školy, tři kapely, to je docela záběr. 
Máte na to fyzičku, sportujete?
Mám celkem problém s pravidelným jídlem, 
když musím být na dvou školách. Měřím 
jen 162 cm, a tak občas musím držet dietu. 
Ale občas si zajedu na kole nebo na kolečko-
vých bruslích, třeba podle Vltavy, a baví mě 
tanec. A teď, co bydlím v Praze, se vždyc-
ky hrozně těším domů na procházky do pří-
rody. Najednou vidím, jak ji tady v Jablon-
ci a okolí máme krásnou. Naštěstí mám les 
hned vedle bytu rodičů.

 Máte nějaké domácí zvířátko? 
Doma v Jablonci mám dvě kočky - Bertí-
ka a Deisy. V Praze zvířátko nemám, i když 
bych si ho dost přála. Ale ten čas, kdo by se 
o ně staral? Vždyť zatím nemám ani kluka.

 Jak vypadá vaše „daleká budoucnost“? 
Chtěla bych zpívat, mít vlastní kapelu, dělat 
pop-funk-jazzovou hudbu s vlastními texty. 
Baví mě zpívat a kdyby to vyšlo, abych moh-
la být profesionální zpěvačkou, bylo by to 
super. Snad se i to s podporou rodičů, kte-
rým za to moc děkuji, podaří.
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Hlasujte pro jistotu

Jiří Havel
lídr kandidátky 
do Evropského parlamentu

Jiří Paroubek
předseda ČSSD

5. a 6. června přijďte k volbám do Evropského parlamentu

V Boru sundají starý
most a postaví nový

Most v městské části Nového Boru Ar-
nultovice, který překlenuje místní po-
tok Šporka a musel být vloni kvůli ha-
varijnímu stavu uzavřen, bude zcela 
nový. Původní most bude koncem květ-
na  rozebrán a za milion korun se po-
staví jiný. „Rekonstrukce mostu v Arnul-
tovicích byla vyhodnocena jako prioritní, 
na další opravy, jako silniční most v Bu-
kovanech nebo lávka přes Šporku ve Sme-
tanových sadech, přijdou na řadu nejdří-
ve za rok,“ uvedl místostarosta  Nového 
Boru  Jan Valdman.  (rd)

Spálovská elektrárna 
je otevřena pro turisty
Stále funkční vodní elektrárna ve Spá-
lově u Železného Brodu se nyní stá-
vá turistickým lákadlem. Veřejnosti se 
skoro osmdesát let staré zařízení scho-
vané, ležící na známé Riegrově turistic-
ké stezce, otevírá vůbec poprvé. 
Spálovská elektrárna postavená ve sty-
lu art deco připomíná zámek nebo vi-
lu. Voda sem teče skoro dva kilometry 
dlouhým tunelem z Jizery. Tisíc dvě stě 
metrů je klasický tunel lámaný ve ská-
le, šest set metrů je úboční kanál. Vo-
da přichází do vodního zámku a potom 
jde samospádem k turbínám.
Elektrárna byla postavena nedaleko 
soutoku Jizery s Kamenicí ve dvacátých 
letech. Architekti ji navrhli jako loď se 
sálem se dvěma turbínami a kapitán-
ským můstkem s velínem. Elektrár-
na ve své době zásobovala široké oko-
lí. Teď bude i turistickou atrakcí. Zájem 

o technické památky u nás i ve světě 
roste. „Je to až kuriózní a zároveň rarita, 
že se zachovalo celé to zařízení. Že se na 
to zařízení dbalo a že je po těch letech co 
ukázat,“ řekl starosta Železného Brodu 
Václav Horáček. (rd)

Válečný pomník
v Dalešicích

má nový kabát
Obecní úřad v Dalešicích nechal opravit 
pomník padlým v 1. světové válce 1914 
až 1918. Tato místní kulturní památ-
ka byla postavena v roce 1924. Po ro-
ce 1945 byl pomník poražen a přes 60 
let ležely rozbité zbytky za podstavcem 
v křoví. „Slavnostní odhalení se uskuteč-
ní na podzim letošního roku,“ uvedl J. F. 
Žvásta, fotokronikář nedalekých Mar-
šovic.  (rd)

Náchodské pšeničné 
kvasnicové pivo bude 

k ochutnání
Se zcela novým pivem vyjde na za-
čátku června na trh pivovar v Ná-
chodě, který město prodalo liberec-
ké společnosti LIF. Ta chce s novým 
jedenáctistupňovým pivem zvýšit 
postupně produkci pivovaru a do-
stat se do mnohem více restaura-
cí jak v Královéhradeckém kraji, tak 
v samotném Hradci Králové. Pivovar 
Svijany, který je vlajkovou lodí spo-
lečnosti LIF, už také začíná dodávat 
do své sítě asi dvou tisíc restaurací 
speciální náchodské pšeničné kvas-
nicové pivo, nealkoholické pivo a ne-
alkoholické nápoje, které náchodský 
pivovar vyrábí. Ředitel společnos-
ti LIF Tomáš Kučera by podle svých 
slov byl rád, kdyby náchodský pivo-

var dosáhl ještě letos zisk v hodnotě 
několika milionů korun. 
Pivovar Svijany dosahuje v těchto mě-
sících rekordní prodejnosti piva. O jeho 
úspěšnosti na trhu vypovídá i to, že pi-
vovar letos investuje padesát milionů 
do rozšiřování takzvaných studených 
provozů pivovaru, tedy spilky a ležác-
kých sklepů a také do systému zrychlo-
vání provozu varny.  (rd)

V Trojzemí postaví 
kruhový most

Svazek měst ležících v Trojzemí - čes-
ký Hrádek nad Nisou, německá Žita-
vy a polská Bogatynia, hodlá postavit 
kruhový most spojující všechny tři stá-
ty, muzeum Trojzemí a infocentrum 
v místě bývalé celnice. 
Starosta Hrádku Martin Půta doufá, že  
stavba můstku začne už v příštím ro-
ce. „Nyní je třeba získat stavební povole-
ní, a to ve třech zemích. Takže je to kom-
plikovanější,“  připomněl starosta. Sva-
zek měst Malý trojúhelník vytvořily 
Hrádek nad Nisou, Žitava a Bogatynia 
v roce 2001.  (rd) 

V Jilemnici vznikne
klidová zóna

Pro obyvatele Jilemnice vznikne kli-
dová zóna se zelení a erbovním stro-
mem jilmem na Masarykově náměs-
tí. Až do prosince bude probíhat re-
vitalizace náměstí a úpravy si vy-
žádají i částečné uzavírky. Vznikne 
klidnější centrum města se zelení 
a posezením. „Naše náměstí je jedno 
z nejhezčích v celých Krkonoších. Po-
stupně se však jeho historická a spole-
čenská funkce posunula na pouhé par-
koviště. Po revitalizace by se měla sem 
navrátit zeleň a vytvořit reprezentativ-
ní prostor, umožňující klidné setkává-

ní lidí,” vysvětlil starosta města Vla-
dimír Richter.
Podle něj dominantu kašnu a souso-
ší brzy doplní koruna jilemnického er-
bovního stromu jilmu a pěší zóna s la-
vičkami. „Revitalizace náměstí by měla 
skončit před tradičním Vánočním jarmar-
kem,” doplnil starosta.  (rd)

Synagoga
v celotýdenním

provozu 
Obnovená synagoga v turnovské Krají-
řově ulici zahájila od května pravidelný 
celotýdenní provoz. Návštěvníci se do 
bývalé židovské svatyně, která jako je-
diná na severu Čech přečkala nacistic-
ké pogromy, mohou přijít podívat kaž-
dý den, kromě pondělí, od 9 do 17 ho-
din. V polovině května byla v synagoze 
instalována výstava předmětů zapůjče-
ných z Židovského muzea v Praze. Jde 
o korunu, štít, ukazovátko, nástavce 
a pláštíky na tóru.  (rd)

Vlaky pojedou po 
opravené trati

Práce na rekonstrukci železniční tra-
tě z polské Sklářské Poreby do české-
ho Harrachova odstartovaly 8. květ-
na. Rekonstrukce na více než 13 ki-
lometrů dlouhém úseku by měly 
skončit letos v listopadu. Současně 
se bude opravovat zhruba kilometr 
trati z Harrachova po státní hranici 
s Polskem. Vlaky z Polska až do Tan-

valdu by měly začít jezdit už v břez-
nu příštího roku pětkrát denně. 
Na železnici mezi Sklářskou Porebou 
a Harrachovem na Semilsku se dopra-
va zastavila na podzim roku 1945. Na 
českém území z Tanvaldu do Kořeno-
va zajišťují dopravu ozubnicové loko-
motivy, kvůli kterým byla trať z roku 
1902 před pěti lety prohlášena tech-
nickou památkou.  (rd) 

Vystaví repliku
svatováclavské

koruny

Vzácná sbírka tepaného stříbra ze svě-
tově uznávané šperkařské školy, kopie 
českých korunovačních klenotů a ukáz-
ka z kopie koruny císařů Svaté říše řím-
ské z 10. století, se letos na jaře potkají 
v Muzeu Českého ráje v Turnově. K vý-
stavě Turnovské stříbro, která začala 
14. května, se repliky svatováclavské 
koruny, jablka a žezla připojí 26. květ-
na a zůstanou zde do 18. června. Vý-
stava ukáže vývoj stříbrnického řemes-
la ve šperkařské škole. Ze stříbra se tu 
tepaly tabatěrky, poháry, dózy, svícny, 
nože na dopisy nebo rukojetě k holím. 
Výstava Turnovské stříbro skončí 1. lis-
topadu a ukázka z kopie císařské koru-
ny na ní pravděpodobně vydrží až do 
konce.  (rd)

Jablonecko
Liberecko

Semilsko a Turnovsko
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 Jak dlouho vedete oddělení a co 
se v něm za tuto dobu změnilo?
Primariát jsem převzal před nece-
lými dvěma lety od MUDr. Dlouhé-
ho. Od absolvování fakulty jsem zís-
kal řadu zkušeností z laboratoří a ve-
dení primariátů v Česku i v zahrani-
čí. V liberecké nemocnici působím od 
roku 2007. Na našem oddělení vyko-
náváme řadu biochemických, analy-
tických, imunochemických, radioizo-
topických a mikroskopických metod. 
Jsme dobře technicky vybaveni, při-
čemž biochemické a imunochemické 
analyzátory odpovídají požadavkům 
na poskytovanou péči. Při analýzách 
se používají kvalitní diagnostické 
soupravy renomovaných evropských 

Klinická biochemie pro další obory
Liberec | Oddělení klinické biochemie Krajské nemocnice Liberec, a. s., se 
zabývá vyšetřením krve, moči, mozkomíšního moku, potu i dalšího biolo-
gického materiálu pacientů, a to nejen ze všech oddělení a center nemoc-
nice, ale i od praktických a odborných lékařů z Liberce a okolí. Mnoho spe-
ciálních vyšetřovacích metod je vykonáváno i pro okolní nemocnice. Pri-
mářem oddělení je MUDr. Petr Wagner.

a světových výrobců. Od srpna loň-
ského roku máme novou hlavní ana-
lytickou linku, která momentálně pa-
tří mezi nejmodernější v Čechách. 
Rozšířili jsme spektrum prací přede-
vším v oblasti specializovaných me-
tod, které lépe pomáhají diagnostice 
nebo k monitorování léčby, eventuál-
ně k nalezení parametrů vedoucích 
k uzdravení pacientů. Kolegové na 
dalších odděleních tak mají možnost 
se rychleji rozhodnout pro způsob 
léčby, případně ji zkrátit. To má efekt 
pro samotné pacienty a také přináší 
fi nanční úspory. Ceníme si i toho, že 
se nám podařilo zavést metody gene-
tické diagnostiky a změnit režim me-
tod hormonální diagnózy, a proto řa-

du z nich jsme dnes schopni prová-
dět v režimu STATIM, kdy významně 
přispíváme při diagnostice náhlých 
příhod břišních. Jsme např. schopni 
rychle změřit těhotenský test a vy-
loučit, zda problémem je prasklé sle-
pé střevo nebo extrauterinní těho-
tenství, který vyvolalo těhotenství. 
Naše oddělení zajišťuje nepřetržitý 
provoz, to znamená, že paleta vyšet-
ření je dostupná 24 hodin denně a je 
dostatečně široká i pro velmi specia-
lizovanou péči.

 Takový záběr činnosti vyžaduje 
i široký tým pracovníků. Máte jich 
dostatek?
S tím bojuje snad většina zdravot-
nických zařízení v Česku. My máme 
relativně obsazena všechna praco-

Primář MUDr. Petr Wagner kontroluje v ordinaci s poradnou pro diagnostiku a léčbu poruch metabolismu tuků dopo-
ručený jídelníček, který uplatňovala jedna z pacientek.

Text a foto: Pavel Aur

viště, ale chybí nám mladí zájemci. 
Ti po absolvování školy většinou od-
cházejí do jiných oborů nebo zkouše-
jí štěstí v zahraničí. Je to škoda. V je-
jich přesvědčování nepomáhá ani to, 
že se s řadou kolegů přímo podílíme 
na výuce klinické biochemie v Ústa-
vu zdravotnicích studií zdejší Tech-
nické univerzity a já navíc učím na 
VOŠ zdravotnické v Brandýse. Snaží-
me se je ovlivňovat i při praxi, kte-
rou na našem oddělení vykonáva-
jí. Možná, že se jejich myšlení změ-
ní se současnou hospodářskou krizí, 
kdy podmínky pracovníků ze zdra-
votnických zařízení v EU se pomalu 
vyrovnávají. 

 Je nějaké východisko z této situa-
ce právě na vašem oddělení?

Problém by měla pomoci vyřešit 
chystaná integrace laboratoří, což je 
ale několikaletý proces. Chceme vyu-
žít k úsporám kapacit a lidského po-
tenciálu toho, že přístrojová techno-
logie pro většinu analýz je podobná. 
Nebude to jednoduché, v úvodu nás 
čeká sjednocení informačních systé-
mů jednotlivých pracovišť.     

 Jednou z vašich činností je údaj-
ně i podíl na výzkumných úkolech 
či testování nových léčiv?
Podílíme se na výzkumech, kte-
ré vlastně řeší celá naše nemocnice. 
Z naší strany jde například o monito-
rování nežádoucích účinků v lécích.

Laborantka Ivana Kroupová při rozdělování vzorků.

Zásluhu na tom měly kolektivy vede-
né nestorem české dermatologie pri-
mářem MUDr. Karlem Borčem, na je-
hož práci navázal primář MUDr. Vlas-
timil Procházka, po něm primářka 
MUDr. Jitka Rozkovcová a v součas-
né době primářka MUDr. Dana Fryd-
rychová. V historii tohoto kožního 
oddělení je třeba připomenout rok 
1960, kdy primář Borč založil na pra-
covišti melanomovou komisi, která 
zde pracuje bez přerušení do dneš-
ní doby.
Kožní oddělení, vedené primářkou 
MUDr. Danou Frydrychovou, se letos 
opět zapojilo do mezinárodní akce 
s názvem Evropský den melanomu. 
Ve stanoveném termínu se do jed-
notlivých ambulancí kožního odděle-
ní dostavilo 119 zájemců, kteří využi-
li příležitosti bezplatné kontroly ma-
teřských znamének. 
„Akce měla u klientů velký ohlas. Kro-
mě delší čekací doby kvůli obrovské-
mu zájmu jsme nezaznamenali u pa-
cientů žádné negativní ohlasy. Lze tu-
díž očekávat další vlnu preventivních 
vyšetření kůže u lidí, kteří melanomový 
den nestihli,“ hodnotí akci primářka
MUDr. Frydrychová. Z celkového po-
čtu vyšetřených lidí ve čtyřech přípa-
dech šlo o basaliom, což je nejčastěj-
ší kožní nádor. Ten na rozdíl od mela-
nomu nevychází z buněk pigmento-
vých, ale z normálních buněk kůže. 
S podezřením na melanom odcházeli 
z ambulancí tři pacienti.
V loňském roce, kdy se kožní oddě-
lení Krajské nemocnici Liberec, a. s., 

Den melanomu využila stovka pacientů
Liberec | Dermatovenerologické 
oddělení patří mezi nejstarší a nej-
dynamičtěji se rozvíjející oddělení 
Krajské nemocnice Liberec, a. s.

připojilo k dalším 200 centrům v Čes-
ké republice, provádějící bezplatné 
preventivní vyšetření kůže v rámci 
Evropského dne melanomu, vyhle-
dalo pomoc 77 zájemců ve věku od 
4 do 83 let.
„Ukazuje se, že o preventivní vyšetře-
ní mají zájem nejen mladí lidé, ale ve 
velké míře i naši aktivní důchodci, což 
mě velmi těší. Stejně jako v loňském ro-
ce i letos někteří zájemci neváhali přijet 
do krajské nemocnice ze vzdálenějších 
míst. Loni jsme díky naší celoroční sna-
ze o včasnou diagnostiku kožních ná-
dorů a osvětu v médiích vyslovili jedno 
podezření na maligní melanom, dále 
jsme zaznamenali tři basaliomy a osmi 

vyšetřeným pacientům jsme doporučili 
odstranění dysplastického pigmentové-
ho névu,“ řekla Dana Frydrychová
Pokud někdo letošní melanomový 
den propásl a není si jistý svými pro-
jevy na kůži, nemusí čekat na dal-
ší kontrolní akci v příštím roce, ale 
může vyhledat pomoc kožního léka-
ře kdykoliv. „S vyšetřením není dobré 
dlouho otálet. Obzvláště když se z jaké-
koli příčiny na kůži objeví a rychle se vy-
víjí nový neobvyklý projev. Pro maligní 
melanom stále platí, že čím dříve je roz-
poznán a odstraněn, tím úspěšnější je 
léčba,“ uzavřela Frydrychová.

Primářka kožního oddělení Dana Frydrychová vyšetřuje pacientku.

Text: Pavel Aur, foto: Petr Doubrava

Zaměstnanci Komerční banky se stali dobrovolnými dárci krve a přispěli k po-
sílení zásob krve na transfuzním oddělení liberecké nemocnice.

Třetí regionální akce se uskutečni-
la ve spolupráci s Krajskou nemoc-
nicí Liberec 14. a 15. května. Zapo-
jily se do ní dvě desítky zaměst-
nanců Komerční banky, kteří se na 
tamějším pracovišti transfuzního 
oddělení podíleli na posílení zásob 
nejcennější tekutiny.
„Dárcovství krve jsme zahájili v loň-
ském roce v Praze a chceme je rozší-
řit na všechny regiony České repub-
liky. Jsem proto velmi rád, že se na-
ši zaměstnanci v Libereckém kraji do 
akce zapojili a symbolicky odstarto-
vali štafetu dobrovolného darová-
ní krve,“ řekl generální ředitel Ko-
merční banky Laurent Goutard.
Ohlasy na aktivity Komerční ban-
ky ze strany zdravotnických zaříze-

ní jsou jednoznačně pozitivní. A to 
nejen díky skutečnosti, že v bezpří-
spěvkovém dárcovství Česká repub-
lika zaostává za evropským průmě-
rem a počet evidovaných dárců se 
každým rokem snižuje.
„Aktivitu Komerční banky při pro-
pagaci bezpříspěvkového dárcovství 
krve jednoznačně vítáme. Zejména 
v době, kdy řada našich dárců má 
problémy s uvolňováním ze zaměst-
nání, může jít i jako zaměstnavatel 
ostatním příkladem. Dárcům z Ko-
merční banky děkujeme a těšíme se, 
že se k nám na transfuzní oddělení 
budou vracet,“ hodnotí chvályhod-
ný počin MUDr. Renata Procházko-
vá, primářka transfuzního odděle-
ní KNL.  (ak, tvr)

Bankovní úředníci dali krev
Liberec | Každý z nás může darováním krve přispět k záchraně lidského ži-
vota. Komerční banka se proto rozhodla rozšířit své aktivity v oblasti spole-
čenské odpovědnosti a motivovat bezpříspěvkovému dárcovství krve. 
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Areál ve Vesci bude sloužit všem
Ohlédnutí s primátorem Liberce Jiřím Kittnerem za největší sportovní akcí ČR v letošním roce, FIS Mistrovství světa v klasickém lyžování

 Vraťme se ještě o nějaký ten rok 
zpátky, jak to všechno začalo?
Liberec podal svoji kandidaturu na po-
řádání Mistrovství světa v klasickém 
lyžování celkem čtyřikrát, a to v letech 
1998, 2000 a 2002 jako sdružení obcí 
Liberec, Jablonec nad Nisou, Bedřichov 
a Janov nad Nisou, ale nikdy neuspěl. 
Připomínky byly především k logistické-
mu hledisku. Teprve poté, co se rozhodl 
kandidovat sám, získal pořadatelství na 
kongresu FIS v Miami v roce 2004.

 Nejvíce pozornosti kritiků bylo sou-
středěno na umístění běžeckého areá-
lu do Vesce. Proč bylo zvoleno právě 
toto místo?
S výjimkou poměrně nízké nadmořské 
výšky tento areál splňuje všechny pod-
mínky pro sportoviště pro běžecké disci-
plíny v běhu: členitost, přehlednost pro 
diváky i televizní kamery a variabilita 
tratí. A v neposlední řadě i jeho integ-
race do stotisícového Liberce – to byl 
průlom. 

 Kdo vlastnil pozemky ve Vesci – ne-
šlo o účelové umístění areálu na po-
zemky „prominentů“?
Vesecký areál má rozlohu přibližně 70 
hektarů, zhruba 80 procent pozemků 
bylo ve vlastnictví fyzických a právnic-
kých osob, zejména restituentů, kteří 
pozemky vlastnili ještě před okamži-
kem, kdy se začalo uvažovat s využitím 
této lokality pro MS 2009. Zbylých 20 
procent pozemků bylo ve vlastnictví 
Pozemkového fondu ČR, které získaly 
osoby, jež lze nazvat spekulanty. Město 
Liberec tyto pozemky však nemohlo zís-
kat přímo a nemohlo zabránit spekula-

ci. Kdo vlastnil pozemky a kdy je nabyl, 
může kdokoliv zjistit na katastrálním 
úřadu, tyto informace jsou veřejné.

 Podél přístupové komunikace do 
areálu jsou vidět „pilířky“ pro napo-
jení na infrastrukturu pro výstavbu 
rodinných domů. Znamená to tedy, že 
vesecký areál se bude rozprodávat ke 
stavebním účelům?
Přístupová komunikace byla vybudo-
vána v jediné možné trase – a to přes 
pozemky v soukromém vlastnictví. 
Při jednání s vlastníky pozemků tito 
souhlasili s výstavbou komunikace za 
podmínky, že město přivede na jejich 
pozemky inženýrské sítě pro rodinnou 
výstavbu. Tak se také stalo, ony „pilířky“ 
jsou na pozemcích, které městu nepatří. 
Sportovní areál je vybaven novou po-
třebnou infrastrukturou, jež se skládá 
z kanalizace, vedení pitné vody, ale ze-
jména infrastruktury pro zasněžování. 
Tedy areál je „zasíťovaný“, ale ne pro 
výstavbu domů.

 Kolik peněz bylo investováno do pří-
pravy MS 2009?
Zde je potřeba defi novat, co znamená 
příprava MS. Z pohledu města jako in-
vestora šlo zejména o sportoviště - Vesec 
(400 milionů korun), Ještěd (700 milionů 
korun), dále o dobudování metropolitní 
digitální sítě pro přenos dat (80 milionů 
korun) a 254 bytů v Zeleném údolí, které 
jsou dnes využívány pro sociální účely 
(424 milionů korun). Celkem bylo do 
těchto staveb vloženo zhruba 1,6 mili-
ardy korun. Organizaci vlastního šam-
pionátu zajišťoval organizační výbor 
pod vedením Kateřiny Neumannové, 

Liberec | Přípravy na Mistrovství světa v klasickém lyžování 2009, což 
byla jedna z největších sportovních akcí v historii České republiky, pro-
vázela řada kritik a spekulací, což paradoxně převyšovalo vytčená po-
zitiva. Některé otázky si kladou lidé, a to především Liberečané, dosud, 
protože jim na ně nebylo dostatečně odpovězeno. K šampionátu a k ně-
kterým problémům se vyjádřil Jiří Kittner, primátor města Liberec. 

který měl vlastní rozpočet, nezávislý 
na městu Liberec. Zde bych chtěl ještě 
podotknout, že s výjimkou 260 milionů 
korun na bytové jednotky získalo město 
prostředky ze státního rozpočtu.

 Dá se tedy říci, že město Liberec 
získalo díky konání Mistrovství světa 
2009 i něco „navíc“?
Ano, pominu-li dostavbu skokanských 
můstků, které jsou přeci jenom využívá-
ny úzkou skupinou sportovců, tak areál 
ve Vesci bude sloužit všem občanům Li-
berce. O metropolitní síti a bytech jsem 
se již zmínil. Další významnou stavbou 
pro návštěvníky lyžařského areálu Ješ-
těd, která byla realizovámna v souvis-

losti s MS, je kapacitní parkovací dům na 
konečné tramvaje v Horním Hanychově 
a na adaptaci kolejí Technické univer-
zity Liberec. V lyžařském areálu na Ješ-
tědu se podařilo v rámci rea lizované 
infrastruktury vybudovat tu nel, kterým 
byla defi nitivně vyřešena kolize vozidel 
přijíždějících do skokanského areálu 
a sjezdové trati F10 – Pod lany, čímž se 
výrazně zvýšila bezpečnost a komfort 
lyžujících návštěvníků.

 Jaké má město Liberec plány s nově 
vybudovanými stavbami a areály?
Do bytů v Zeleném údolí již proběhlo 
nastěhování nových nájemníků. Areály 
ve Vesci a na Ještědu jsou v současné Text: Pavel Aur, Foto: Metropol

Prezident FIS Jean Franco Casper a primátor Liberce Jan Kittner.

době přebírány od Organizačního výbo-
ru MS. Naší snahou je zajistit ve skokan-
ském areálu letní provoz, a to nejen pro 
trénink našich národních týmů, ale i pro 
sportovce z ostatních zemí. Dále usi-
lujeme o získání pořadatelství závodů 
letní Grand Prix ve skocích. Chceme, aby 
vesecký areál sloužil široké veřejnosti. 
Kromě fungujícího sociálního zázemí 
a stávajících in-line tratí bychom chtěli 
rozšířit nabídku vyžití pro celé rodiny 
a pro sportovce všech výkonnostních 
úrovní. Nechceme se tedy zaměřit pou-
ze na vrcholové sportovce, naším cílem 
je, aby areál sloužil zejména k rekreaci 
našich spoluobčanů.

 Jak vy sám hodnotíte průběh šam-
pio nátu?
Příprava takovéhoto šampionátu sa-
mozřejmě nebyla jednoduchá. Ač se to 
nezdá, byli jsme v obrovském časovém 
presu. Po přidělení pořadatelství v roce 
2004 trvalo zhruba rok, než jsme byli 
ve spolupráci s Mezinárodní lyžařskou 
federací (FIS) schopni defi novat obsaho-
vou náplň sportovišť. Poté nás čekala 
nesnadná cesta výkupu pozemků, změ-
ny územního plánu, posouzení vlivu 
na životní prostředí, územní a stavební 
řízení. Přestože MS bylo v únoru 2009, 
my jsme museli mít sportoviště připra-
vena už rok dopředu, kdy se zde kona-
ly světové poháry (tzv. PROBE), které 
sloužily zejména k ověření funkčnosti 
areálů. Když vezmu v úvahu délku sta-
vební sezony v Liberci, a na Ještědu je 
ještě kratší, tak jsme vše stihli opravdu 
v rekordním čase. Vlastní průběh mis-
trovství hodnotím kladně tak, jak to ofi -
ciálně učinili představitelé FIS. Je škoda, 
že tak mimořádná akce nezískala od-
povídající podporu u sdělovacích médií 
v rozhodujícím období, což mělo patrně 
velký vliv na podporu akce veřejnosti.
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 Jak je to vlastně s Čistou Ploučnicí? 
Původní sdružený projekt Čistá Plouč-
nice jako takový dnes již neexistuje, je 
totiž přepracovaný a rozdělený na řadu 
menších, zcela samostatných projektů. 
Celkový objem těchto investic pro Čes-
kolipsko dosahuje cca 500 milionů ko-
run. Chceme začít stavět co nejdříve, 
abychom na začátku roku 2011 mě-
li stavby dokončené nebo aspoň v po-
kročilé fázi realizace. V rámci Liberec-
kého kraje se těžiště aktivit SVS po za-
hájení staveb projektu Čistá Ploučnice 
přesune z Jablonecka, kde v rámci pro-
jektu Lužická Nisa fi nišujeme s rekon-
strukcí úpravny vody Souš, právě na 
Českolipsko.

 Kdo to zaplatí?
Investorem všech uvedených strategic-
kých staveb bude samozřejmě SVS. Pro 

Petr Skokan, předseda představenstva 
Severočeské vodárenské společnosti a. s.

Další projekt SVS na startovní čáře
Severočeská vodárenská společnost (SVS) letos kromě řady naplánovaných akcí 
k obnově majetku zahájí stavby z projektu Čistá Ploučnice, který patří do kate-
gorie tzv. strategických, novou přísnější legislativou vyvolaných  investic. V sou-
časnosti probíhají výběrová řízení na zhotovitele jednotlivých staveb. 

pět dílčích staveb z rozděleného projek-
tu jsme podali žádost o dotaci z Ope-
račního programu Životní prostředí 
(OP ŽP). Jde o stavby-rekonstrukce ČOV 
Česká Lípa, ČOV Nový Bor, ČOV Doksy, 
ČOV Jablonné v Podještědí a kanalizaci 
Kamenický Šenov. Pro další dvě stavby 
z rozděleného projektu jsme podali žá-
dost o dotaci z Ministerstva zeměděl-
ství. Jde o ČOV Nové Zákupy a kanali-
zaci Zákupy. V jednom případě – rekon-
strukce kanalizace Mimoň – jsme tuto 
menší stavbu loni zahájili, a to jako in-
vestiční akci SVS, tedy bez dotace. Co 
se týče projektů, kde žádáme o dota-
ci prostřednitvím OP ŽP, naše projekty 
jsou v pořádku a akceptovány. Poskyt-
nutí dotace z OP ŽP ve výši 60 % je však 
vázáno na splnění tzv. podmínek přija-
telnosti, proto nyní intenzivně jedná-
me o podobě nové provozní smlouvy. 

 Jaký představuje Čistá Ploučnice 
ekologický přínos? 
Společné pro všechny uvedené stav-
by je to, že řeší nakládání s odpadními 
vodami v souladu s novou přísnější le-
gislativou v uvedených městech v po-
vodí Ploučnice. Cílem projektu je spl-
nění  Směrnice rady 91/271/EHS, která 
stanovuje limity pro vypouštění odpad-
ních vod do vod povrchových. Čistírny 
odpadních vod budou po rekonstrukci 
vybaveny novou účinnější technologií, 
dojde i ke změně řízení procesů a tím 
k vyšší spolehlivosti. Co se týče kapacity 
čistíren odpadních vod, dvě jsou ve veli-
kostní kategorii nad 10 000 EO (ekviva-

lentních obyvatel), proto zde půjde ta-
ké o zajištění odstranění dusíku a fos-
foru z odpadních vod. To platí pro ČOV 
Česká Lípa s cca  48 000 EO a ČOV Nový 
Bor s  13 000 EO. Další tři čistírny jsou 
menší: ČOV Doksy – Staré Splavy 8 500 
EO, ČOV Jablonné v Podještědí 4 000 EO 
a ČOV Nové Zákupy 2 500 EO. S rekon-
strukcí čistíren odpadních vod souvisí 
rekonstrukce a dostavba kanalizačních 
systémů, v tomto případě v Zákupech 
a Kamenickém Šenově.

 Které akce v Ústeckém kraji pova-
žujete za nejdůležitější?
Co se týče strategických investic, v Ús-
teckém kraji realizujeme od loňska 
stavby rozděleného projektu Dolní La-
be. Investujeme z našich prostředků 
cca 600 milionů korun do rekonstruk-
cí čtyř velkých ČOV (Bílina, Louny, Pod-
bořany, Želénky) a dostavby kanalizací 

ve dvou aglomeracích (Duchcov, Tepli-
ce). Zahájili jsme také výstavbu úplně 
nové ČOV Litvínov za cca  300 milio-
nů korun, pro kterou žádáme o dotaci 
z OP ŽP. Dokončujeme rozsáhlou rekon-
strukci ČOV Varnsdorf, tu fi nancujeme 
pomocí úvěrů. Rekonstrukce čistíren 
komunálních odpadních vod a rekon-
strukce a dostavby kanalizací bezpo-
chyby zlepší kvalitu životního prostře-
dí. Představují však také impuls pro by-
tovou výstavbu i pro rozvoj drobného 
podnikání. A v neposlední řadě tyto 
rozsáhlé investiční aktivity SVS přispí-
vají k zaměstnanosti ve stavebním 
oboru, což je zejména nyní, v době kri-
ze důležité. 

 Závěrem…
Na investice půjde v regionu působnos-
ti SVS letos téměř  1,4 miliardy korun, 
což je proti období před vstupem do 

EU více než dvojnásobek. Kromě uve-
dených strategických investic nyní při-
chází na řadu intenzivnější obnova stá-
vajících vodovodních a kanalizačních 
sítí, jež jsou leckde na hranici život-
nosti. SVS právě letos zahajuje realiza-
ci Plánu fi nancování obnovy majetku. 
Stále pokračujeme v zavedeném pro-
gramu spolufi nancování staveb našich 
akcionářů, nyní za výhodnějších pod-
mínek než v minulosti. A musím zmí-
nit další z hlavních cílů Podnikatelské-
ho záměru SVS do roku 2010 - udržet 
sociálně únosnou cenu vody pro oby-
vatele - což se nám i při tak vysokém 
objemu investic do infrastruktury daří. 
Věřím proto, že SVS dobře plní funkci, 
pro kterou ji severočeská města a obce 
v roce 1993 založily.

Text a foto: SVS, a. s.

Dolní Labe - rekonstrukce ČOV Podbořany - bednění fekální jímky.
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Podpořte zájmy České republiky v EU a dejte mi svůj hlas

Moje úspěchy
v Evropském parlamentu

Díky Vaší podpoře v minulých vol-
bách do Evropského parlamentu jsem 
měl možnost ovlivnit celoevropskou 
politiku, a to z postu místopředsedy 
Evropského parlamentu a předsedy 
Výboru pro životní prostředí, veřejné 
zdraví a bezpečnost potravin.
Jméno Miroslav Ouzký - český euro-
poslanec, představuje v Evropském 
parlamentu spolehlivost, jistotu 
a hájení českých zájmů. Za nejvý-
znamnější úspěchy mojí práce v Ev-
ropském parlamentu považuji vyjed-
nání výhodnějších podmínek pro čes-
ký automobilový průmysl, prosazení 
vstřícnějších podmínek pro český 

S blížícími se volbami do Evropského parlamentu, které se uskuteční ve dnech 5. a 6. června, apeluji na voliče, 
aby přišli podpořit české europoslance a ovlivnili tak zásadní otázku spojenou s budoucností každého z nás. Je 
mylné žít v představě, že instituce Evropské unie jsou občanům vzdálené, tedy že nepotřebují naši aktivní účast. 
Naopak, Váš hlas je pro postavení a vliv České republiky v EU velmi důležitý. 

chemický průmysl – implementace 
chemické legislativy REACH a zahá-
jení provozu Evropské agentury pro 
infekční choroby – důležitost této in-
stituce znásobil v současné době se 
šířící virus prasečí chřipky. 

Šest pilířů
mého programu

Rád bych ve své započaté práci po-
kračoval, především proto, že české 
zájmy je nutné i nadále prosazovat 
s jasnými cíli. Své cíle pro další pů-
sobení stavím na šesti základních 
pilířích: Stop zdražování energií, Boj 
proti neplatičům, Evropští lékaři pro 
české pacienty, Česká jaderná ener-
getika, Životní prostředí pro nás, ne 
proti nám a EU dotace pro Vaše měs-

to. Prosazuji přístup, aby Evropská 
unie zohlednila energetické možnos-
ti ČR tak, že výhody pocítí naši obča-
né. Stejně tak podpořím, aby nejasný 
právní základ v boji proti neplatičům 
byl celoevropsky upraven a získal tak 
jasný a efektivní legislativní rámec. 
Stojím také za tím, že každý rozum-
ný stát má mít možnost využívat 
vlastní energetické zdroje. Celosvěto-
vý boj za snížení emisí CO

2
 je jedním 

z dalších důvodů, proč rehabilitovat 
otevřenou celospolečenskou diskusi 
o jaderné energetice.

Miroslava Němcová, Jan Pirk, 
Jiří Devát a další

Můj program a zkušenosti v Evrop-
ském parlamentu podpořila například 

Miroslava Němcová, 1. místopředsed-
kyně PS PČR, která spoléhá na můj 
přehled a analytické schopnosti. Dů-
věru a podporu do mě vkládají také 
Prof. MUDr. Jan Pirk, DrSc., přednosta 
Kliniky kardiovaskulární a transplan-
tační chirurgie IKEM, Ing. Jiří Devát, 
místopředseda představenstva a vi-
ceprezident pro informační techno-
logie Českých aerolinií, Ivan Hodač, 
generální sekretář Evropské asociace 
výrobců automobilů ACEA, Ing. La-
dislav Novák, ze svazu chemického 
průmyslu ČR - ředitel a člen předsta-
venstva a Antonín Šípek ze svazu au-
tomobilového průmyslu ČR. 
Rád bych proto, abyste mě podpořili 
i Vy. Přijďte 5. nebo 6. června k vol-
bám a podpořte mě, Miroslava Ouz-
kého – č. 6 na kandidátce ODS. Je to 
jediná skutečná možnost, jak může-
te aktivně ovlivnit fungování jedné 
z klíčových institucí Evropské unie.  

MUDr. Miroslav Ouzký,
předseda Výboru pro životní pro-
středí, veřejné zdraví a bezpečnost 
potravin Evropského parlamentu

„Jde o unikátní systém v republice zalo-
žený na čipové kartě. Převzali jsme ho 
z Německa, kde ho už sedm let používá 
sdružení dopravců ZVON,“ řekl Petr 
Prokeš, ředitel společnosti Korid LK, 
která má v Libereckém kraji na staros-
ti veřejnou dopravu. 
Podle něj IDOL prospěje především 
pravidelným cestujícím a lidem, kte-
ří jsou zvyklí jezdit vlaky nebo musí 
často přestupovat. Například nyní při 
cestě do Turnova z Liberce platí sedm 
korun za MHD v Turnově, 16 korun za 
MHD v Liberci a 30 až 32 korun za ces-

IDOL: více lidí do autobusů a vlaků

tu autobusem. Kdo jede vlakem, platí 
ještě více – od 42 do 55 korun. „Dohro-
mady to tedy je od 53 do 78 korun. Nově 
zaplatí za celou cestu 36 korun včetně 
jízdy v MHD a je jedno jestli pojedou au-
tobusem nebo vlakem,“ upozornil Petr 
Prokeš. „Ještě výhodnější to bude pro 
cestující, kteří budou mít sedmidenní ne-
bo třicetidenní předplatné. U týdenního 
prakticky zaplatí osm cest a u měsíčního 
třicet,“ dodal.
Výhody plynoucí z IDOL ale mohou 
podle něj čerpat držitelé krajské karty 
Opuscard. „Různými dopravními pro-

Liberec | Autobusy a vlaky bude jezdit více lidí. Integrovaný systém dopravy (IDOL) má od poloviny roku 
umožnit cestovat na jeden doklad různými veřejnými dopravními prostředky a zároveň sjednotí tarify 
v městské, příměstské a vlakové dopravě. 

středky na jeden lístek bude možné jen 
prostřednictvím čipové karty,“ upřesnil. 
V IDOL se budou zatím uznávat i jiné 
čipové karty, například Liberecká či 
karty autobusových dopravců.
Liberecký kraj IDOL ofi ciálně spustí
1. července, zkušebně i s novými cenami 
se již testuje od 18. května na Českodub-
sku, v Turnově a v Liberci. Držitelé karet 
mohou nyní na jeden doklad cestovat 
po Českodubsku, na linkách ČSAD Libe-
rec ve směru na Liberec, v městské do-
pravě v Liberci a Turnově či vlakem na 
trati mezi Libercem a Turnovem.  (lan)

S IDOL se mohou nyní lidé v Liberci seznámit každý den od 10 do 18 hodin na terminálu MHD v centru města. K dispozici 
zde mají tramvaj, kde si mohou nový systém vyzkoušet a odborníci jim zodpoví otázky.

Autobus SOR 12,0 na CNG, rok výroby 2008, emisní třída EURO 5.

Jde o nejvýše položenou zastáv-
ku v České republice, ze které lze 
navštívit pomník Hanče a Vrbaty, 
nebo se vydat kolem Labské bou-
dy, pramenů Labe a Mumlavského 
vodopádu do Harrachova.
„O nasazení tohoto typu autobusu 
jsme rozhodli po jednáních s náměst-
kem Libereckého kraje pro dopravu 

Martinem Seppem a ředitelem Krko-
nošského národního parku Janem 
Hřebačkou,“ řekl Tomáš Roubiček, 
generální ředitel společnosti ČSAD 
Semily a. s. 
Společnost vlastní 13 nízkopodlaž-
ních autobusů s pohonem na CNG 
a letos plánuje nákup dalších deví-
ti vozidel tohoto typu. (met)

Ekobusy na Zlaté návrší
Jilemnice | Nízkopodlažní ekologické autobusy ČSAD Semily s pohonem na 
CNG (stlačený zemní plyn) a autobusy, které plní emisní třídy Euro 4-5, jezdí od 
16. května na lince č. 670073 z Jilemnice do zastávky Vítkovice, Zlaté návrší.

Vyplývá to ze smlouvy o poskytnutí 
příspěvku z česko – saského programu 
Cíl 3, která byla podepsána koncem 
dubna na projekt „Systém odvrácení 
ohrožení a poskytování pomoci v Euro-
regionu Nisa“. 
„Euroregion Nisa jako leader schválené-
ho projektu vypracoval v roce 2008 čtyři 

téměř totožné projekty, které pokrývají 
celou pohraniční oblast ERN. Dva z nich 
byly česko – saské a dva česko – polské. 
Prosadit se zatím podařilo pouze návrh 
zahrnující území Žitavska na německé 
straně a Liberecka a Českolipska v ČR,“ 
uvedl jednatel Euroregionu Nisa Jaro-
slav Zámečník.  (rd)

Miliony eur pro hasiče
Liberecký kraj | Pět cisteren na vodu a jeden zásahový vůz v celkové 
hodnotě 1,5 milionu euro obohatí v roce 2010 vozový park dobrovolných 
hasičů z České Lípy, Liberce, Nového Boru, Příšovic a německé Žitavy. 
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Hrady a zámky v Ústeckém a Libereckém kraji vstoupily do další sezony, kterou zpestřují zajímavými akcemi. Na 
místech, kde z pohledu času docházelo k důležitým historickým rozhodnutím, si pospojováním drobných střípků 
můžeme vytvořit obraz o tehdejší společnosti a životě. Nabízíme vám pár tipů na nejkrásnější místa obou krajů.

  dva zámecké objekty, Horní a Dolní zámek v Benešo-
vě nad Ploučnicí byly vystavěny mezi lety 1522 - 1578

  jsou zde umístěny expozice porcelánu, dobového ná-
bytku, uměleckých řemesel z 16. a 17. století, zbraní, 
obrazů a grafi k. Zámecké nádvoří zdobí kopie sochy 
Tritona od holandského mistra Adriana de Varies.

  otevírací doba: v dubnu 9.00 - 16.00 hodin, v květnu 
9.00 - 17.00 hodin, v letních měsících do 18.00 hodin

  tip - na zámku probíhají noční prohlídky za doprovo-
du strašidel a zámeckého panstva

Benešov nad Ploučnicí

  raně barokní zámek byl vybudován mezi lety 1655 - 1675 na 
místě původního středověkého hradu

  na zámku si prohlédneme mimo jiné sochařská díla Jana Brokof-
fa, který tu ve druhé polovině 17. století krátce působil. Zdejší 
rytířský sál se svojí bohatou výzdobou patří k perlám tohoto 
místa.

  otevírací doba: duben a říjen 10.00 - 16.00 hodin, květen a září 
10.00 - 17.00 hodin

  tip - zámek nabízí různé výstavy, ples upírů, koncerty - napří-
klad Psí vojáci, Xavier Baumaxa či různá divadelní představení 

Červený Hrádek (Jirkov)

  původně gotický hrádek ze 14. století byl v roce 1628 přestavěn 
na zámek

  mezi pěkná místa na Líčkově patří jistě schodiště s nástěnnými 
malbami s rokokovým dekorem. Tyto malby restauroval malíř 
Oskar Brázda. 

  otevírací doba: duben až říjen: soboty, neděle 10.00 - 17.00 hodin
  tip - galerie malíře Oskara Brázdy, Kaple sv. Anny se zařízením 
z 2. poloviny 18. století.

Líčkov (Lounsko)

  zámek nabízí k prohlídce na dvacet 
místností zařízených nábytkem, obrazy 
a dalšími doplňky z různých období

  mezi nejkrásnější prostory patří 
knihovna s portréty majitelů a novo-
gotická jídelna v podobě rytířského 
sálu, kuriozitami jsou obrazy „alegorie 
života muže“ a „alegorie života ženy“ 
ze 17. století

  otevírací doba: duben a říjen - soboty, 
neděle a svátky 9.00 - 16.00, květen až 
září - úterý až neděle 9.00 - 17.00

  tip - expozice strašidel v gotickém
 sklepení, krásný anglický park

Hrubý Rohozec

  středověký hrad a renesanční zámek, kdysi 
majetek slavného vojevůdce Albrechta 
z Valdštejna

  v interiérech hradu získáme představu, jak 
žila bohatá šlechta konce 19. století. Je zde 
k vidění například i sbírka dýmek, zajíma-
vostmi prohlídky jsou koupelna a kuchyně 
zachované v původním stavu.

  otevírací doba: duben a říjen - úterý až 
neděle 9.00 - 15.30, květen, červen a zá-
ří - úterý až neděle 9.00 -  16.00, červenec 
a srpen - úterý až neděle 9.00 - 16.30

Frýdlant

  brány původního hradu ze 13. století se 
veřejnosti poprvé otevřely v roce 1993

  prohlídka zahrnuje gotické sklepení 
a pokoje zařízené původním nábytkem, 
obrazy a dalšími doplňky, klenotem 
prohlídky je renesanční kaple sv. Barbory 
s bohatou malířskou výzdobou ze 16. 
století

  otevírací doba: duben až říjen - úterý až 
neděle 9.00 - 16.30

Grabštejn

  někdejší královský hrad byl vystavěn 
mezi lety 1264 - 1279, patří k nejvý-
znamnějším gotickým památkám České 
republiky.

  v 19. století hrad několikrát navštívil 
básník Karel Hynek Mácha, v nejvyšším 
podlaží velké věže se nám naskytne 
jedinečná vyhlídka na široké okolí 

  otevírací doba: duben - soboty, neděle 
a svátky 10.00 - 16.30, květen až září 
- úterý až neděle 9.00 - 16.30, říjen - 
soboty, neděle a svátky 9.00 - 15.30

Bezděz

  novogotický zámek známý z pohádky 
Zlatovláska 

  pokoje jsou zařízeny původním nábyt-
kem, obrazy a dalšími doplňky, většina 
místností vyniká bohatou řezbářskou 
výzdobou, zámek obklopuje rozsáhlý 
anglický park s vzácnými dřevinami 
a drobnými zahradními stavbami

  otevírací doba: duben, září a říjen - 
pondělí až neděle 9.00 - 15.30, květen až 
srpen - pondělí až neděle 9.00 - 16.30, 
listopad až březen - pondělí až neděle 
10.00 - 14.00

Sychrov
  zřícenina gotického hradu ze 14. století, 
hlavní symbol Českého ráje

  vybudování hradu na dvou strmých 
čedičových skálách učinilo z Trosek 
nedobytný hrad; dobýt se jej nepodařilo 
ani husitům

  otevírací doba: duben a říjen - soboty, 
neděle a svátky 8.30 - 16.00, květen až 
srpen - úterý až neděle 8.30 - 17.30, září 
- úterý až neděle 8.30 - 16.00

  tip - v letních měsících mají možnost 
návštěvníci zhlédnout ukázky chovu 
a výcviku dravých ptáků

Trosky

Text: Václav Školoud, Foto: archiv
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Severočeský Metropol vás baví |  bezplatná distribuce do domácností v Libereckém kraji

METROPOL horoskop

Sestavila:  Ludmila Petříková

Severočeský Metropol přeje hodně lásky nejen v máji, bylo správné znění tajenky v minulém čísle. Na večeři pro dvě osoby v hodnotě 500 korun v Pizzerii Sokolská v České Lípě se může těšit
Veronika Pillárová z České Lípy. Pro úspěšného vylosovaného luštitele dnešní křížovky jsou připraveny dvě vstupenky na koncert skupiny Kamelot 5. 6. na hradě Lipý. Věnoval je KD Crystal
- www.kdcrystal.cz. 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 4. června 2009. Příjemnou zábavu a hodně štěstí. 
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Beran 21. 3. - 20. 4.
Nejste velcí stratégové a plá-

novači, protože milujete dynamiku a na-
pětí okamžiku. Ale váš spontánní přístup 
k životu, průraznost a víra v úspěch vás 
neomylně vedou k dokončení toho, co prá-
vě tvoříte.

Býk  21. 4. - 21. 5.
Vaši nadřízení na vás oceňují 

spolehlivost a svědomitost. V lásce ale platí 
jiná pravidla. Nechejte své partnery občas 
v napětí a nejistotě a umožněte jim, aby si 
mohli trochu zažárlit. Lehký fl irt neuškodí.

Blíženci  22. 5. - 21. 6.
Přestože jste na bolest citlivější než 

kdokoliv jiný, máte překvapivě velmi odol-
nou „náturu“. To vám pomůže překonat 
zdravotní potíže, které vás čekají. Brzy se 
zotavíte a budete svěží, silní a plní elánu.

Lev  23. 7. - 23. 8.
Máte před sebou nepříjemná 

úřední jednání, kterým se bohužel nemů-
žete vyhnout. Přestože budou nejbližší dny 
pro vás dost vyčerpávající, nakonec vám to 
přinese úlevu, klid i zaslouženou odměnu.

Rak  22. 6. - 22. 7.
Vaše emoce se střídají jako pří-

liv a odliv moře a často přejímáte i nálady 
druhých. Náladovost souvisí s měnícími se 
fázemi Měsíce. Uvědoměním si příčiny a au-
totréninkem  ji můžete dobře ovlivňovat. 

Ryby 20. 2. - 20. 3.
Těšte se na setkání s člověkem, 

kterého nemůžete ve svém životě mi-
nout. Ať už vám přinese lásku, platonic-
ké souznění duší  nebo přátelství, bude to 
setkání, které se nesmazatelně vryje do 
vašeho srdce.

Vodnář  21. 1. - 19. 2.
Pokud máte pocit, že váš obličej 

skončil a tělo odešlo, podívejte se na sebe 
očima těch krásných mladých lidí, kteří 
vás kdysi  milovali a nezbude vám, než 
také sebe sama obdivovat a milovat.

Kozoroh  22. 12. - 2O. 1.
Inspirujte se módním stylem 

„pařížský dandy“. Osvobodí vás to od 
konvencí a budete se cítit very young 
and beautiful. Nedělejte si nic z toho, že 
vás okolí bude považovat za blázny. Vy 
jste crazy!

Střelec  23. 11. - 21. 12.
Vaše touha po dobrodružství 

a nezávislosti vás nutí měnit  zaměstná-
ní, koníčky i partnery častěji, než je zdrá-
vo. Nebuďte tak nespolehliví, impulzivní 
a netrpěliví, škodí to vašemu nadání 
a schopnostem.

Štír  24. 10. - 22. 11.
Neuškodí vám, když budete 

příjemnější a společenští a občas  uděláte 
nějaký kompromis. Váš egoismus možná 
prospívá pracovnímu nasazení, ale part-
neři touží po vaší pozornosti a lásce.

Váhy  24. 9. - 23. 10.
K vašim nejcitlivějším mís-

tům patří ledviny. Protože podle čínské-
ho lékařství jsou ledviny sídlem životní 
energie, chraňte si je. Vyhýbejte se che-
mickým lékům i alkoholu. Nejvíc vám 
prospěje příroda.

Panna  24. 8. - 23. 9.
Najděte v sobě dostatek rozhod-

nosti a odvahy a řekněte vašim blízkým, 
kde dělají chyby, přestože 

se tváří, že jsou k dob-
rým radám hluší. Kdo 
jiný to s nimi myslí 
lépe než vy. Vděk ale 

raději nečekejte.
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Kreslí:  Michal Čižmar

METROPOL   vtip

METROPOL  recept

Suroviny (pro 4 osoby):
• 4 půlky kuřecích prsou
• česneková sůl
• mletý pepř
• 4 plátky šunky
• 8 plátků anglické slaniny
• 4 plátky sýra
• olej
• kuřecí vývar
Příprava:
Kuřecí prsíčka lehce naklepeme, 
osolíme, opepříme. Na každý kousek 
masa položíme plátek šunky a sýra, 
zarolujeme a každou rolku obalíme 
dvěma plátky anglické slaniny. 
Rozehřejeme troubu, pekáček vy-
mažeme olejem, poskládáme do něj 
rolky, které podlijeme kuřecím výva-
rem. Zapékáme 30 až 35 minut. 
 Dobrou chuť!

Kuřecí rolky se šunkou

Profesní životopisy včetně fotografi e
zasílejte do konce ledna na adresu:

personalistika@tydeniky.cz

SPOLUPRACOVNÍKY
REDAKCE

Z LIBERECKÉHO
KRAJE

Českolipska, Jablonecka,
Liberecka

Profesní životopisy zasílejte
do 15. června na adresu:

volfova@tydeniky.cz

Nejmodernější
novinový projekt v ČR

hledá

Sídlo redakce:

Kostelní 10/5
460 01 Liberec

tel.: 482 422 224

Kontakty na nás:  pište, telefonujte, mailujte
e-mail:

 redakceliberec@tydeniky.cz
 inzerceliberec@tydeniky.cz
 webeditor@tydeniky.cz
 krizovkaliberec@tydeniky.cz
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Obecné pravidlo, které platí nejen pro plynová zařízení, říká, že prevence je vždy
mnohem levnější a přináší méně starostí než odstraňování následků poruchy.

ÚDRŽBA A KONTROLA PLYNOVÝCH ZAŘÍZENÍ
PRO JEJICH BEZPEČNÝ A SPOLEHLIVÝ CHOD

RWE Distribuční služby, s.r.o.

Všeobecně jsou plynárenská a plynová za-
řízení zařazena do kategorie vyhrazených 
zařízení, podléhajících povinnosti pravidel-
ných revizí.

Plynárenská zařízení, která jsou ve správě 
společností skupiny RWE, jsou z hlediska 
bezpečnosti a provozuschopnosti pravidel-
ně kontrolována. Tato plynárenská zaříze-
ní končí plynovodní přípojkou zakončenou 
vstupním šroubením hlavního uzávěru ply-
nu – HUP.

Odběrná plynová zařízení, tedy zařízení po-
kračující za hlavním uzávěrem plynu, která 
jsou tvořena zejména domovním regulá-
torem, domovním plynovodním rozvodem 
a plynovými spotřebiči, jsou ve vlastnic-
tví a ve správě majitelů domů a bytů a je 
nutné je také kontrolovat. Jejich provozu-
schopnost a bezpečnost si zajišťuje každý 
vlastník sám a je za ně plně odpovědný.

Proč a jak provádět
kontrolu

  zajištění bezpečného provozu zařízení
  seřízením spotřebiče lze předejít jeho po-
ruchovým stavům
  provoz čistého a seřízeného spotřebiče 
je efektivnější a minimalizuje náklady na 
spotřebu plynu
  čím starší spotřebič, tím častější kontrola 
(minimálně 1krát za rok)
  seřízení a kontrolu zajistit odbornou fi r-
mou – pro řádný provoz je nezbytný do-
statečný přívod vzduchu a odvětrání spa-
lin
  lhůty pro kontroly a čištění komínů pro 
spotřebiče na plynná paliva s výkonem 
do 50kW jsou 2x ročně, pokud je komín 
vyvložkován a 6x ročně pokud není
  kontrola přístupu k hlavnímu uzávěru 
plynu, volný přístup umožní včasný a po-
hotový zásah
  seznam odborných fi rem lze najít na we-
bových stránkách plynárenských společ-
ností

V rámci prevence provádí společnost Jiho-
moravská plynárenská, a. s., každoročně 
tzv. nárazovou zvýšenou odorizaci zemního 
plynu s cílem snazší identifi kace a násled-
ného odstranění i nepatrných úniků plynu 
u koncových zákazníků.

Co dělat, máme-li podezření
na únik plynu:

  vypnout spotřebiče
 uzavřít přívod plynu
  zajistit odvětrání prostoru
  zavolat na nepřetržitou pohotovostní lin-
ku 1239
  dbát pokynů dispečera, případně vyčkat 
příjezdu pohotovostní služby
  zajistit odstranění závady odbornou fi r-
mou

V případě plynárenského zařízení, odběrného plynového zařízení a plynových spotřebičů je údržba a revize těchto zařízení z provoz-
ních, ale především z bezpečnostních hledisek, velmi žádoucí.
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Proces nekončící tvorby, při němž 
se do výstavy zapojují návštěvníci, 
zkoncipovali pro libereckou knihovnu 
výtvarníci Petr Nikl a Ondřej Smeykal 
a do Leporelohry zapojili další uměl-
ce (Milana Caise, Martina Janíčka, Jiří-
ho Konvrzka, Luboše Fidlera). 
„Ukázalo se, že lidi umění zajímá, ale 
potřebují klíč, aby vstoupili do interakce 
s ním. Zatímco intelektuální klíč nemají 

Nejprve se samozřejmě představili 
oslavenci. Skupina Nonstop, která 
vznikla v roce 1994 ze zkušených 
muzikantů vystupujících na Liberec-
ku a Jablonecku v mnoha kapelách 
(např. Samorosti, Kynouti, Doteky, 
Energo, Rogalo), hraje nyní ve slože-
ní Pavel Vorlíček - mandolina, fouka-
cí harmoniky, kytara, zpěv, Vladimír 
Táborský - elektrické kytary, zpěv, Ro-
man Melka - akustická kytara, hous-
le, zpěv, Jiří Franic - basová kytara, 
zpěv, a Libor Truhlář - bicí, zpěv. Své 
fanoušky rozehřála tím nejlepším ze 
svého repertoáru. 
„Hrajeme americkou a českou country, 
folk, blues, rock and roll a pro zpestře-
ní nechybí v repertoáru ani pár ever-
greenů z české i zahraniční klasiky, 

Patnáctiny Nonstop ozdobily Country Sisters
Vratislavice nad Nisou | Velkolepé oslavy připravila pro své fanoušky liberecká 
kapela Nonstop hrající americkou, ale i českou country. Patnácté výročí vzniku 
kapely si přišlo 16. května připomenout do Western clubu v Liberci – Vratislavi-
cích nad Nisou na 300 milovníků této muziky a také hosté - skupiny Sešlost, UQ 
Band a hvězdy večera Country Sisters.

Ozdobou slavnostního večera byla skupina Country Sisters se svou show. 

třeba Beatles, Elvis Presley, Led Zeppe-
lin a podobně, neboť, jak praví klasik: 
všechno je country,“ uvedl kapelník 
a zakládající člen Nonstopu Pavel 
Vorlíček. 
„Dnes to byla náááhera. Doufám, 
ženáče kapela vydrží nejméně tak 
dlouho, jak hostující Sešlost (30 let) 
a Country Sisters (36 let),“ dodal s ši-
rokým úsměvem, když přebíral 
dárky – třeba nádherná trička s vý-
jevy z Divokého západu od fanynky 
Markéty, čokolády Studentská pečeť, 
třílitrovku fernetu značky Sešlost, 
speciální občanské průkazy od UQ 
Bandu a další a další.
Sešlost zvýšila adrenalin návštěv-
níků svou klasickou sérií rychlých 
trampských skladeb od Jesse Jamese 

po Rovnou, tady rovnou, a pak těsně 
před půlnocí se na pódium vynesla 
šestičlenná dívčí kapela Country Si-
sters. Jejich show doslova nadchla 
tak, že se přestávalo tancovat a ně-
kdy i možná  poslouchat a jen se 
nadšeně aplaudovaly zdařilé, mnoh-
dy  eroticky laděné, taneční kreace.

„To byla skvělá profesionální práce. 
Nedivím se, že mají tak velké úspěchy 
v cizině. Přitom zahrály i několik čes-
kých písní, včetně od Jarka Nohavici. 
Pohled na pódium byl úchvatný a byl 
to krásný dárek Nonstop a pro Non-
stop,“ hodnotil bývalý kytarista sku-
piny Rendez-vous Jan Vávra.

Těžkou úlohu závěru večera vzali 
na svá bedra muzikanti z UQ Bandu 
s Ádou Strejem v čele, a zvládli to na 
výbornou, když na parketu udrželi 
tanečníky do třetí hodiny ranní.

Kapela Nonstop slavila 15. výročí vzniku ve Western clubu ve Vratislavicích.  

Navštívit je možné kostel Nejsvětějšího 
srdce Ježíšova na Horním náměstí, dále 
pseudogotický kostel Dr. Farského na 
stejnojmenném náměstí a vzácný se-
cesní kostel Povýšení svatého kříže na 
náměstí Boženy Němcové. Pro skupiny 
od pěti osob je také možné po telefo-
nickém objednání domluvit návštěvu 

Děti na pouti u kostela v Krásné nejraději jezdily vláčkem z pěnčínské Kozí farmy.

Májovou pouť zahájila verni-
sáž prací žáků ZUŠ Železný Brod 
s příhodným názvem „Po stopách 
Dr. Kittela“ a křest speciální edice 
nápojů Šláftruňk a Životabudič.
Návštěvníci měli možnost si za-
koupit originální etikety nápojů, 
které vytvořil známý etnograf 
a ilustrátor J.V. Schejbal (jeho ná-
kres je z roku 1962), akademický 
sochař Jiří Dostál, akademická 
sochařka Zuzana Kadlecová a stu-
denti Střední uměleckoprůmyslové 
školy v Jablonci nad Nisou. Výtěžek 
z prodeje bude použit na záchranu 
Kittelovska a rekonstrukci studán-
ky sv. Josefa. 
„A pak už se pouť nesla v slavnostním 
duchu, poutní mši k poctě sv. Josefa 
sloužil litoměřický biskup Mons. Jan 
Baxant, zpěvem doprovodil Chrámo-
vý sbor kostela sv. Jakuba Většího ze 

Železného Brodu pod vedením Věry 
Hlubůčkové, k tanci i poslechu zahrál 
Taneční orchestr ZUŠ Rudolfa Müllera 
ze Železného Brodu, pro vyznavače 
klasické hudby byl připraven koncert 
Jarmily Klokočníkové a Martina Ma-
touška za houslového a varhanního 
doprovodu Šárky Langové a Hanse 
Laua, koncert smíšeného pěveckého 
sboru JANÁČEK, který letos oslaví 60. 
let působení, a vystoupení smíšeného 
pěveckého sboru z Huntířova nad 
Jizerou,“ vypočítala za pořadatele 
Eva Hornová.
Nezapomnělo se však ani na děti. 
Mohly si vyzkoušet střílení z kuše 
či „chytání ryb“ či vyrobit unikátní 
výrobek ve výtvarné dílničce a ta-
ké se svézt vláčkem z pěnčínské 
Kozí farmy. Odpoledne jim zpestři-
lo i loutkové Divadlo z půdy Fran-
tiška Pešána. (lan)

Text a foto: Rudolf Dlouhý

Návštěvníci Leporelohry
vytvoří knihu příběhů

Liberec | Leporelohru si mohou dětští i dospělí návštěvníci vyzkoušet v liberecké Vědecké knihovně do 14. července. 

lidé čas dekódovat, lehčí forma je po-
vzbudí, aby si začali s vystavenými před-
měty hrát, aby probudili svůj obrovský 
tvůrčí potenciál,“ tvrdí Ondřej Smeykal, 
známý svými světelnými performan-
cemi, ale i jako originální hudebník 
a propagátor australského domoro-
dého hudebního nástroje didgeridoo. 
„Nesnažíme se zlehčovat umění do 
polohy nezávazné hry. Právě naopak. 

Akcentujeme v umění tu nejprimárnější 
složku – interakci mezi autorem, dílem 
a návštěvníkem,“ upřesňuje Smeykal. 
Završením Leporelohry  bude knížka 
sestavená do spontánního příběhu 
vytvořeného ze záznamů návštěv-
níků. Vznikne tedy kolektivní autor-
ská kniha návštěvníků, soubor jejich 
vzájemně propojených textů a kre-
seb.  (met)

Kittlovská pouť na Krásné
Krásné | Tradiční Kittlovskou pouť na Krásné u Jablonce nad Nisou první má-
jový den navštívilo kolem 5 000 návštěvníků, kteří si mohli vychutnat celou 
řadu doprovodných kulturních akcí.

Do kostelů v Jablonci dvakrát týdně
Jablonec nad Nisou | Jablonecké kos-
tely jsou návštěvníkům až do 29. září 
otevřeny dva dny v týdnu, vždy v úte-
rý a ve čtvrtek mezi devátou a sedm-
náctou hodinou.

kostela Ducha svatého v Rýnovicích 
(telefon 483 312 327) a kostel svaté 
Anny na Anenském náměstí (telefon 
483 310 064). 
„V rámci této akce se všichni mohou těšit 
na doprovodný kulturní program, který 
se bude konat každé úterý od 15.30 hodin 
v jednom z těchto kostelů. Vstup je zdar-
ma,“ zve Helena Mikšíčková z jablonec-
kého kulturního a informačního centra 
o.p.s. a dodává, že konkrétní informace 
o jednotlivých koncertech lze získat 
právě v centru v budově radnice nebo 
na telefonním čísle 774 667 677.  (met)Kostel Nejsvětějšího srdce Ježíšova

Navštivte naše internetové stránky: www.tydeniky.cz | bezplatná distribuce do domácností v Libereckém kraji
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Severočeský Metropol drží palce sportovcům | bezplatná distribuce do domácností v Libereckém kraji

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

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,
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VYRÁBÍ A PRODÁVÁ
BAPA, Praha 3

Kou imská 18

HZZ a.s., Brno
Gajdošova 82

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 června na adresu:
personalistika@tydeniky.cz

Nejmodernější novinový projekt v ČR

 Ve své funkci prezidenta jste od 
29. července 1996, hrál jste někdy 
před tím fotbal?
Nikoli vrcholově, ale výkonnostní ko-
panou. Od žáků po muže, než jsem 
odešel do Prahy na vysokou školu, 
jsem nastupoval za Sokol Kounov 
u Rakovníka. A pak s reprezentan-
tem Ivanem Mrázem, který byl asi-
stentem na chemii, jsme hráli různé 
vysokoškolské soutěže. Když Precio-
sa vstoupila do libereckého fotbalu, 
neváhal jsem funkci přijmout.

 Pod vaším vedením získal Libe-
rec dvakrát titul mistrů republiky, 
jednou vyhrál domácí pohár. Který 
z těchto výsledků považujete za 
největší úspěch?
Připomenu ještě dvě účasti ve fi nále 
Poháru ČMFS a postup do čtvrtfi nále 
Poháru UEFA. Ale přesto si myslím, že 
největším úspěchem Slovanu byl dru-
hý titul v roce 2006. Z třiceti ligových 
utkání jsme prohráli pouze tři a byli 
jsme suverénními vítězi. To při prvním 
titulu v roce 2002 jsme v posledním 
utkání nedokázali porazit Bohemku, 

Prezident FC Slovan Liberec věří v poháry
Liberec | Nejdéle působící prezident fotbalového klubu od vzniku samo-
statné České republiky Ing. Zbyněk Štiller, předseda představenstva FC Slo-
van Liberec, dvě kola před koncem letošního ročníku Gambrinus ligy stále 
věřil v postup do kvalifi kace Poháru mistrů nebo poháru UEFA. Slovan byl 
za Slavii a Spartou třetí před dotírající Mladou Boleslaví.

ale slavista Kuka nakonec v zápase 
s Viktorkou Žižkov v závěru vstřelil gól. 
A tak jsme se s trochou štěstí nečekaně 
stali mistry o bod před Spartou. Ale ra-
dost byla taky veliká.

 Letošní vyřazení z Poháru ČMFS 
však bylo nepříjemné?
Vlastně jsme prohráli s fi nalistou, te-
dy Teplicemi, které dokázaly vyřadit 
i Spartu. Ale obdobně dopadla i Slavia, 
která vypadla s druholigovým Slovác-
kem. Pohárová utkání jsou hodně o ná-
hodách a je to loterie. Ale ten výpadek 
neomlouvám, vybrali jsme si s Teplice-
mi kolapsový zápas.

 Kteří hráči vás z letošního kádru 
týmu překvapili, kteří potěšili?
Máme samozřejmě skvělé opory, ja-
ko je Andrej Kerič či Jan Nezmar nebo 
Tomáš Janů. Mě navíc překvapil třeba 
Marcel Gecov, jak se dokázal zapraco-
vat do sestavy. A potom potěšil Honza 
Blažek, který v závěru sezony chytil 
střeleckou formu.

 Co říkáte dění kolem národního 
týmu?
To mi nepřísluší hodnotit, ale myslím, 

svazu. Jde o to, aby se z patové situace 
vytvořila dobrá fotbalová parta, která 
chce takový český fotbal, aby byl fair 
play a bavil lidi. Není to tedy jen o Ivanu 
Haškovi, ale o celém funkcionářském 
fotbalovém týmu v čele ČMFS.

 Snažil se liberecký fotbal fanouš-
ky pobavit?
V těch minulých letech se nám to po-
většinou i díky našim trenérům snad 
dařilo. Samozřejmě, že hráči nejprve 
musejí dobře hrát a ukázat, jak je fot-
bal úžasný. Vzpomeňme na meziná-
rodní zápasy, kdy jsme takřka zničili 
francouzskou legendu FC Lyon, každý 
v Liverpoolu také ví, kde leží Liberec. 
A pro tuhle pohodu, zábavu, napětí 
a radost stojí zato na fotbal chodit, 
jinak by to nemělo cenu. A o takovou 
přátelskou, ale odborně fundovanou 
atmosféru kolem fotbalu by se mělo 
nové vedení Českomoravského fotba-
lového svazu pokusit.

 A kdy budete mít po skončení se-
zony radost vy?
Jsme dvě utkání před koncem, a tak se 
v nabité tabulce špatně tipuje. Ale vě-
řím, že budu mít letos radost z účasti 
v některém z mezinárodních pohárů, 
ať to bude kvalifi kace v poháru mistrů 
nebo účast v Poháru UEFA.

Text a foto: Rudolf Dlouhý

že pokud jde o nominaci trenéra na přá-
telské utkání s Maltou, tak je to trochu 
přehnaný humbuk. Použiji vyjádření 
našeho trenéra Škorpila, který s nadsáz-
kou připomněl, že Maltu trénuje bývalý 

československý reprezentant Dušan 
Fitzel a že by mohl odkaučovat z lavič-
ky oba mančafty najednou. Ale vážně, 
rozhodující bude valná hromada, která 
v červnu zvolí nové vedení fotbalového 

Prezidenta klubu FC Slovan Liberec Zbyňka Štillera, který 16. června oslaví 59. naroze-
niny, v posledních zápasech potěšil útočník Jan Blažek, jenž nazul střelecké kopačky.

Kraj hostí v létě Global Game
Liberec | Liberecký kraj se stane 5. až 14. července  hostitelem další  významné 
sportovních událostí – Global Game 2009 - hry mentálně postižených sportovců.

Hry se konají historicky podruhé, prv-
ní ročník her se uskutečnil v roce 2004 
ve švédském Bollnas. Global Game 
jsou paralelou paralympijských her, 
kterých se ale sportovci s mentálním 
postižením nemohou zúčastnit.
„Global Games 2009 jsou určené všem 
sportovcům sdružených ve světové aso-
ciaci pro sport mentálně handicapova-
ných sportovců INAS – FID. Organizací 
byl pověřen Český svaz mentálně posti-
žených sportovců, o.s. (ČSMPS, o.s.), kte-
rý svěřil přípravu místní organizaci SK 
Handisport. Mezi soutěžní disciplíny bu-
de patřit atletika, basketbal, cyklistika, 
plavání, sálová kopaná, tenis a stolní te-
nis. Jako ukázkový sport pro další ročníky 
her bude zařazeno judo,“ uvedla Zdena 
Synovcová,  předsedkyně  Společnosti 
pro podporu lidí s mentálním postiže-
ním v ČR,  učitelka a trenérka, působící 
v TJ Seba Tanvald  Handi.
Olympijská vesnice bude mít své sídlo 
v areálu vysokoškolských kolejí Tech-
nické univerzity Liberec v Harcově, od-
kud budou sportovci vyjíždět na spor-
toviště. Hlavní sportovní klání budou 
probíhat převážně v liberecké Tipsport 
aréně, na atletickém stadionu v Jablon-
ci nad Nisou, Městské sportovní ha-
le v Jablonci nad Nisou, Bazénu Libe-
rec, Tenisovém klubu Proseč nad Nisou 
a v okolí Českého Dubu, kde se poje-
dou cyklistické závody.

„Předpokládá se účast zhruba 2 000 spor-
tovců a doprovodných týmů z 35 států 
celého světa. Obyvatelé Libereckého kraje 
tak uvidí handicapované sportovce nejen 
z tradičních zemí jako Francie, Portugal-
sko, Slovensko, Finsko, ale také sportovce 
z exotických krajin jako je Portoriko, Jiho-
africká republika, Korea či Brazílie,“ při-
pomněla.
Na podporu co možná největší inte-
grace handicapovaných osob a spor-
tovců do společnosti přispěje Libe-
recký kraj dotací na tuto akci ve výši 
2 170 000 korun, které pomohou orga-
nizátorům při vytváření co možná nej-
lepších podmínek. 
„V případě, že to umožní výsledek hospo-
daření roku 2008, poskytne Liberecký kraj 
ještě dodatečnou dotaci ve výši 830 tisíc 
korun. Celkem by tedy kraj mohl podpo-
řit Global Games 2009 částkou 3 miliony 
korun,“ upozornil náměstek hejtmana 
Radek Cikl, pověřený vedením resortu 
školství, mládeže, tělovýchovy a spor-
tu Libereckého kraje, a připomněl, že 
ofi ciálním partnerem Global Games 
2009 se stal organizační výbor 10. Ev-
ropského zimního olympijského festi-
valu mládeže (EYOWF) 2011, což doku-
mentuje snahu Libereckého kraje bu-
dovat si své postavení ve světě jako re-
gionu s vynikajícími podmínkami pro 
sport a turistiku bez ohledu na výkon-
nostní úroveň účastníků. (lan)

Její medailovou žeň, jíž sklidila 
v pekingské „vodní kostce“, oce-
nil také Český paralympijský vý-
bor, když třiatřicetiletou plavkyni 
jmenoval nejlepší handicapovanou 
sportovkyní pro rok 2008.

 Jak se to stalo, že se plavkyně 
z Malé Čermné od Náchoda začala 
hlásit k TJ ZP Nola Teplice?
Protože tento klub mi nabídl skvě-
lé podmínky nejenom pro trénink, 
ale také pro zajišťování organizač-
ních a marketingových záležitostí. 
Takže jsem využila nabídky a už na 
paralympiádu v Pekingu jsem jela 
jako jeho členka.

 Říká se o vás, že jste skutečná 
ryba ve vodě. 
To je pravda, protože jsem s plavá-
ním začala už v devíti letech, kdy 
jsem ještě byla naprosto zdravá 
holčička. 

 Co vás upoutalo na invalidní 
vozík?
Já jsem plavala až do svých čtrnác-
ti let, kdy jsem onemocněla kloub-
ní chorobou. Můj zdravotní stav se 
bohužel zhoršil natolik, že jsem 
musela na operaci páteře. Ta se ne-
povedla a já zůstala na vozíčku. Už 
je to deset let.

 Dokázala jste se odrazit ode 
dna, vdala jste se, dnes jste ma-
minkou pětiletého Honzíka. Skvě-
lý příklad statečnosti pro ty z nás, 
kteří si neustále stěžují na nepří-
zeň osudu a přitom se jim v pod-
statě nic zlého neděje, jen se s ži-
votem nedokážou popasovat.
Víte, já jsem hlavně po operaci 
s návratem do vody moc neotále-

Běla Hlaváčková: Londýne, těš se!
Liberecký kraj | Plavkyně Běla Hlaváčková si z 13. letní paralympiády v Pekingu loni přivezla dvě zlaté a po jedné 
stříbrné a bronzové medaili. „Budu ještě intenzivněji trénovat a pokusím se zlepšit. Určitě to zkusím znovu za čtyři 
roky v Londýně,“ vzkazuje svým soupeřkám maminka pětiletého Honzíka. 

Text: Eva Stieberová
Foto: Jiří Severský

la. Nedá se říct, že jako holka jsem 
byla vyložený talent, ale byla jsem 
dříč a vypracovala jsem se. Bohu-
žel, právě v okamžiku, kdy moje ča-
sy začaly dosahovat nějakých kva-
lit, jsem s plaváním vinou choroby 
musela přestat. Ale po návratu do 
bazénu jsem měla obrovskou výho-
du, protože jsem nemusela začínat 
od začátku. Cit pro vodu mi zůstal, 
věděla jsem, jak trénovat a co ten 
sport obnáší. Věděla jsem, do čeho 
jdu. Topila jsem se jen první půlho-
dinu, kdy jsem spadla do bazénu. 
Ale pak už jsem najela na svůj styl 
a šlo to celkem samo.

 Zlá nemoc vás porazila v době, 
kdy jste stála na prahu ženství. 
Jaké to je, vyrovnat se s faktem, 
že už nikdy nebudu moct dělat 
všechno to, co moje kamarádky?
To si člověk hodně dlouho nijak 
zvlášť nepřipouští a zvláště ne 
v pubertě. Samozřejmě mi ale by-

lo líto, že nechodím do tanečních, 
protože nemůžu. Že místo toho le-
žím dva měsíce v nemocnici, ale 
prožívala jsem to postupně, jak 
to všechno přicházelo. A postupně 
jsem si na svůj stav zvykla.

 Říká se, že se vás soupeřky bo-
jí, že když přijdete na závody, pta-
jí se, je tady Hlaváčková a kdo bu-
de druhý?
Tohle jsou zákulisní řeči, ty se ke 
mně dostanou vždycky jenom ně-
jakou oklikou. Já bych to moc ne-
řešila (směje se). Na znaku a na pr-
sou, ať se pořádně bojí, protože to 
jsou moje hlavní disciplíny. Já jim 
nechám něco na tom kraulu! 

 Kterých svých úspěchů si nej-
více vážíte?
Samozřejmě všech medailí z pa-
ralympiády, z toho jedna zlatá by-
la paralympijský rekord a všechny 
další časy českými rekordy. A mo-
hu vám prozradit perličku, od roku 
2006 jsem stále držitelka světové-
ho rekordu na 50 m znak a letos se 
mně to nepovedlo o 16 setin pře-
konat, tak snad příště.

 Půjde Honzík ve vašich plavec-
kých šlépějích?
Nejsem matka, která by své dítě do 
něčeho tlačila. Prostě když bude 
chtít plavat, bude plavat. A když 
bude chtít být automechanikem, 
bude automechanikem.
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Dobrý den 
vám, kteří jste se „svého“ Severočeského 
Metropolu už nemohli dočkat i vám, 
kteří si čtrnáctideník oťukáváte. 
Všude dobře, doma nejlíp, praví se 
a něco na tom je. Nenabádám vás, 
abyste obuli bačkory a zavřeli se ve 
svém domově, jenž by pro vás měl 
být ochranou a útočištěm před celým 
světem. Zvu vás na výlety do minu-
losti. Výběr hradů a zámků Liberec-
kého i Ústeckého kraje (strany 6 a 7) 
pro vás připravil náš spolupracovník 
Václav Školoud, sám prý všechny 
doporučované památky v minulosti 
navštívil. 

Spousta z nás sní o dálkách a exotice 
a mnohdy si ani neuvědomí, jaké pokla-
dy má za humny. Pro mě má až magické 
kouzlo zřícenina Trosky, dominanta 
Českého ráje, který je vskutku rájem 
naší republiky, o čemž vás přesvědčí 
pohled z čedičové skály. Poblíž, v Tros-
kovicích, je zase ráj panenek (strana 
12). Naďa Šimková založila před třemi 
lety Muzeum panenek a medvídků 
a dnes už jich má pěknou sbírku. Výlet 
na Trosky je vhodné spojit s návštěvou 
muzea.
Jaké je dnes další menu? Převratnou 
novinku v cestování slibuje IDOL (stra-
na 5), se kterým se lidé v Liberci mo-

hou seznamovat právě v těchto dnech. 
Raritou je výstava v liberecké knihovně. 
Potrvá do 14. července a po jejím 
skončení bude vytvořena knížka ses-
tavená do příběhu, na němž se podíleli 
samotní návštěvníci Leporelohry (stra-
na 10).
Když nám bylo patnáct, to byly časy... 
Kulaté výročí slavila liberecká kapela 
Nonstop. Kdo se country show ve Vrati-
slavicích zúčastnil, má na co vzpo-
mínat ještě hodně dlouho. Kdo ne-
byl mezi gratulanty, může nalistovat 
stranu 10 a dodatečně se patnáctin 
hudebníků Nonstop zúčastnit s redak-
torem Rudolfem Dlouhým, který také 

rozmlouval s prezidentem FC Slovan 
Liberec Zbyňkem Štillerem. Jeho  osla-
va narozenin teprve čeká. Na straně 11 
vám také nabízíme povídání s nejlepší 
handicapovanou sportovkyní pro rok 
2008, plavkyní Bělou Hlaváčovou. Am-
bice má velké, držíme palce!

S přáním, abychom neopouštěli velké 
plány a cíle, se dnes loučím. Na viděnou 
za čtrnáct dní

Alena Volfová
šéfredaktorka

volfova@tydeniky.cz

„Setkala jsem se s podezřením, zda si tyto 
panenky jako náhradu nepořizují truch-
lící matky, které přišly o děti. Majitelka-
mi jsou ale naopak šťastné a bezstarost-
né ženy, které mají dost prostředků na to, 
aby si mohly doplnit svoji sbírku o tyto, 
ne zcela levné, záležitosti. Tyto panenky 
lze porovnat s realistických obrazem, 
nad kterým se taky nikdo nepozastaví,“ 
říká majitelka muzea, kde nejdražší 
exponáty jdou do stovek tisíc korun, 
Naďa Šimková.

Panenky v Troskovicích nejsou jen hračky
Troskovice | Našpulené pusy, žilky na bílých tvářích, nehtíky i nudle u nosu. 
Uložené ve skutečných dětských postýlkách. Až na jednu. Tu, která až nesku-
tečně věrně připomíná reálnou postavičku předčasně narozeného, půlkilové-
ho dítěte. Miminko s nešťastným výrazem, krabatou tvářičkou a lesklýma 
očima má své místo v inkubátoru. Návštěvníkovi Muzea panenek a medvíd-
ků v Troskovicích, nedaleko hradu Trosky, při prohlídce „novorozeneckého“ 
oddělení tuhne krev žilách úžasem nebo nelibostí...

cí. Předváděla se na nich například 
dětská móda, ztvárňovaly se věhlasné 
osobnosti nebo se používaly k výuce 
péče o dítě. Nejstarší panenka, kte-
rá sloužila jako učební pomůcka, je 
koupací porcelánové miminko z roku 
1840, na němž se učily mladé šlechtič-
ny. Je to vůbec nejstarší exemplář ve 
sbírce. Muzeum se pyšní také zbrusu 
novou „učební“ panenkou, která je 
elektronická a naprogramovatelná  na 
týden dopředu. Jde o evropský unikát. ý p Jde o evropský unikát. 
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rého se kdysi vyráběly fi lmy. A v ne-
poslední řadě panenky, které rozzáří 
oči nejednoho sběratele, porcelánové. 
Jako protipól nazdobeným porcelá-
novým pannám jsou hračky, které 
vyráběly ruce šikovných, avšak ne tak 
movitých rodičů. Jako materiál k vý-
robě sloužilo cokoliv, co mělo alespoň 
nějakou životnost. Hračky jsou např. 
z vosku, perníku, těsta nebo vařečky. 
Nepřehlédnutelnou částí muzea je pó-
dium s panenkami různého stáří, ale 
především různých velikostí. Panen-
ky v životní velikosti, které u příleži-
tosti milénia vyrobila německá fi rma 
Schildkroet, nejsou samozřejmě na 
hraní, jsou to sběratelské kousky, če-
muž odpovídá i jejich cena.
Kromě panenek vyrobených v „panen-
kovských“ velmocích Německu nebo 

Francii, má muzeum i kosmopolitní kou-
tek. Tomu vévodí holčička z Bali jedoucí 
na koni, vedle je chlapec z tibetských 
hor, dále pak panenky z Mexika, Japon-
ska, Tunisu, Ruska, Kuby, velmi vzácný 
kousek je z Mauricia nebo z Peru.
Ve spodním patře muzea jsou  k vidění 
kuriozity jako např. panenky šité pro 
projekt Unicef, klučičí panenka ma-
lého pilota nebo Jája a Pája, na nichž 
zneužívané děti demonstrují, jakým 
způsobem s nimi bylo zacházeno. 
Souhlas k získání a vystavení těchto 
modelů získalo troskovické muzeum 
od Prezidia Policie České republiky ja-
ko jediné v republice.
Útočiště v suterénu muzea našla i ho-
rorová panenka Chucky, kterou maji-
telka pro jistotu umístila do zamřížo-
vané samotky. 

K raritám  patří také panenka se tře-
mi obličeji, stylizované sousoší matky 
s otcem a dítětem, unikátní trojice 
sester - od batolete až po půvabnou 
malou slečnu - nebo třeba  panenka 
Ina od výtvarnice Carin Lossnitzer, jíž 
si, jako jediného exempláře na světě, 
cení majitelka Naďa Šimková nejvíce. 
Veřejnosti se muzeum pro letošní se-
zonu otevřelo 1. května a kromě všech 
zmíněných lákadel na ně čeká novin-
ka, kterou muzeum odkoupilo jako 
autorský originál německé výtvarnice 
u příležitosti návštěvy amerického 
prezidenta v Čechách. Panenka Sasha 
Obama v životní velikosti okouzlí ur-
čitě každého.

Muzeum založila před třemi lety. Za 
dvacet let sbírání měla doma nej-
různějších panenek tolik, že ji známí 
a rodina přesvědčili o tom, že je škoda 
ukrývat je před světem.
Smyslem expozice muzea je nejen 
 ukázat historii panenek, ale také upo-
zornit na to, že panenka není jen hrač-
ka a že plní a plnila řadu dalších funk-

Stovky panenek vystavených v hlav-
ním sále jsou seřazeny podle materiá-
lu, ze kterého byly vyrobeny. Symboli-
zují tím i období svého vzniku. Kom-
pozitové, jejichž hlavním materiálem 
je sádra, panenky vyrobené z „papír-
maše“ – směsi drceného papíru, vo-
dy, lepidla a někdy i mouky. Dále pak 
panenky vyrobené z celuloidu, ze kte-p y vyrobené z c
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