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Měníme Liberec 
není jen heslo

 Když jste před čtyřmi lety poprvé 
kandidovala, byla jste v politice nováč-
kem. Jak se cítíte před těmito volbami? 
Mám mnohem více zkušeností. Přede-
vším těch politických. Poslední čtyři ro-
ky byly hodně náročné, ale také mne 
hodně naučily. Na druhou stranu se cí-
tím velmi podobně jako tehdy – stále 
si myslím, že lze mnohé dokázat, že 
lze hledat kompromisy a nehrát si na 
to, kdo je z které strany. Stále věřím to-
mu, že lze z pozice komunálního poli-
tika mnohého dosáhnout. Asi bych sa-
ma sebe dnes nazvala pragmatičtějším 
optimistou. 

 Do politiky jste šla kvůli sociální ob-
lasti, nakonec vás ale osud odvál tro-
chu jinam. 
Sociální oblast není jen okruh mého zá-
jmu v politice, ale především v životě. 
Mám k tomu osobní důvody, které mne 
celoživotně směřovaly právě k pomoci 
těm, kdo ji potřebují, ať již ze zdravot-
ních nebo sociálních důvodů. Díky to-
mu, že jsem sama vychovávala hendi-
kepovanou dceru, jsem viděla, co je po-
třeba změnit a kde jsou opravdové pro-
blémy. Ačkoli si nakonec osud tak trochu 
s námi všemi pohrál a zastupitelé mi da-
li důvěru, když mne zvolili primátorkou, 
i přes mnoho povinností jsem oblast so-
ciální nikdy neopustila. Ať již v práci, ne-
bo v rámci osobních aktivit. 

 Přesto jste v politice měla najednou 
mnoho jiných úkolů a priorit… 
Obzvláště první rok byl velmi nároč-
ný. Čelili jsme útokům našich politic-
kých oponentů, které bohužel pře-
kračovaly rámec politického soubo-
je a byly více a více osobními. Museli 
jsme řešit mnoho problematických vě-
cí. A jsem ráda, že se to podařilo. Doká-
zali jsme dokončit mnoho projektů, fi -
nancovaných z evropských dotací, ne-
jen Městské lázně nebo bazén, ale také 
parky, tělocvičny, veřejná prostranství, 
revitalizaci sídliště. Zaměřili jsme se na 
opravy komunikací. Otevřeli jsme ma-
gistrát jeho občanům více, než kdyko-
li před tím. Zveřejňujeme vše i nad rá-
mec zákona, dokonce i doslovné přepi-
sy z městských rad. Máme protikorupč-
ní portál. A přes to všechno si myslím, 
že jsme nezapomněli právě ani na soci-
ální oblast, ale třeba také na podporu 
kultury či sportu. Někdy je obtížné to 

Mgr. Martina Rosenbergová

Martina Rosenbergová (* 25. července 1966 Liberec) je česká politička, od roku 2011 pri-
mátorka statutárního města Liberce. Je členkou ČSSD. Martina Rosenbergová studovala 
v letech 2008 až 2011 na Technické univerzitě v Liberci obor sociální péče, následně do-
sáhla magisterského oboru v politologii na MUP. Pracovala jako bytová referentka ve fi r-
mě Alexandr Kendik Junior, následně jako referentka v Domově mládeže v Liberci. 
V roce 2006 vstoupila do České strany sociálně demokratické, za níž byla v komunálních 
volbách v roce 2010 lídrem liberecké kandidátky, 25. listopadu 2010 byla zvolena ná-
městkyní primátora pro sociální a zdravotní služby. Po změně ve vedení města se Marti-
na Rosenbergová 28. dubna 2011 stala libereckou primátorkou. Po Emílii Knotkové, kte-
rá v čele města stála v letech 1954-1964, jde teprve o druhou libereckou primátorku. V le-
tošních komunálních volbách bude za ČSSD křeslo primátorky obhajovat. 

Pozici primátorky v Liberci bude v říjnových komunálních volbách obhajovat Martina Rosebergová z České 
strany sociálně demokratické. 

celé vyvážit a rozdělit aktivity i fi nance 
spravedlivě, ale snažili jsme se o to. 

 Mluvíte o fi nancích. Těch se právě 
Liberci nedostává. Jak jste si s tím po-
radili? 
Nechci se přidávat k řadě těch, kdo jen 
kritizují. Vím, že je to problém a že Li-
berec se musí se svou ekonomikou do-
slova rvát. Také je ale pravda, že dí-
ky dřívějším výdajům máme v Liberci 
mnoho dobrých investic například do-
my pro seniory či startovací byty, tram-
vajovou trať, ale i sportoviště. Osobně 
jsem ráda a také hrdá na to, že i přes 
složitou fi nanční situaci města se nám 
podařilo v průběhu volebního období 
investovat miliardu korun. A na Liber-
ci je to vidět. I když, a to víme všichni, 
nám stále zbývá mnoho práce dokon-
čit. I proto do toho jdu znovu. 

 Říká se o vás, že když se do něče-
ho zakousnete, nepustíte, a že si není 
radno s vámi zahrávat…. 
Život vás naučí. O to více, když jste 
matka samoživitelka. Ale vlastně to do-
cela sedí. Co rozhodně nemám ráda, je 
odejít od rozdělané práce. Dlouhou do-
bu jsme se museli soustředit spíše na 
řešení věcí, které nám zůstaly na stole 
a na dokončování nejrůznějších projek-
tů. V posledních měsících jsme se přes 
to dostali a mohli jsme začít pracovat 
více na nových projektech. Když vidím, 
jak kladně jsou přijímány obyvateli, tak 
by mne opravdu mrzelo, kdybych na 
nich nemohla v práci pokračovat. 

 To je tedy hlavní důvod, proč do to-
ho znovu jako lídr jdete? 
Částečně. Já totiž nemám ráda politi-
ku postavenou na velkých vizích a plá-
nech. Je dobré je mít a směřovat k nim, 
ale stále si myslím, že lidé ve městě 
ocení spíše politika, který je dobrým 
úředníkem a soustředí se v prvé řadě 
na menší projekty. Jako jsou třeba prá-
vě ty silnice, nebo udržovaná městská 
zeleň či veřejná prostranství. Když to-
hle všechno budeme mít funkční, pak 
teprve je čas věnovat se „velkým pro-
jektům“. 

 Vaším heslem do voleb je „Měníme 
Liberec“. Jak ho ale chcete změnit? 
A proč už jste ho nezměnili v těch po-
sledních letech? 
Myslím, že je zásadní pochopit význam 
tohoto poselství. To není o nějaké jed-

né změně, nebo soupisu pár věcí, kte-
ré chceme změnit. Myslím, že mnoho 
z těch věcí je prostě samozřejmé a vždy 
mne překvapuje, pokud politické strany 
do programu dávají věci, které by mě-
ly být automatické pro všechny politic-
ké subjekty. Tou změnou, která již dáv-
no začala a měla by pokračovat, je změ-
na atmosféry města. U nás by měla tato 
změna začít mimo jiné změnou politic-
ké kultury. To, co se mnohdy děje na po-
litické scéně v Liberci, je pro mne nepo-
chopitelné a nepřijatelné. Osobní útoky, 
kriminalizace, namísto diskuse a spo-
lupráce. Myslím, že za poslední tři ro-
ky všichni, kdo byli ochotni, pochopili, 
že i politika v Liberci se dá dělat sluš-
ně. Navíc bych ráda, aby bylo zřejmé, 
že Liberec nezmění politici, ale jedině li-
dé ve spolupráci s politiky. Mně se na-
příklad velmi osvědčily dny otevřených 
dveří, které jsem po celou dobu ve funk-
ci pravidelně měla, a byly velmi využí-
vané. Zpětná vazba od lidí mi mnohdy 
pomohla zjistit, co lidi trápí a reagovat 
na to. Mnohdy jsou to snadné věci k ře-
šení, třeba stačí vzít telefon a je to vyří-
zeno. I to je změna. Když lidé pochopí, 
že mohou přijít k primátorce a ona ne-
jen že je vyslechne, ale také se jim po-
kusí pomoci.

 Máte vůbec nějaký volný čas? Mů-
žete třeba někdy odejít z kanceláře 
dříve, nebo si vzít volný den? 
Práce pro město vám moc volného ča-
su nedá. I když zrovna nesedíte v kan-
celáři nebo nejednáte,  máte stále hla-
vu plnou řešení, od věcí kolem cho-
du magistrátu až třeba po komunika-
ci s Libereckým krajem. Mimochodem, 
a to je další věc, na kterou jsem hrdá, 
že se nám podařilo navázat s krajem 
velmi konstruktivní spolupráci. Na za-
čátku to také nebylo tak snadné, ale 
je to důkaz, že je-li na obou stranách 
vůle, pak to jde. Když už ale chvilku 
času vyšetřím, nebo když o víkendu 
není žádný program, snažím se být 
s rodinou, s dcerami, ale také s rodi-
či. S tatínkem utíkáme za klidem lesa, 
a maminkou a dcerou zase za historií 
na hrady a zajímavá místa v kraji. Ur-
čitě ale nejsem ten typ, co by si stěžo-
val, že nemá volný čas. Dělám, co mne 
baví, a to potom hodinky nesledujete. 
 Foto: soukromý archiv

co je v sejfu, to se počítá

www.sejf.cz

game, set and match...
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 Jste kandidátem za Stranu svo-
bodných občanů a jste také jejím 
členem. Jak byste tuto stranu cha-
rakterizoval?
Nejlepší myslím bude, řeknu-li vám 
to slovy našich stanov: „Strana svo-
bodných občanů vychází z iniciativy 
občanů České republiky, kteří si pře-
jí žít ve svobodné a suverénní ze-
mi, spravované státem, který chová 
úctu ke svým občanům, k jejich ži-
votu, majetku, svobodě a osobní od-
povědnosti. Své cíle strana prosazu-
je férovým způsobem na základě svo-
bodné diskuse demokratickými me-
todami při respektování platných 
právních předpisů.“  My, Svobodní, si 
zkrátka přejeme, aby náš stát byl spí-
še naším bodyguardem než pečovatel-
kou. Chceme stát štíhlý a velmi funkč-
ní. Všechny detaily o naší politické fi -
lozofi i jsou volně dostupné na našich 
stránkách www.svobodni.cz.

 Říká se, že byste chtěli rušit daně. 
Je to pravda?
Ano. Některé. Ty, které jsou nespra-
vedlivé nebo neefektivní, čímž mys-
lím, že jejich správa je dražší, než 
jejich výnos. Jsou mezi nimi i tako-
vé, které jsou nespravedlivé a k to-
mu neefektivní. Především bychom 
chtěli zrušit daň z příjmu fyzických 
osob, daň z nemovitostí, daň sil-
niční, daň z plynu, daň z elektřiny 
a daň z uhlí.

Strana svobodných občanů 
chce zavést lidové veto

Do Senátu Parlamentu ČR kan-
diduje za Stranu svobodných 
občanů JUDr. Oldřich Voženílek. 
Metropolu odpověděl na násle-
dující otázky. 

 Nebudou pak tyto peníze státu 
chybět?
Nebudou. Jak říkám, většinou přiná-
šejí méně, než stojí jejich vyměřová-
ní a vybírání. V případě zrušení daně 
z příjmu fyzických osob lze její „výpa-
dek“ snadno eliminovat zrušením řa-
dy nesmyslných státních výdajů. Pře-
devším dotací.

 Přinášejí Svobodní něco nového? 
Něco, čím by se mohli od jiných poli-
tických stran nějak odlišovat?
Chceme omezit moc politiků, chce-
me přímo ústavním zákonem zaká-
zat zadlužování státu a zvyšování da-
ní, chceme zavést „lidové veto“, tedy 
specifi cké referendum o případném 
zrušení přijatého zákona, chceme re-
ferendum o setrvání v Evropské unii, 

chceme nahradit nespravedlivý, slo-
žitý a demotivující systém sociál-
ních dávek zavedením negativní da-
ně a řadu dalších změn.

 Co je to ta negativní daň?
Je to nástroj daňové politiky státu, 
kdy je každému garantována univer-
zální sociální dávka ve výši stanove-
né zákonem (např. 5.000,- Kč), která 
je vyplácena, i když si občan nevydě-
lá ani korunu. Pokud má alespoň ně-
jaký příjem, dávka se snižuje, ale tak, 
aby měl vždy vyšší čistý příjem a ne-
byl odrazován od přivýdělku.

 Vydal byste zákonem plošný zá-
kaz kouření?
Jsem zapřisáhlým nepřítelem kouře-
ní a velkým vyznavačem a obhájcem 
svobody. Svoboda samozřejmě vítězí, 
tedy bych v žádném případě pro ta-
kovýto zákaz nebyl. Rozhodně bych 
si ale přál, aby k nám byli kuřáci ohle-
duplní, jak je to jen možné.

 Jaký je váš, třeba i osobní, názor 
na události na Ukrajině?
Pro utvoření a formulaci názoru 
k těmto událostem mi chybí relevant-
ní ověřené informace. Dokonce se dá 
říci, že se denně setkávám s informa-
cemi zcela protichůdnými. Jisté je, že 
bychom se do ukrajinského konfl ik-
tu vměšovat neměli. Já osobně mám 
značné pochybnosti o nestrannos-
ti kohokoli, kdo se k tomuto tématu 
mediálně vyjadřoval. Daleko nejvíc 
mě ale na tom všem vadí ta hysterie, 
se kterou je a priori odmítán jakýko-
li úhel pohledu, který se liší od toho 
„ofi ciálně požadovaného“. Připomíná 
mi to dobu, kdy nám bylo předepiso-
váno, co si myslet smíme a co ne.

Vážení přátelé, 
podařilo se mi získat titul nejlepšího primátora v naší repub-
lice za uplynulé volební období. Musím konstatovat, že tento 
titul vnímám především jako ocenění práce jabloneckého ma-
gistrátu a zastupitelstva.
Poděkování patří všem členům vedení města, rady města 
a tajemníkovi, dále všem kolegyním a kolegům z primátorské 
kanceláře, všem loajálním zaměstnancům magistrátu a těm 
zastupitelům, kteří se poslední čtyři roky nebáli zvednout ru-
ku pro důležitá strategická rozhodnutí. 
Jmenovitě bych chtěl poděkovat Miloši Velemu, Marku Řeháč-
kovi a Markétě Hozové.

Je mi ctí, že jsem s vámi mohl a mohu spolupracovat.

Poděkování určitě patří i mé rodině, především manželce Re-
nátě, která se mnou trpělivě snáší radosti i strasti primátor-
ské funkce.

Petr Beitl – primátor Jablonce nad NisouPePePePetrtrtrtr B B BB ieieieitltltltltl – ––– p p p priririimámámámáátototototor rr r r JaJaJaJablblblb ononono ceceee nn n nnadadadad N N N Nisisissisouououou
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 Co vás vedlo ke kandidatuře na 
senátora?
Jsou to stejné důvody, jako když 
jsem před 24 lety přijal nabídku na 
kandidaturu do Zastupitelstva ob-
ce Okrouhlá. Nebyl jsem spokojen 
se stavem věcí veřejných. Po komu-
nálních volbách v roce 1990 jsem 
byl zvolen místostarostou a v ro-
ce 1996 starostou. V prvních le-
tech jsem se snažil řešit problémy 
naší obce a jejich občanů. Při tom 
jsem narážel a stále narážím na 
různé překážky, a to jak legislativ-
ní, tak lobbistické povahy. Po zalo-
žení Svazku obcí Novoborska jsem 
začal intenzivněji vnímat, že dob-
rou komunální politiku není možné 
dělat pouze na úrovni obce, ale je 
nutné, aby byla provázána jako ce-
lek včetně krajů a zejména zákono-
dárných orgánů, kde je možné pro-
sazovat oprávněné potřeby občanů. 
Stále více mám pocit, že politici bez 
kontaktu s běžnou komunální poli-
tikou schvalují zákony od zeleného 
stolu a jsou přesvědčeni, že to, co 
vymyslí, musí také fungovat. „My 
jsme rozhodli a vy si s tím musíte 
poradit“. Já se domnívám, že opak 
by měl být pravdou, že volení po-
slanci a senátoři by měli svým vo-
ličům – občanům vytvářet podmín-
ky pro spokojený život a obcím pro 
jejich rozvoj. Proto jsem přijal na-
bídku Starostů pro Liberecký kraj 
na kandidaturu do senátních voleb 
za volební obvod č. 36 Česká Lípa. 
Roli senátora vidím nejen ve spo-
lurozhodování o podobě zákonů 

Jiří Vosecký slibuje být senátorem na plný úvazek 
Současně s volbami do obecních a městských zastupitelstev se ve dnech 10. a 11. října uskuteční také volby se-
nátorů v třetině obvodů České republiky. Patří mezi ně i volební obvod č. 36, který zahrnuje celý okres Česká Lí-
pa, část okresu Mělník a západní část okresu Liberec. Zúčastní se jich také kandidát Starostů pro Liberecký kraj, 
starosta obce Okrouhlá Jiří Vosecký. 

České republiky, ale také ve využi-
tí zkušeností a vlivu při řešení kon-
krétních problémů regionu. Domní-
vám se, že přímá volba dává sená-
torům silný mandát k hájení zájmů 
volebního obvodu.

 V komunální politice jste již 24 let. 
Co se podařilo pod vaší taktovkou spl-
nit a na čem momentálně pracujete? 
Na radnici jsem od roku 1990, za-
čínal jsem jako místostarosta. Na 
začátku zde nebylo kromě krás-
né přírody kolem téměř nic, chy-
běla kompletní infrastruktura (vo-
dovod, kanalizace, plyn, veřejné 
osvětlení). Dnes máme lepší infra-
strukturu než sousední Nový Bor. 
Jsem pyšný na naši základní a ma-
teřskou školu a na sportovní are-
ál. To všechno pro to, aby se tady 
lidem dobře žilo a neměli potřebu 
odcházet do města. Taky se nám 
společnými silami s významný-
mi osobnostmi podařilo zachránit 
šenovskou Střední uměleckoprů-
myslovou uměleckou školu, kterou 
osobně pokládám za tvůrčí poklad-
nici pro naši zemi. Vyrostlo  tady 
mnoho kreativců, kteří šíří tradici 
malování a sklářského umění do-
ma i daleko za hranicemi. Toho si 
hodně považuji. A na čem momen-
tálně pracuji? Začali jsme společně 
se starosty v Německu a v Polsku 
připravovat oslavy narození krále 
Karla IV., jednoho z nejvýznamněj-
ších českých panovníků. Budou si-
ce až v roce 2016, ale jak já čas-
to říkám, štěstí přeje připraveným 
a my chceme, aby vše proběhlo na 
sto procent. 

 Při změně volebního okrsku při-
bylo i Kokořínsko, které patří do 
středních Čech…
Ano, tam je situace jiná, ale jsem 

s ní obeznámen. Vidím tam velký 
problém v podobě horního záko-
na, který říká, že ten, kdo získá po-
volení k průzkumným vrtům, bu-
de taky těžit. To podle mého názo-
ru není správné a jsem připraven 
se o změny doslova poprat. O prů-
zkumné vrty ložisek uhlí totiž po-
žádala australská společnost. Jako 
bychom neměli dostatek vlastních 
firem a možností!

 Které priority máte ve svém se-
nátorském programu?
Rozvoj infrastruktury a turistické-
ho ruchu, zlepšení podmínek pro 
život v regionu Českolipska, zvýše-
ní počtu pracovních míst, odstraně-
ní nedostatků v legislativě a úřed-
nické byrokracii. 

 Jedním z Vašich předvolebních 
hesel je: „Senátorem na plný úva-
zek“, co si pod tím mám představit?
Zastávám názor, že na více žid-
lích se sedět nedá. Již na jaře jsem 
se vzdal funkcí v předsednictvu 
Starostů pro Liberecký kraj a ve 
Sdružení obcí Libereckého kraje. 
Po komunálních volbách se chys-
tám předat vedení Svazku obcí 
Novoborska mladší generaci sta-
rostů. O mém starostování v obci 
Okrouhlá rozhodnou voliči. Za se-
be chci říct, že ambice na starostu 
po 18 letech ve funkci již nemám, 
chystám se být senátorem na pl-
ný úvazek bez dalších, byť nepla-
cených funkcí.

 Proč by voliči měli dát hlas prá-
vě vám?
Jak už jsem zmínil, nabízím lidem 
svoje bohaté zkušenosti komunál-
ního politika. Při rozhodování se 
řídím selským rozumem, nebojím 
se říkat nahlas svůj názor a stát 
si za ním.

Jiří Vosecký

Do Okrouhlé přišel v roce 1979, kdy zde začal stavět rodinný dům. A této 
obci už zůstal věrný. Ta dnes neomylně nese jeho rukopis dobrého hospo-
dáře. Je předsedou Svazku obcí Novoborska, členem rady Euroregionu Ni-
sa, starostou obce s 577 obyvateli.  V říjnových volbách kandiduje do Za-
stupitelstva obce Okrouhlá a do Senátu Parlamentu ČR za hnutí Starosto-
vé pro Liberecký kraj. Jeho krédem vždy bylo a je, že namísto velkých slov 
a frází by za každým, kdo pracuje v jakékoliv volené funkci na úrovni ko-
munální, krajské, či celostátní, měly být vidět výsledky jeho práce. Jeho 
kandidaturu na senátora podporuje více jak 70 starostů, starostek a vý-
znamných osobností regionu v čele s hejtmanem Libereckého kraje Mar-
tinem Půtou. Více podporovatelů na: www.JiriVosecky.cz nebo na www.
starostoveprolibereckykraj.cz/senatni2014.html .

 V komunální politice nejste nováčkem. Proč 
kandidujete znovu?
V Liberci jsem se narodil a cítím se jako skutečný 
patriot, věřím, že moje práce městu prospívá. Po-
slední čtyři roky jsem této práci věnoval prakticky 
vše a chtěl bych svojí energií posouvat město dál. 
Město prošlo ozdravnou kúrou, mnohé projek-
ty jsou rozpracované, myslím, že je fér říci „chci 
v započatém díle pokračovat“. 

 Jak se podařilo naplnit sliby, které jste voli-
čům v roce 2010 dali?
Podařilo, naše hlavní téma bylo prosazení transpa-
rentnosti a snížení městského dluhu. Naše město 
může být dnes vzorem ostatním, všechna výběro-
vá řízení jsou na webu, včetně smluv a dodatků, 
zveřejňujeme dokonce zápisy z rady města, což 
jiní nedělají. Městský dluh jsme snížili o bezmá-
la 300 milionů korun a připravil jsem i podmínky 
pro refi nancování celého dluhopisu, což přinese 
další úsporu ve výši 150 milionů Kč a kromě toho 
i vyvázání městského majetku ze zástav.

 Na radnici jste zodpovědný za ekonomiku 
a majetek. Jakému zdraví se v tomto směru 
v současné době Liberec těší? 
Pokud mám použít lékařskou hantýrku, tak stav je 
stabilizovaný s vynikající prognózou. Ne vážně, Li-
berec si žil dvacet let nad poměry a nyní nás čeká 
podobně dlouhé období střídmého a efektivního 
provozu, na čemž ovšem není nic špatného. Ona 
„doba nouze“ totiž přináší i mnoho pozitivního, 
donutila nás udělat mnoho složitých, ale ve fi nále 
ozdravných kroků, do kterých se v „době hojnosti“ 

nikomu nechce. Teď jen musíme věřit, že nepřijde 
nějaká rána od státu či prudký propad ekonomiky.

 Jaké jsou vaše priority pro nové volební 
období?
Pokračovat v nastavených změnách, dotáhnout re-
fi nancování dluhopisu, pokračovat v navyšování 
kapacit základních škol, změnit parkovací systém, 
hledat městu investory, je toho hodně. Na staros-
ti mám i městské informační technologie, jejichž 
důležitost roste. Právě v oblasti rozvoje pohodo-
vého vyřizování agendy občan/město vidím velký 
potenciál. Neměl bych zapomenout ani na výsled-
ky městských společností, to je dlouhodobá, mra-
venčí práce, která vyžaduje vysoké nasazení.

 Proč máte Liberec rád a co mu přejete?
Protože je to nejlepší místo k životu, protože jsme 
tak akorát velcí na to, aby zde byla špičková kul-
tura a dobré školy a akorát tak malí na to, aby-
chom měli přírodu na dosah. Přeji nám všem ob-
dobí růstu a stability, přeji nám pevné městské zá-
zemí pro výchovu našich dětí a prostě a jednodu-
še, přeji jen to nejlepší…

 Co vzkážete svým spoluobčanům?
Nic složitého, volby jsou příležitostí nás všech vy-
jádřit svůj názor. Samospráva města, od slov sa-
mi si to spravovat. Je to okamžik, kdy se, nejlépe 
s chladnou hlavou a bez volebních pozlátek, může 
každý Liberečan ohlédnout a podívat se, kdo měs-
tu něco dal a vytvořil a kdo jen osočoval a bořil, 
popř. kdo je vidět pouze na billboardech. No a po-
tom tento pocit může přenést na volební lístek. 
Vždyť je to jednoduché.

Jiří Šolc: Rád bych v započatém díle pokračoval

Mgr. Jiří Šolc

Náměstek primátorky pro ekonomiku, majetek a systémovou integraci. Absolvent stavební prů-
myslovky v Liberci a Metropolitní Univerzity Praha v oboru veřejná správa, věk 36 let, čtyři děti, 
narodil se a žije v Liberci. K jeho koníčkům patří rodina, fotografi e a historie města. V říjnových ko-
munálních volbách kandiduje za hnutí Starostové pro Liberecký kraj, kdy by rád obhájil pozici eko-
nomického náměstka primátora krajské metropole.

Na kandidátce za hnutí Starostové pro Liberecký kraj do komunálních voleb v krajské metro-
poli je náměstek primátorky pro ekonomiku, majetek a systémovou integraci Mgr. Jiří Šolc. 

Kontakt na redakci: redakce@tydeniky.cz | bezplatná distribuce do domácností a stojanů
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Ohlédnutí za rokem

Krajská nemocnice Liberec se v sou-
časné době těší dobrému ekonomic-
kému zdraví, vykazuje zisk, udržu-
je a dál rozvíjí kvalitní zdravotní pé-
či, a to jak v samotném Liberci, tak 
i v Panochově nemocnici v Turno-
vě, která se s libereckou spojila od 
1. ledna 2014. Podařilo se stabilizo-
vat profese sester a zvyšovat jejich 
platy. Odborní ředitelé mají svoji po-
zici a autonomii. „Snažím se řídit ten-
to kolos s více než 2 500 zaměstnanci 
jako fi rmu a výsledky jsou vidět,“ ří-
ká MUDr. Luděk Nečesaný. Liberecká 
nemocnice obhájila všechny potřeb-
né akreditace, turnovskou to tepr-
ve čeká.

Modernizace nemocnice

Vzhledem k dynamickému rozvo-
ji zdravotní péče prakticky ve všech 
oborech stoupají nároky na prosto-
ry pro umístění nových, moderních 
přístrojů a také pro větší komfort 
pacientů. Liberecká krajská nemoc-
nice vyrostla na základech bývalého 
zařízení okresního formátu a dnes 
se nemá kam rozšiřovat. Bylo třeba 
zvážit všechny možné varianty, jak 
tento problém vyřešit. V úvahu při-
padaly tři – modernizovat stávající 
nemocnici v Husově ulici, přestěho-
vat se do bývalé Textilany anebo za-
čít s novou výstavbou na Ostašov-
ské. Expertní skupina, jejíž slože-
ní přinášíme na této stránce, se po 
racionálním zvážení všech variant 
rozhodla pro modernizaci stávající-
ho zařízení. Další dvě varianty jsou 
ekonomicky vysoce náročné, na ty 
by samotná nemocnice, ani její ak-
cionáři – Liberecký kraj, Statutár-

S předsedou představenstva a generálním ředitelem
MUDr. Luďkem Nečesaným o projektech krajské nemocnice

Od návratu MUDr. Luďka Nečasného, MBA do pozice generálního ředite-
le a předsedy představenstva Krajské nemocnice Liberec uplynul rok. 
Hovořili jsme o tom, jak si největší poskytovatel zdravotnických služeb 
v Libereckém kraji vede, jaké projekty běží, a které se budou realizovat.

ní město Liberec a město Turnov – 
nedosáhly a neexistuje žádný dotač-
ní titul Evropské unie, který by pod-
pořil stavbu nového zdravotnického 
zařízení. Hledají se proto jiné cesty 
v podobě revitalizace, modernizace 
a nového propojení budov ve stáva-
jícím areálu, kvůli čemuž vede pra-
covní tým bezpočet jednání napříč 
jednotlivými ministerstvy.

Deset tisíc obědů a Radniční sklípek

Nemocnice má však i další projek-
ty, které nejsou přímo spojeny s po-
skytováním zdravotní péče. Skvě-
le si vede samostatné oddělení ca-
teringu liberecké nemocnice, které-
mu velí Karel Kubelka.  Denně uvaří 
a prostřednictvím vlastní dopravy 
rozveze více než  10 000 obědů – 
pacientům v Liberci i v Turnově, za-
městnancům nemocnic a dalším fi r-
mám v blízkém i vzdálenějším okolí. 
O tom, že strávníkům chutná, svěd-
čí rostoucí poptávka po jídlech včet-
ně takzvaného studeného caterin-
gu. Kromě toho převzala KNL  spo-
lečně s investiční skupinou LIF Trade 
restauraci Radniční sklípek s kapaci-
tou 200 až 250 míst, kterou začne 
po vzoru podobných gastronomic-
kých zařízení v zahraničí (Mnichov 
a Drážďany) provozovat v polovině 
listopadu.  Personál je dostatečně 
motivován k tomu, aby se Radniční 
sklípek v brzké době stal vyhlášenou 
restaurací široko daleko.  

Kontrola nad dopravou

Od 1. října letošního roku se roze-
běhne další z projektů KNL, která 
se odkupem společnosti Česká sani-
ta stane největším přepravcem ne-

mocných v kraji. Krom šesti sanit-
ních vozidel, která již mají v Turno-
vě, přibude dalších jedenáct v Liber-
ci a všechny dostanou stejný kabát 
v podobě designu. Stejnokroje v bar-
vách a s označením KNL budou mít 
i jejich řidiči. Krajská nemocnice Li-
berec tak bude mít kontrolu nad do-
pravou pacientů, kteří už nebudou 
muset hodinu a někdy i déle čekat 
na odvoz domů. V jednání je také 
společná fi losofi e a spolupráce se 
zdravotní službou Frýdlant. 

Lineární urychlovač

Ten, kdo v poslední době procházel 
libereckou nemocnicí, si mohl všim-
nout kráteru vedle onkologického 
oddělení. Tak velký prostor je nutný 
k usazení lineárního urychlovače, 
který začne sloužit pacientům z ce-
lé spádové oblasti severovýchodních 
Čech příští rok.  Potřebných 120 mi-
lionů korun, které nemocnice za 
urychlovač zaplatí, bude z prostřed-
ků integrovaného dotačního progra-
mu. Ve hře je i možnost, že přístroje 
mohou být za výhodných ekonomic-
kých podmínek dokonce dva. Roz-
hodnutí padne v příštích dnech.

Centrální příjem na interně

Zatímco chirurgické obory mají odpo-
vídající centrální příjem pacientů, ty in-
terní si zaslouží rekonstrukci vstupních 
prostor. Dočkají se ještě do konce letoš-
ního roku. V novém, moderně pojatém 
prostředí, budou boxové ambulance, 
celý prostor se osvětlí a zpříjemní po-
byt, což bude mít příznivý vliv na psy-
chiku pacientů i jejich doprovod. 

Budova ve Vzdušné 

Vedení Krajské nemocnice Liberec za-
hájilo jednání s krajskou pobočkou Vše-
obecné zdravotní pojišťovny o odkupu 
její budovy ve Vzdušné ulici. Tam by se 
měla z areálu v Husově ulici přesunout 
veškerá administrativa KNL a uvolnit 
tak prostory staré interny a dalších bu-
dov, kde sídlí nyní. Na místě staré inter-
ny by mohla vzniknout parkovací mís-
ta, kterých se v KNL nedostává. Později 
by prostor zároveň posloužil k výstav-
bě nového pavilonu. 

Školka pro zaměstnance

Připraven je také projekt k rekon-
strukci čtyřpodlažní panelové bu-

dovy v majetku nemocnice, kde by 
měla na dvou patrech vzniknout fi -
remní mateřská škola pro 120 dětí 
a dále rekonstruované byty pro zdra-
votnický personál. Poptávka umístě-
ní dětí v MŠ je ze stran zdravotních 
sester vysoká, protože město  Libe-
rec dostatečný počet míst pro před-
školáky nemá. Závodní mateřská 
škola by měla nesporně navíc ješ-
tě dvě výhody – maminkám by od-
padlo stresující cestování z jednoho 
konce Liberce na druhý a provoz fi -
remní mateřské školy by byl řešen 
fl exibilně podle potřeb zaměstnan-
ců. Náklady na vybudování MŠ by 
rovněž měly být kryty z dotační-
ho titulu. 

Setkání zaměstnanců

Podle slov předsedy představenstva 
a generálního ředitele Krajské ne-
mocnice Liberec MUDr. Luďka Neče-
saného, MBA se mohou zaměstnan-
ci obou nemocnic těšit na poděková-
ní vedení za odváděnou práci. Stane 
se tak na listopadovém večírku, kde 
k dobré pohodě jistě přispěje i chut-
ný a zdravý catering z kuchyně tý-
mu Karla Kubelky.

   Prof. Ing. Petr Moos, CSc; prorektor České vysoké učení technické (ČVUT), generální sekretář pro 
     páteřní infrastrukturu Rady pro fondy Společného strategického rámce.
   Prof. Ing. arch. Karel Maier, CSc; Fakulta architektury ČVUT, Ústav prostorového plánování.
   Prof. Ing. arch. akad. arch. Jiří Suchomel; Technická univerzita Liberec (TUL), Fakulta umění a 

     architektury, proděkan pro vědu, výzkum a hospodářskou činnost.
   Prof. Dr. Ing. Zdeněk Kůs, CSc; rektor TUL.
   MUDr. Richard Lukáš, PhD.; lékařský ředitel KNL a přednosta traumacentra.
   Prof. MUDr. Petr Suchomel, PhD; přednosta neurocentra KNL.
   MUDr. Rostislav Polášek; přednosta kardiocentra KNL.
   MUDr. Dušan Morman; primář ARO KNL.
   Bc. Zuzana Kocumová; statutární náměstkyně hejtmana LK, pověřena řízením zdravotnictví, 

     tělovýchovy a sportu.
   Ing. Jiří Rutkovský, náměstek primátorky SML pro územní plánování, rozvoj města a dotace.
   Ing. Tomáš Hocke; starosta města Turnov.

Expertní tým modernizace liberecké nemocnice působí ve složení:

Metropol spolupracuje se zdravotníky krajské nemocnice | bezplatná distribuce do domácností a stojanů
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Ing. Bronislav Špičák, generální ředi-
tel SVS, dodává: „Rozhodli jsme se při-
hlásit do kategorie Udržitelnost rozvoje 
v oblasti životního prostředí a podniká-
ní. V základním kole tak porota hodno-
tila, čeho jsme v oblasti životního pro-
středí během posledních 18 měsíců do-
sáhli a čím byly dosažené výsledky výji-
mečné. Dalším aspektem při hodnocení 
pak byla zvolená klíčová strategie a tak-
tika, inovativní postupy a v neposlední 
řadě se posuzoval přínos naší společnos-
ti k sociálnímu prostředí, tj. jak naše čin-
nost přispívá celkově společnosti.“
SVS tak porotě předložila výsledky 
v oblasti čištění odpadních vod a od-
kanalizování v městech a obcích 
nad 2 000 obyvatel. Všechna opatře-
ní v oblasti čištění odpadních vod vy-
žadovaná evropskou legislativou po 
vstupu ČR do Evropské unie jsme na 
tomto území včas splnili, takže měs-
tům a obcím v tomto ohledu nehro-
zí žádné sankce. Představili jsme rov-
něž naší aktuální prioritu, kterou je 
obnova zastaralého vodohospodář-
ského majetku. 
Porota měla možnost seznámit se se 
základními principy fungování spo-
lečnosti, které se odrážejí v defi no-
vané misi: „SVS si klade za cíl pečovat 
o přiměřený rozvoj a obnovu vodohos-
podářského majetku ve městech a ob-
cích ve spravovaném území“, společ-
ně s vizí do budoucna: „SVS je a i na-

dále chce být stabilní, odborně zdatnou 
a efektivně fungující společností, zajiš-
ťující přiměřenou obnovu a rozvoj vo-
dohospodářského majetku při zachová-
ní solidarity mezi malými a velkými ak-
cionáři a při zachování sociálně únosné 
ceny vody“. 
V soutěžních podkladech jsme dá-
le uvedli, jak v rámci realizace jed-
notlivých opatření využíváme nej-
modernější technologie, pozornost 
věnujeme také implementaci inova-
tivních postupů a využití obnovitel-
ných zdrojů energie. Jednou z těch-

to našich aktivit je výstavba malých 
vodních elektráren na úpravnách 
vod, kde využíváme čistou ener-
gii vodní síly. Dalším příkladem je 
v rámci rekonstrukcí a intenzifi kací 
ČOV výstavba kogeneračních jedno-
tek, které pro pohon generátoru po-
užívají bioplyn vznikající při zpraco-
vání odpadních kalů. K efektivnější-
mu využití tepelného hospodářství 
rovněž využíváme potenciálu tepel-
ných čerpadel. 
SVS působí v severních Čechách, kte-
ré jsou zatíženy velkou nezaměst-
naností. Svou investiční aktivitou ve 
svém regionu působnosti tak přispí-
váme k zaměstnanosti v oblasti sta-
vebnictví. 
Investice do technologií na ČOV se 
projevují v kvalitě vypouštění odpad-
ních vod do vodních toků, které po 
opuštění území ČR vyčištěné, a splňu-
jící ty nejpřísnější parametry, pokraču-
jí dále za hranice, kde se stávají zdro-
jem pitné vody. Investice do technolo-
gií na úpravnách vody se pak projevu-
jí ve zlepšení kvality pitné vody. 
Jedním ze základních pilířů existen-
ce SVS je také uplatnění principu soli-
dární ceny vody, kdy obyvatelé v ce-
lém jejím regionu působnosti platí 
za vodu stejně, bez ohledu na míst-
ní podmínky. 

SVS rovněž pravidelně vyhodnocuje 
ukazatel pro sociální únosnost ce-
ny vody. Jedná se o podíl průměr-
ných nákladů domácností na vodné 
a stočné k celkovým průměrným čis-
tým příjmům domácností, který ne-
překračuje 2% celkových průměr-
ných čistých příjmů domácností. 
V dalším kole soutěže nyní čeká SVS 
natočit video prezentaci, kterou vy-
hodnotí druhá porota. Bude se jed-
nat o přední evropské podnikatele, 
akademiky a ředitele významných 
společností. Video prezentace bu-
de zveřejněna na stránkách soutě-
že 6. ledna 2015. V rámci tohoto ko-
la vybere porota nejúspěšnější orga-
nizace z každé jednotlivé země, které 
postoupí do fi nále soutěže. Zároveň 

bude umožněno hlasování široké ve-
řejnosti, která tak může do dalšího 
kola vyslat vždy po jednom favorito-
vi z každé země. Vyhodnocení poroty 
se národní šampioni dozvědí 10. úno-
ra 2015, výsledky hlasování veřejnos-
ti budou známy 3. března 2015. 
Postupující získají tzv. Čestnou stu-
hu (Ruban d’Honneur), a držitelé 
Čestné stuhy budou poté vyzváni 
k osobní prezentaci své fi rmy před 
porotou, která oznámí vítěze na 
slavnostním udělování cen v květ-
nu 2015. 
Seznam jednotlivých národních 
šampionů soutěže EBA 2014/2015 
je možné si prohlédnout na: http://
www.businessawardseurope.com/
national-champion

Severočeská vodárenská společnost a. s.: Národní šampion
prestižní evropské soutěže European Business Awards 2014/2015

Severočeská vodárenská společnost a. s. (SVS) se přihlásila do prestižní 
evropské soutěže podnikatelských subjektů European Business Awards. 
Koncem minulého týdne jsme dostali ofi ciální zprávu od poroty soutěže, 
že je vyhodnoceno první kolo, ze kterého byli vybráni nejlepší účastníci, 
kteří postoupili do dalšího kola ročníku 2014/2015. Jedná se celkem o re-
kordních 709 národních šampionů z 33 evropských zemí. SVS se tak sta-
la jedním z 20 národních šampionů České republiky. 

Více o SVS a. s.:
Severočeská vodárenská společnost a. s. je moderní, výkonná, efektivní a trans-
parentní vlastnická vodárenská společnost. Převzala za své akcionáře - 458 se-
veročeských měst a obcí - odpovědnost za zásobování obyvatelstva pitnou vo-
dou a za odvádění a likvidaci komunálních odpadních vod. Všechny aktivity 
podřizuje od svého vzniku v roce 1993 základním principům: uplatňuje jed-
notnou solidární cenu vody pro celé území, udržuje sociálně přijatelnou cenu 
vody, aplikuje racionální podnikatelské metody v hospodaření a vkládá celý 
zisk do obnovy a rozšiřování majetku. Její prioritou je urychlená obnova stá-
vajícího infrastrukturního majetku, při současném naplnění požadavků no-
vé legislativy. Více informací na www.svs.cz.ČOV PodbořanyČOV Podbořany

ČOV Nový BorČOV Nový Bor ČOV ŽatecČOV Žatec

ČOV Roudnice nad LabemČOV Roudnice nad Labem
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Beran 21. 3. - 20. 4.
Pokud se důsledně zaměříte 

na to, co je uskutečnitelné, budete 
překvapeni pozitivním výsledkem. 
Překvapí vás i nečekaná fi nanční od-
měna. Nenechejte se však svést k di-
vokým spekulacím a hazardu.

Býk 21. 4. - 21. 5.
Nabízí se vám lákavá příleži-

tost zažít dobrodružství. Zbavte se své 
bázlivosti a nesmělosti a zkuste třeba 
i riskovat. Neotálejte dlouho a projev-
te svůj temperament a ochotu vysta-
vit se zkoušce odvahy.

Blíženci 22. 5. - 21. 6.
Aniž si to uvědomíte, učiníte v nej-

bližších dnech důležitý, možná i rozhodující 
krok k realizaci vaší osobnosti. Nesmíte se 
nechat ničím zmást, musíte jít za svým cí-
lem přímou cestou a bez zaváhání.

Rak 22. 6. - 22. 7.
Toužíte po větší samostat-

nosti a odpovědnosti. Jste podnikaví, 
nadšení a plní ideálů, ale zvažte dobře, 
zda už jste připravení převzít důležitěj-
ší úkoly. Čeká vás bouřlivé období plné 
nových kontaktů.

Lev 23. 7. - 23. 8.
Období plné střetů a konfl ikt-

ních situací vystřídají dny nabité 
tvůrčím elánem a radostí ze života. 
V partnerských vztazích dosáhnete 
vzájemného porozumění, budete roz-
mazlováni a hýčkáni.

Panna 24. 8. - 23. 9.
Připravte se na situaci, která 

může zásadně ovlivnit celý váš další 
život. Změny v zaměstnání i rodinné 
neshody ale neberte dramaticky. Za-
měřte se na oblasti, ve kterých se vám 
dosud nedařilo.

Váhy 24. 9. - 23. 10.
Konečně se obnoví vaše ener-

gie a vy se můžete naplno věnovat 
všem svým zájmům a zálibám. Ne-
nechte se rozčílit pomluvami a klidně 
si zafl irtujte se svými kolegy v práci.
Šéfy vynechejte.

Štír 24. 10. - 22. 11.
Podaří se vám znovu získat dů-

věru vašich miláčků, kterou jste pozbyli 
díky lehkomyslnému hazardování s jejich 
city. Víckrát už jejich trpělivost nezkoušej-
te, nemuseli by být příště tak velkorysí.

Střelec 23. 11. - 21. 12.
Často si hrajete s ohněm, pro-

to musíte dávat velký pozor, abyste 
nezašli příliš daleko. Nevěřte tomu, 
že jsou vám všechna rizika už dávno 
známá. Ďábel se často objeví tam, kde 
ho člověk nejmíň čeká.

Kozoroh 22. 12. - 2O. 1.
Úspěšnost závisí jen na vaší 

pilnosti. Vneste do své koncepce řád, 
postupujte disciplinovaně a meto-
dicky. Nebojte se odvážných snů, ale 
zůstaňte věcní a důsledně pracujte na 
jejich uskutečnění.

Vodnář 21. 1. - 19. 2.
Mějte oči otevřené a nepře-

hlédněte šanci, která se vám nabízí. 
Buďte přístupní a ochotní tuto šanci 
využít a nebraňte se ani pomoci ostat-
ních lidí. Důvěřujte své schopnosti vy-
cítit dobrou příležitost.

Ryby 20. 2. - 20. 3.
 Musíte si otevřeně přiznat, že 
jste si na svá bedra naložili víc, než 
jste schopni unést. Jestli ale přesto 
chcete všechno zvládnout, naučte se 
rozumně hospodařit se svými silami.
Podělte se o zátěž s jinými. 

METROPOL
horoskop

Kontakt na redakci: redakce@tydeniky.cz | bezplatná distribuce do domácností a stojanů
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ŠKOLY FIRMY 

VSTUP
ZDARMA

Děti z MŠ Klíček, sboru Poupata, 
sklidily u klientů DPS Burianova 
velký úspěch, když strhly seniory 
ke společnému zpívání. Malí před-
školáci také předvedli, jaké taneč-
ky se v mateřské škole už naučili. 
A odměnou jim byl dlouhý potlesk 
přibližně padesátky návštěvníků. 
„Jsem rád, že jsem v krátké době za-
se mezi vámi. Někdy to loučení bý-
vá uplakané, což se naplnilo prá-
vě v dnešním odpoledni,“ pozdra-
vil návštěvníky akce, která se kvů-
li dešti musela konat pod střechou, 
náměstek primátorky pro oblast 
školství a kultury Kamil Jan Svo-
boda. Akci připravilo vedení Cen-
tra zdravotní a sociální péče i pro 
klienty pobytových služeb. Jak vy-
světlila ředitelka CZaSP Lenka Ško-
dová, má Loučení s létem jediný 
cíl – seniory pobavit, zpestřit jim 
pobyt v domech s pečovatelskou 
službou. „Grilujeme už potřetí, ale 
Loučení s létem děláme poprvé. Děti 
z mateřské školy, které na naše akce 
zveme, jsou takovým symbolickým 
pojítkem mezi nejstarší a nejmladší 
generací,“ řekla ředitelka. „Naši kli-
enti vítají každou akci, kterou pro ně 
vymyslíme,“ dodala (od dop.)

Loučení s létem

Hudební vystoupení předškolá-
ků z MŠ Klíček zpestřilo senio-
rům v DPS Burianova ve čtvrtek 
11. září Loučení s létem. Poslední 
letošní grilování si užili v násle-
dujících dnech také  klienti do-
mů s pečovatelskou službou na 
Borovém vrchu a na Krejčího. 

Úspěšný vylosovaný luštitel dnešní křížovky obdrží knihu. Těšíme se na vaše odpovědi na adresách: Metropol Centrum, Beethovenova 215/24, 400 01 Ústí nad 
Labem, nebo krizovka@tydeniky.cz (napište telefonní spojení, abychom vás mohli kontaktovat) nejpozději do 3. října 2014. 

Rozhlasový 
a televizní 
scénárista 
(Gustav)

4
Severské 

tažné
zvíře

Rusky
„stůl“

Plánek 
terénu

Dobytčí 
nápoj

Medika-
ment

Řeka
v Shake-
spearově

rodišti

Přednost
Nájemné 

jízdy
taxíku

Označení 
našich 
letadel

Wolfram 
nebo
zlato

Vnik 
kapaliny

Sopka
na

Sicílii

Starořímská 
bohyně 
úrody

Přírodní 
pryskyřice

Trámy
v krovu

Adamova 
družka

Kvůli
(předložka) 3

Vysoko 
zahraný

míč

Reprízovat

Vyzařování

Poryv 
vzduchu

Vlídný

Umělecká 
beseda 
(zkratka)

Izraelské 
aerolinie

Pučálkova 
žirafa

Soupeř 
Rogera 

Federera 
(Rafael)

Malá
fordka

Velcí stepní
ptáci

Hláška
v bridži

Latinská 
předložka 

(ke) 2
Hokejový 
kanonýr
ze Zlína

Námět
Chata z 
kmenů

Dusíkatá 
sloučenina

Vada
optické 
čočky

Mateřské 
klíny

Výzva

Sobota
a úterý

Parkoviště 
závodních 

vozidel

Milánský 
fotbalový 

klub

Drb

Primitivní 
papírovina

Avšak
Kovový 
prvek

NAPOVÍME:
Ops, Dvina, 
ELAL, imin, 
tapa, hají.

Anglicky 
„slabý“

Bulharské 
peníze

Ruská 
balistická 

raketa

Indián

MPZ
aut

Dánska

Plynný 
uhlovodík

Papoušek

Město
na

Kladensku

Škorpilovy 
iniciály

Německy 
„orel“

Eliška

Arabské 
muž. jméno

Severový-
chod (zkr.)

Klovatina 
a klíh

Tahle

Zámezí

Značka 
cizích 
cigaret

1
Citoslovce 
k uspávání 

batolat

Slezské 
město

Skalák Pláč

     

Tisková reklama funguje. Tisková reklama funguje. 
Zaručeně.Zaručeně.

 inzerce@tydeniky.cz 
 tel. 472 700 122



C
om

fo
rt 

in
 T

im
e

w
w

w
.b

us
lin

e.
cz

07
inzerce

Bu
sL

in
e 

a.
s.

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

Společnost BusLine v současnosti posiluje svůj tým a hledá nové za-
městnance na pozici řidič/řidička autobusů na svá střediska: Jablo-
nec nad Nisou, Liberec, Litoměřice, Louny, Rokytnice nad Jizerou, Ji-
čín a Turnov. Patříme mezi nejvýznamnější autobusové dopravce v ČR 
a velmi rádi vás v BusLine uvítáme! Pokud jsme vás oslovili a máte zá-
jem pracovat v prosperující společnosti, která nabízí kvalitní fi remní 
zázemí a fi nanční ohodnocení spojené se sociálními jistotami, neváhej-
te nás kontaktovat!

Kontaktní osoba: Mgr. Vlasta Sloupová, personální ředitelka, e-mail: 
vlasta.sloupova@busline.cz, mobil: +420 601 341 261. 

Vítejte v autobusové společnosti BusLine a.s.

Disponuje fl otilou 500 moderních 
autobusů s průměrným stářím 6,5 
roku a provozuje na 200 linek, a to 
v rámci dálkové, regionální, MHD 

Společnost BusLine se pyšní vo-
zovým parkem s pěti sty auto-
busy různých značek, především 
od výrobců SOR, IVECO a MAN. 
Již několik let společnost dbá na 
ekologický provoz, a proto výraz-
ným způsobem posílila svůj vo-
zový park o autobusy na CNG po-
hon. Disponuje tak jedním z nej-
ekologičtějších vozových parků 
v České republice, z 500 autobu-
sů jich je 80 na alternativní eko-
logický pohon CNG, tj. 15 % z cel-
kové flotily autobusů. 

Městskou hromadnou dopravu za-
jišťuje v Jablonci nad Nisou, Liber-
ci, České Lípě, Turnově, Hořicích, Ji-
číně, Litoměřicích a Lovosicích. Dá-
le zabezpečuje regionální dopravu 
v Libereckém, Královéhradeckém, 
Ústeckém, Středočeském a Jihomo-
ravském kraji. Od ledna 2015 bu-
de společnost dopravně působit 
i v oblastech Děčínska a Vejprtska. 
Každoročně také v Českém ráji, Ji-
zerských horách a Krkonoších pro-
vozuje sezónní linky v podobě let-
ních cyklobusů a zimních skibusů. 
Rovněž zajišťuje smluvní přepra-
vy do obchodních center, pro spo-
lečnost ŠKODA AUTO a.s. i další fi r-

Finančně podporuje nejen sociálně po-
třebné, ale také sportovní kluby, ať už 
na profesionální či amatérské úrov-
ni. S autobusy BusLine se ale lze se-
tkat i při fotbalových, hokejových ne-
bo fl orbalových utkáních. Pravidelně 
jsou rovněž pořádány akce pro ško-
ly či různé zájmové kluby a organiza-
ce. Významným způsobem společnost 
podporuje děti a mladé talenty v jejich 
kulturním, studijním i sportovním roz-
voji. BusLine rovněž pomáhá různým 
občanským sdružením, dětským do-
movům, dobrovolným hasičům, han-
dicapovaným lidem, nebo jednotliv-
cům s pohnutým lidským osudem.
Významným projektem je bezpeč-
ná přeprava dětí unikátními autobu-
sy „Beruška“ a Mikeš“, které s malý-
mi pasažéry najely již desítky tisíc km. 
O jejich pohodlí a především bezpeč-
nost se starají vstřícní a stále usmě-
vaví řidiči, kteří dětem zpestřují ces-
tu pohádkami a písničkami. Všechna 
sedadla těchto bezpečných autobusů 
jsou vybavena moderním systémem 
IsoFix, díky kterému je dítě bezpeč-
ně upoutáno během několika vteřin. 
Dětské sedačky jsou vyrobeny s pou-
žitím revoluční technologie Maxi-Cosi 
Rodi AirProtect® s vylepšenou boční 
ochranou, která překonává již tak přís-
né bezpečnostní testy. Sedačka chrání 
hlavu dítěte v případě nehody a má ta-
ké optimální ochranu pro oblast boků. 
Lze ji polohovat, délka a šířka opěrky 
zad může být přizpůsobena rostoucí-
mu dítěti ve věku od 3 do 12 let. 

Spolupráce se studenty
Od začátku roku 2013 společnost BusLi-
ne spolupracuje v rámci projektu part-
nerství „Studenti spolupracují na bu-
doucnosti dopravy“ se studenty Střední 
školy strojní, stavební a dopravní Libe-
rec, pro které na svých střediscích za-
jistila odbornou stáž. Díky tomu moh-
li propojit teoretické znalosti s praktic-
kými, a tím pádem i lépe uspět na trhu 
práce. Ti nejschopnější a nejaktivnější 
mají do budoucna šanci získat zaměst-
nání právě v BusLine.

Divadelní představení pro děti
BusLine v roce 2013 zahájil vlastní kul-
turní projekt pro děti, a to divadelní 
představení pod názvem „Autobusová 
pohádka“. Ta je dílem tří autorů a sou-
časně herců Ivana Vyskočila, Martina 
Sochora a Hany Baroňové, kteří se ne-
chali inspirovat Pošťáckou pohádkou 
od Karla Čapka, s tím rozdílem, že není 
pošťácká, ale autobusová. Do divadelní-
ho představení byly promítnuty zkuše-
nosti herců - Ivan Vyskočil působil 15 let 
v Divadle Jiřího Wolkera, Martin Sochor 
studoval pantomimu ve Francii a záro-
veň ji učil i na konzervatoři, Hana Ba-
roňová hraje divadlo a k tomu studu-
je dramaturgii. Díky výtvarnici Martině 
Babincové byly k pohádce zpracovány 
i pěkné dekorace pohádkového autobu-
su. Celé představení trvá 50 minut, aby 

a zájezdové dopravy. Sídlo společnos-
ti má v Semilech a provozuje 16 stře-
disek v 5 krajích. Ročně přepraví ví-
ce než 30 mil. cestujících na 28 mil. 
km. V BusLine pracuje téměř 900 za-
městnanců a díky tomu zaujímá vý-
znamné postavení na trhu práce ne-
jen v Libereckém kraji. Společnost 
klade velký důraz na lidské zdro-
je a také garantuje sociální jistoty. 
Ať jde o pravidelnou a jistou mzdu, 

BusLine a.s. je českou společností 
s českými zaměstnanci pyšnící se 
především českými autobusy. Je 
největším autobusovým doprav-
cem v Libereckém kraji a třetím 
největším v České republice. 

zvýhodněné jízdné pro zaměstnan-
ce i jejich rodinné příslušníky, strav-
né, oblečení - stejnokroje pro řidiče 
autobusů, školení, příspěvek na uby-
tování a penzijní připojištění, nebo 
sociální fond. Firemní benefi ty jsou 
nedílnou součástí fungování BusLi-
ne a jsou dány kolektivní smlouvou, 
která se podepisuje vždy jednou roč-
ně s odborovými organizacemi, kte-
ré jsou ve společnosti zřízeny.

my nebo náhradní autobusovou 
dopravu za vlaková spojení. Nedíl-
nou součástí je zájezdová dopra-
va, kterou BusLine obstarává více 
než 50 zájezdovými autobusy dis-
lokovanými ve všech dopravních 
střediscích. Průměrné stáří těchto 
autobusů nepřesahuje 4 roky, kte-
ré celkem ročně najedou cca 3 mil. 
km a přepraví téměř milion cestu-
jících. Výrazným přírůstkem do vo-
zového parku zájezdových autobu-
sů byl MAN Lion´s Coach L, zakou-
pený v roce 2013 od společnosti 
MAN Truck & Bus Czech Republic, 
která ho vystavila na 22. ročníku 
veletrhu cestovního ruchu v Pra-
ze–Holešovicích „Holiday World 
2013“. Tento exkluzivní třínápra-
vový autobus se stal chloubou zá-
jezdové dopravy, díky své délce 
13,80 m, komfortním a ergonomic-
kým zájezdovým sedadlům je mož-
né do vozu usadit 57 cestujících. 

Nejčastěji lze autobusy BusLine po-
tkávat při jízdě pro různé cestovní 
kanceláře na zahraničních přepra-
vách do Chorvatska, Řecka a Itálie. 
Samozřejmostí je také doprava po 
tuzemsku, nejčastěji pro školy, ma-
teřské školy nebo sportovní kluby.

BusLine a.s., Na Rovinkách 211, 513 25 Semily
tel.: +420 481 368 111, mail@busline.cz, www.busline.cz

byla udržena pozornost dětí. Divadel-
ní představení BusLine vozí přímo k dě-
tem do mateřských škol, nemusejí te-

Flotila autobusů - doprava Společenská odpovědnost

Jedinečné projekty

Sběratelskými klenoty vozového parku společnosti BusLine jsou bezpochyby 
historické autobusy. Jde o tři autobusové veterány a jeden přívěs. Tyto histo-
rické vozy jsou především využívány k vyhlídkovým jízdám v rámci pořádá-
ní různých akcí pro veřejnost, přičemž jsou upřednostňovány dobročinné úče-
ly před komerčními. Jeden z vozů se v roce 2012 objevil i v oblíbeném českém 
seriálu „Vyprávěj“.

BusLine v roce 2012 odstartoval projekt bezpečné přepravy dětí a uvedl do pro-
vozu první skutečně bezpečný autobus pro děti „Beruška“, který pokřtili Gabri-
ela Partyšová a Ivan Vyskočil.

BusLine se dlouhodobě soustředí na své zapojení do aktivit v regionech, ve kterých působí. Jde nejen o charita-
tivní či sponzorské aktivity, ale také se zaměřuje na ekologický provoz šetrný k prostředí. 

BusLine pokračuje v projektu bezpečné dopravy pro děti, přičemž patrony dru-
hého speciálního autobusu se stali Veronika Nová a Karel Roden.

Divadelní představení Autobusová pohádka sklidila veliký úspěch na letošním 24. roč-
níku Festivalu Jičín – Město pohádky, kde ji shlédly stovky nejen malých diváků.

dy nikam cestovat do divadla a ve svém 
prostředí se cítí mnohem lépe, což do-
kazují jejich spontánní reakce. 

BusLine se v loňském roce stal ofi ciálním dopravcem na turné Michala Davida, který 
za společnost předal dětem z Dětského domova Humpolec fi nanční dar v podobě jíz-
denky na zájezd k moři do Itálie.
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08 Vážení a milí čtenáři 
a příznivci Metropolu,
dnes bych vás ráda nakazila dobrou 
náladou, které není nikdy dost. Z če-
ho se raduji?
Mám radost z každého nového dne, ve 
kterém mohu být někomu užitečná. 
Mám radost ze slunce na obloze, kte-
ré ještě pořád hřeje a zahání chmury 
z tváří lidí. Mám radost, když se mů-
žu těšit z dobře odvedené týmové prá-
ce ve vydavatelství, ale i v církevním 
sboru. Mám radost, když se nám spo-

lečně daří. Mám radost, že jsem zdra-
vá a mohu pomáhat. Mám radost, když 
se mohu díky svému povolání setkávat 
se zajímavými lidmi, kteří mne vždyc-
ky něčím obohatí a jsou důkazem to-
ho, že na světě přeci jen není tak špat-
ně. Mám radost, když vidím spokoje-
nost a smích na tváři dětí i dospělých. 
Mám radost, když mi zbyde čas na kus 
řeči s přáteli, s nimiž se tak často neví-
dám. Mám radost z procházek s naším 
psem. Mám radost z každého pobytu 
v přírodě, která se začíná krásně pod-

zimně vybarvovat. Mám radost, když 
mohu se svými vrstevnicemi při hud-
bě pořádně rozhýbat tělo. Mám radost 
z uklizeného bytu i chodníku před do-
mem. Mám radost, když slyším laska-
vá slova. Mám radost, když čtu dobré 
zprávy. Mám radost, když se lidé okolo 
mě baví. Mám radost, když můžu stisk-
nout vrásčité ruce našich seniorů a po-
hladit je po tváři. Mám radost, když si 
přečtu skvělou knížku, nad kterou se 
můžu zamyslet. Mám radost, když mě 
osloví moudrá slova a nasměřují moji 

pozornost na pozitivní a konstruktivní 
věci. Mám radost, když nakrmím hla-
dové zvíře. Mám radost z milého tele-
fonátu či mailu.  Mám radost, když je 
nebe plné hvězd a já mohu s klidem 
v duši usínat a vědět, že tento den ne-
byl promarněný.
Za celý tým tvůrců tohoto vydání vám 
dny plné radosti přeje

Ladislava Richterová
šéfredaktorka
richterova@tydeniky.cz

Za fi nanční příspěvek v libovolné vý-
ši si na stránkách www.srdcervaci.cz 
můžete vybrat z takřka pěti stovek 
atraktivních odměn. Vybrané pení-
ze NFOZP rozdělí v grantovém řízení 
fi rmám, které budou mít zájem zří-
dit pracovní místa pro zdravotně po-
stižené. Vloni takto Srdcerváči získa-
li téměř 500 000 korun a díky nim 
našlo práci více než 600 lidí. V letoš-
ním roce se navíc tým Srdcerváčů, 

Srdcerváči se perou o život i o práci

složený ze šesti mladých absolven-
tů a vysokoškoláků, popere o prv-
ní zkušenosti na trhu práce. Více na 
www.srdcervaci.cz. 
 Text: Šárka JansováTenista Tomáš Berdych podepsal pro Srdcerváče svou raketu.  Foto: www.srdcervaci.cz

 

 

Přemýšlíte o nějakém netradičním 
dárku pro své blízké? Srdcerváči 
a Nadační fond pro zaměstnává-
ní osob se zdravotním postižením 
(NFOZP) připravil projekt, v němž 
nabízí online katalog plný unikát-
ních dárků a nečekaných zážitků. 

Keramickou hlínu budou v hrníčky, 
talířky, misky a další předměty pro-
měňovat senioři DPS Burianova. Od 
středy 17. září jim k jejich radosti 
i k procvičování ztuhlých prstů to-
tiž slouží nová keramická dílna. Na 
její koupi přispělo statutární město 
Liberec i městský obvod Vratislavi-
ce nad Nisou. Nová keramická dílna 
bude až do konce roku otevřena ve 
zkušebním provozu čtyři dny v týd-
nu, tři hodiny denně, a bude zatím 
k dispozici jen klientům pobytové 
služby DPS Burianova a seniorům 
z domova Kopretina. Po Novém ro-
ce plánuje vedení Centra zdravotní 
a sociální péče rozšířit provoz dílny 
na každý všední den a plánuje zde 
pořádat workshopy a hodiny kera-
miky pro děti i dospělé z řad veřej-
nosti. (od dop.)

Nevydrželi čekat

Historické jádro Kadaně nabízí ne-
malé množství památek. Na Míro-
vém náměstí můžete vidět gotic-
kou radniční věž, která je vysoká 
53,7 metrů a přístupná veřejnos-
ti je od května do září. Další vý-
znamnou památkou je bezpochy-
by farní kostel Povýšení sv. Kříže.  
Původně byl gotický, po několika 
požárech v Kadani byl v 18. sto-
letí přebudován do podoby barok-
ní. Přímo uprostřed Mírového ná-
městí se tyčí morový sloup Nej-
světější Trojice. Vystavěn byl na 
počest ukončení epidemie moru 
na v Českých zemích v 18. stole-
tí. Domy na náměstí jsou pozna-
menány úpravou z 19. století. Na 
mnoha z nich lze pozorovat vý-
voj od 13. století. V 16. století by-
lo například typické prohlubování 
a zvětšování sklepení domů. 
Z náměstí vede Katova ulička, kte-
rá dříve sloužila jako odpadní sto-
ka. Pochází již ze 14. století a je 
součástí hradebního opevnění. Za 

Katovou uličkou se nachází katov-
na - bývalý dům kata, který v Ka-
dani čas od času pobýval. Žatec-
ký barbakán je pozůstatek po Ža-
tecké, neboli také Pražské bráně, 
která byla zbourána. Zůstalo pou-
ze předbraní, které směřuje na 
východ. Jedinou zachovalou brá-
nou ve městě je brána Mikulovic-
ká, zvaná ,,Svatá“, která pamatu-
je příjezdy mnoha významných 
historických osobností jako např. 
Karla IV., Václava II., Marie Terezie 
nebo také Josefa II. 
Kadaňský hrad byl vystavěn ve 
druhé polovině 13. stol. směrem 
na jih nad řekou Ohře. Nechal jej 
vybudovat Přemysl Otakar II.  Má 
čtvercovitý půdorys a v 18. stole-
tí byl přebudován Marií Terezií na 
kasárna, čímž ztratil středověký 
charakter. 
A budete-li mít s sebou děti či 
vnoučata, určitě se nezapomeň-
te podívat na Nábřeží Maxipsa Fí-
ka u řeky Ohře. Proč si Kadaň tu-

Královské město Kadaň zve na podzimní procházku
Dnes vám nabízíme tip na víkendovou procházku historickým jádrem 
královského města Kadaň. 

to oblíbenou postavičku z Večer-
níčků přivlastnila? V blízké obci, 
dnes již buldozery se zemí srov-
nané obci Ahníkov, se narodil spi-

sovatel Rudolf Čechura, autor scé-
náře přerostlého, mluvícího Maxi-
psa Fíka, kterého nakreslil Jiří Ša-
lamoun. Narozeniny Maxipsa Fíka 

se v Kadani slaví také proto, že zde 
žil a účinkoval herec Josef Dvořák, 
který Fíka skvěle namluvil. 
 Zdroj dat: město Kadaň, foto: Miroslav Rada


