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inzerce

www.tydeniky.cz

Nenašli jste Metropol v domovní schránce? Aktuální výtisky jsou k dispozici také: v Liberci – Krajská nemocnice – magistrát – ZOO –  Botanická zahrada 
–  knihovna – úřad práce – aquapark Babylon. V České Lípě –  kulturní dům Crystal –  pizzerie na Sokolské. V Jablonci n. N. –  nemocnice. V Chrastavě, Stráži pod 
Ralskem, Mimoni, Novém Boru, Cvikově, Kamenickém Šenově a v Doksech – městské úřady – čerpací stanice KM Prona. Více na www.tydeniky.cz - distribuce
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Text: Metropol, foto: archiv

Profi l: 

Jiří Paroubek:Jiří Paroubek:
Svou práci dělám rádSvou práci dělám rád

Jiří Paroubek. Tvář politické osobnosti známá z médií, kde se vyjadřuje především k aktuálním otáz-
kám života v naší zemi a obhajuje program sociální demokracie. Jen málokdy se ale z rozhovorů dozví-
me, jaký je člověk, jaké má radosti a starosti. Zkusme to alespoň trochu napravit…

 Kolik hodin má váš běžný pracovní den?
Funkce předsedy jedné z nejsilnějších stran vyžaduje 
opravdu velké pracovní nasazení, můj pracovní den má 
tak mnohdy i 18 hodin, bez sobot a nedělí. Člověk toho 
musí stíhat opravdu mnoho, od pravidelných porad se 
svými spolupracovníky, po různé pracovní schůzky, ná-
vštěvy škol, fi rem, jednání se zahraničními politiky. Důle-
žité jsou pro mě také osobní setkání s občany, které také 
zaberou nějaký ten čas. Ale rozhodně si nestěžuji. Svou 
práci dělám rád a snažím se ji dělat, jak nejlépe umím. 

 Jak si nejlépe odpočinete?
Odpočinu si u hezké hudby, fi lmu nebo knihy. Rád ta-
ké ve svém volném čase pracuji na zahrádce. Také rád 
cestuji, nejradši se svou manželkou. Chodím rád také 
do divadla, na operu, ale také na fotbal a hokej. A rád 
se procházím se psem.

 Kdy a čím jste si naposledy udělal radost?
Velkou radost mi udělali mí spolupracovníci z Lidové-
ho domu, kteří mi dali jako dárek k narozeninám, kte-
ré jsem oslavil v srpnu, dvanáctidílnou publikaci o čes-
kých dějinách.

 Co vás dokáže rozveselit a co vám naopak poka-
zí náladu?
V poslední době mi kazí náladu útoky některých mé-
dií na mou těhotnou manželku, které považuji oprav-
du za nechutné a za smutnou vizitku české mediální 
kultury. Snažím se však tyto věci s nadhledem přehlí-
žet, proto je i řada věcí, které mě dokážou rozveselit, 
například vstřícnost některých lidí, které potkávám při 
předvolebních výjezdech.

 Jako inženýr ekonomie byste se snadno uplatnil 
v oboru. Proč jste si vybral službu veřejnosti?
V oboru, který jsem vystudoval, jsem se pohyboval prak-
ticky celý svůj profesní život, ale stejně tak jsem se celou 
tu dobu zajímal i o politiku. Má současná práce mě ba-
ví a naplňuje. „Nenarodili jsme se sami pro sebe, ale pro-
to, abychom sloužili své vlasti,“ řekl francouzský král Jin-
dřich IV. A já s ním v tomto ohledu souhlasím. Rád bych 
buď pracoval v nějaké fi rmě, tedy pokud bych nebyl v po-
litice, anebo bych učil na vysoké škole.

 A proč právě sociální demokracie a ne třeba Stra-
na zelených?
Má politická příslušnost je samozřejmě dána mými ži-
votními názory. Sociální demokracie je směr, hnutí, ve 
kterém vidím budoucnost, jistoty pro občany a prospe-
ritu pro stát. Sociálně demokratické strany například 
v Evropě již mnohokrát dokázaly, že jejich politika je 
správná. Česká sociální demokracie má u nás dlouho-

letou tradici a její politika je zárukou dobře fungující-
ho státu, chce pracovat pro lidi, pro zvyšování jejich ži-
votní úrovně a prosperity země.

 Existují okamžiky, kdy byste raději z politiky
utekl? Pokud ano, proč, kam, případně s kým?
Tato otázka částečně souvisí s tím, na což jsem již odpo-
vídal. A to v souvislosti s nechutnými útoky na mou ro-
dinu. Toto je opravdu jedna z odvrácených stránek po-
litiky, nicméně jsem dal již několikrát najevo, že se ne-
hodlám nechat znechutit nebo dokonce zastrašit. Ale 
mohu vás ujistit, že mě to jako člověka hodně mrzí.

 Když zrovna nemusíte být v obleku, po jakém ob-
lečení nejraději sáhnete?
Rád nosím například volné kalhoty a košile s krátkým 
rukávem. Doma na zahrádce v soukromí v létě nosím 
kraťasy a tričko.

 Jaká je vaše oblíbená kniha, hudba, fi lm?
Z knih hodně čtu historickou literaturu, politologic-
ké knihy, životopisy, mám rád encyklopedie, rád si po-
slechnu operu a z fi lmů mám nejraději ty s historic-
kou tematikou.

 Provozujete rekreačně nějaký sport? Který?
Nemám na sport mnoho času, ale cvičím, jezdím na 
kole a plavu. Mám rád také pěší turistiku. V zimě pak 
vyrážím na běžky.

 Zanedlouho přibude do vaší rodiny nový člen. Vo-
lební kampaň je v plném proudu a výzkumy veřej-
ného mínění naznačují, že budete mít stejně napilno 
i po volbách. Nemrzí vás, že nebudete mít na man-
želku a dceru tolik času, kolik byste chtěl?
To víte, že mě to mrzí. Skloubit funkci předsedy strany, 
případně předsedy vlády a otce – manžela opravdu není 
jednoduché. Ale budu se ze všech sil snažit, aby má rodi-
na netrpěla mým pracovním vytížením. Nebude to jedno-
duché, to uznávám, ale prostě to budu muset zvládnout.

 Jak jim to vynahradíte?
Tím, že jim budu věnovat pokud možno každou minu-
tu ze svého volného času.

 Co přejete své ženě Petře a všem nastávajícím 
maminkám v republice?
Samozřejmě, aby byly jejich děti zdravé a aby jim dě-
laly radost. Také bych jim však popřál, aby mohly žít 
v takovém státě, který si váží jejich mateřské role. Po-
kud bude Českou republiku po následujících volbách 
vést vláda sociální demokracie, mohu jim to také s pl-
nou vážností slíbit.

• věk: 57 let
• vzdělání: Vysoká škola ekonomická Praha
• původní povolání: ekonom 

•  v současnosti: předseda ČSSD a poslanec PČR za 
Ústecký kraj, za tento kraj kandiduje v říjno-
vých volbách opět
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METROPOL 
z kraje ve zkratce

Eva Pilarová
je čestnou

občankou Dubé
Čestnou občanskou města Dubá se stala 
Eva Pilarová, která má v katastru města 
na Českolipsku chalupu a která v kem-
pu Nedamov slavila kulatiny připadající 
na 9. srpna. Při té příležitosti jí starost-

ka Zdeňka Šepsová udělila čestné ob-
čanství. Kromě toho se několikanásob-
ná Zlatá slavice stala i čestnou členkou 
tamních mažoretek. Eva Pilarová v rám-
ci večerní narozeninové oslavy v kempu 
Nedamov potěšila svými hity, zazpíval jí 
Martin France,  vystoupila skupina Loko-
monita a Petr Vondráček, program mode-
rovali Michal Jagelka a Aleš Cibulka. (sev)

První reprezentativní
kalendář Šenova

Reprezentativním kalendářem se chlubí 
v Kamenickém Šenově. Navíc jde o úpl-
ně první nástěnný kalendář, který za-
chycuje město z netradičních pohledů.
Podle autora fotografií Václava Fröm-
mela z šenovského občanského sdru-
žení Na Výsluní je cílem kalendáře upo-
zornit obyvatele města i návštěvníky, 
že Kamenický Šenov je krásné město. 
„Výtěžek z jeho prodeje věnujeme na re-
konstrukci hrobky sklářského obchodníka 
Antona Helzela,“ uvedl Frömmel. (rd)

Stráž nabídne
v televizi zámek

Renesanční zámek Vartenberk ve Strá-
ži pod Ralskem nabídne soukromému 
majiteli v zábavně publicistickém pořa-
du České televize herec Ondřej Havel-
ka. Zámek bude podle starostky města 
Věry Bradáčové prezentovat v pořadu 
České televize Památky na prodej, kte-
rý ČT odvysílá začátkem roku 2010. (rd)

Petr Urban kreslí
Nerudovy postavičky

Petr Urban (na snímku s Upírem Krejčím) 
bude dál křtít své knihy s hlavním hrdi-
nou Pivrncem. 

Kromě lechtivých kreslených vtipů 
s Rudou Pivrncem se Petr Urban nyní 
věnuje i ilustraci knížek. Haškovy Osu-
dy dobrého vojáka Švejka byly jeho 
premiérou a nyní má v plánu nakreslit 
ilustrace k Nerudovým Povídkám ma-
lostranským. Dle slov Petra Urbana ho 
ilustrace k Povídkám malostranským 
bavily, neboť Neruda své postavy po-
pisuje do nejmenších detailů, a tak se 
dají dobře vyjádřit i na obrázku. V mi-
nulých letech Urban psal ročně dvě 
knížky kreslených vtipů s Pivrncem 
a kalendář. Teď jednu knížku ubral 
a věnuje se ilustrování klasiků. Ruda 
Pivrnec však žije dál. Je hrdinou více 
než třicítky knížek v nákladu více než 
1,5 milionu výtisků a je nejvydávaněj-
ším autorem v Libereckém kraji, kde 
žije ve Smržovce. (rd) 

Jablonecko

Českolipsko

V prodejně dále najdete: NÁBYTEK - MODERNÍ, STYLOVÝ, KOVANÝ, RUSTIKÁLNÍ, TEAKOVÝ, KUCHYNĚ, 
KERAMIKU , PROUTÍ ,TEXTIL ,OBUV a mnoho dalšího zboží.

Nově nábytek zdravého spaní: MATRACE a ROŠTY

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

( hlavní tah Harrachov - Liberec)

KAŽDÝ MĚSÍC NOVÉ ZBOŽÍ ZA BEZKONKURENČNÍ CENY

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

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

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

Krupka | Teplicko |Novou revoluční technologii ECOSE  Technology ® začal od července při výrobě 
skelných minerálních izolací používat závod Knauf Insulation v Krupce na Teplicku.
Při zachování všech stávajících mechanických parametrů v oblasti tepelné i zvukové izolace je no-
vá technologie díky použití přírodního pojiva výrazným krokem směrem k trvale udržitelnému 
stavebnictví, protože se vyrábí bez použití formaldehydu, fenolů a akrylátů. Vyrobené produkty 
jsou příjemnější na dotyk, méně prašné, bez zápachu a snadno se řežou, přispívají ke kvalitnější-
mu vnitřnímu prostředí budov, o čemž svědčí ohlasy prvních zákazníků. Přírodní pojivo dodává 
izolační vlně přirozenou hnědou barvu, produkty neobsahují žádná barviva ani bělidla. S novou 
generací izolací je možné realizovat i ekologické stavby, které si žádají výlučně obnovitelné materiá-
ly. Dobrou zprávou pro odběratele je skutečnost, že cena při zvýšení kvality výrobku zůstává stejná. 
Vlastní výzkum, který prováděla skupina Knauf, sdružující 30 výrobních závodů s 5 000 za-
městnanci po celém světě, trval pět let a nyní může novou ekologickou technologii ECOSE 
Technology ® nabídnout  formou licence i dalším odvětvím průmyslu. (lr)

Revoluční krok ve výrobě izolací

Hlavní hradní nádvoří bylo krátce po 
osmnácté hodině zaplněné stovkami di-
váků. Těšili se na interprety letošní be-
nefi ce, kterou provázeli Markéta Maye-
rová a Slávek Boura. Její výtěžek půjde 
na obnovu hradu, konkrétně na budova-
né „peklíčko“ ve sklepení a opravu fresek 
v hradní kapli. 

Hrad Houska žije i díky benefi čním „No-
cím“. Za jejich pořádáním stojí agentu-
ra Martin Production zpěváka a herce 
Martina Franceho. „Děkuji všem, protože 
bez vás by to nešlo, nešlo by to bez diváků,“
řekl Martin France a připomněl, že za de-
set předchozích ročníků na hradě vystou-
pilo tři sta padesát účinkujících a na ob-
novu památky putovalo přes jeden mili-
on tři sta tisíc korun.
S přáním dobré zábavy se připojil hejtman 
Libereckého kraje Stanislav Eichler, který 
benefi ční koncert zaštiťoval. Také pro-
to, že zde vystupuje spousta vynikajících 
českých umělců a že výtěžek bude použit 
na rekonstrukci hradu, jak řekl hejtman 
při zahájení koncertu. Před tím Severo-
českému Metropolu, který se stal tradič-
ním partnerem akce, v souvislosti s údaj-
ným peklem a čerty na Housce přiznal: 
„Jsem příliš pragmatický člověk na to, abych 
věřil v nadpřirozené bytosti, a myslím si, že 
pověst vychází z legendy. Nepatřím k těm, 
kteří by tomu dávali velkou váhu.“ S razít-
kem čertíka na vstupence však „propadl“ 

Houska žije díky divákům
Českolipsko | Zábavu slibovala jede-
náctá Noc s hvězdami na hradě Hous-
ka v malebné oblasti Kokořínska
1. srpna. Ti, kteří se pro ni rozhodli 
a užili si ji, na jejím závěru shodně 
tvrdili: ani po jedenácté nezklamala! 

Benefi ce na hradě Houska fi nišuje. „ Jó, třešně zrály…,“ zpívají všichni - účinkující i diváci.Benefi ce na hradě Houska fi nišuje. „ Jó, třešně zrály…,“ zpívají všichni - účinkující i diváci.

Hrad Houska na Kokořínsku patří Hrad Houska na Kokořínsku patří 
k nejtajemnějším v Evropě.k nejtajemnějším v Evropě.

Text a foto: Alena Volfová

čertovsky dobrému zpěvu účinkujících. 
Se strašidly tváří v tvář se později setkali 
odvážní partneři a sponzoři akce na Stez-
ce odvahy. 
Na hlavním nádvoří se ale rozjíždí hudeb-
ní show. Jan Vytásek, Radek Saliee, Jan 
Kříž, Leona Černá, stálice na Housce Ja-
rek Šimek, který premiérově zazpíval Tvůj 
pláč poté, co rozparádil publikum při Bil-
lie Jean Michaela Jacksona, a první pře-
kvapení večera Martina Balogová, která 
rovněž na Housce nevystupovala poprvé. 
Na hradě ze 13. století opředeném zá-
hadami, tajemstvím a peklem zpívali po 
speciálním songu pro Housku o „nebi na 
zemi“ All X. O improvizovanou zábavu se 
postaraly ostravské Divoké kočky.  
Martina Pártlová zazpívala Madonnu 
a později se bavila na prvním nádvoří, 

kde to také se svým Bandem rozjel Zby-
něk Drda (s „Mámou“ se tam do dřívěj-
ších let vrátili Lunetici a na půlnoční oh-
ňostroj navázali Zdeněk Podhůrský a Un-
derhill Band). 
Yvettu Simonovou dojaly ovace a kvě-
tinové dary, zpěvačka byla na Housce 
později i za kmotru (společně s fotogra-
fem Jakubem Ludvíkem) vernisáže výsta-
vy kolegyně Evy Pilarové. Ta je na Hous-
ce jako doma, zpívala na ní po třetí - za-
vzpomínala na „semaforská“ léta a přida-
la žádaný a očekávaný Montiho čardáš. 
O Evě Pilarové se ví, že je výtečnou ku-
chařkou a náruživou fotografkou. Sním-
ky kolegů z letošní benefi ce počítačově 
upravila (prý za to může Martin France), 
nikoli k nepoznání, jak se přesvědčil tře-
ba Bohouš Josef, jenž publikum rozezpí-

val a roztleskal se svou Sambou v kap-
kách deště. A to měla Eva Pilarová strach, 
jak budou kolegové reagovat, až se uvi-
dí na fotografi ích. „Nebojte, nepoznala 
jsem se, ale moc mi to sluší,“ uklidňovala 
při koncertu Evu Pilarovou moderátorka 
Markéta Mayerová a vzápětí mezi divá-
ky pozvala „muže, který za všechno mů-
že“ Martina Franceho. „Ruku mi dej“ zpí-
val i ve znakové řeči (naučil se ji tak - prý 
za tři měsíce - kvůli Miss neslyšících, kde 
vystupoval).
„Sbohem lásko, já jedu dál,“ loučil se písní 
s fanoušky Josef Laufer - i v sedmdesáti je 
se svou „Sexbomb“ sexy. Jemu a Evě Pi-
larové, která stačila prozradit, že kolega 
Laufer je o dva dny mladší než ona, přála 
hodně štěstí a zdraví celá Houska! Ta bu-
de díky prvnímu srpnovému večeru a no-
ci zase o kus dál. Letošní Noc s hvězdami 
totiž vynesla 118 800 korun! 
Show spěla ke konci s Leonou Machálko-
vou a její Dlouhou bílou žhnoucí kome-
tou, po které na improvizované pódium 
nastoupili všichni účinkující, aby se roz-
loučili s úžasným publikem a společně 
vzdali hold „nesmrtelnému“ Waldemaru 
Matuškovi. „Jó, třešně zrály…,“ pěli i ti, co 
se dušovali, že zpívat neumějí. Na Hous-
ce - už po dvanácté - zase příští rok, 7. srp-
na 2010!

Její natáčení začalo takřka současně se za-
hájením loňského Mezinárodního fi lmové-
ho festivalu v Karlových Varech na festiva-
lovém golfovém turnaji. Golfové prostředí 
totiž tvoří nejen atraktivní kulisu příběhu, 
ale je jeho podstatným dějištěm.
Kámen ze srdce spadl producentovi spo-
lu s posledním záběrem letos 22. červ-
na. Natáčení se kvůli fi nančním problé-
mům protáhlo skoro na rok, onen po-
slední záběr ale mnohé vynahradil – za-
hrál si v něm totiž sám Karel Gott, který 
hrál tak trochu sám sebe. 
Autorem námětu je dlouholetý nadše-
nec golfového sportu Marek Šmíd. Pro-
ducenta fi lmu Jana Nejedlého (který se 
mimo jiné podílel na úspěšné teenage-
rovské komedii Snowboarďáci či na kri-
minální komedii Prachy dělaj člověka) 
zaujala látka z prostředí, které zatím 
v našem hraném fi lmu nikdo nevyužil. 
Ostatně ani ve světové kinematografi i 
neexistuje moc ryze golfových fi lmů.
Film je příběhem devatenáctiletého 

Přišel, viděl a zvítězil. Teď přišel do kin
Honzy z Ústí nad Labem, který je zami-
lovaný do své spolužačky Terezky a če-
ká na výsledky přijímaček na vysokou 
školu. Po tragické smrti svého otce, váš-
nivého golfi sty, žije jen se svou mamin-
kou a mladším bratrem Lukášem. Rodi-
na má existenční problémy, které kom-
plikuje ještě to, že si maminka vzala 
nevýhodnou půjčku, kterou z jednoho 
platu není schopna splácet. 
Ve chvíli, kdy se Honza dozví o svém 
přijetí na vysokou školu, postihne rodi-
nu exekuce. A tak Honza místo pláno-
vaných prázdnin s milovanou Terezkou 
nastupuje na brigádu do hotelu v Karlo-
vých Varech, kde zrovna probíhá fi lmo-
vý festival. Honza však poznává spíš je-
ho odvrácenou stránku – celé dny a no-
ci pracuje jako číšník nebo myč nádobí 
a všechen výdělek posílá domů. 
Když se ocitne na fi remním golfovém 
turnaji, zjistí, že ho golf nejen baví, ale 
že mu i jde. Pak ovšem do děje vstoupí 
trenér, který v Honzovi objeví mimořád-

ný talent, a události naberou jasný směr 
– Honza se pustí se vší vervou do tré-
ninku, pod vedením trenéra se vypra-
cuje a vyhrává jeden turnaj za druhým. 
Svět velkého golfu mu leží u nohou.  
Romantická komedie o tom, jak šikovný 
Honza ke štěstí přišel, však není tak pří-
močará. Chudý student se sice stane slib-
ným golfi stou a okusí sladký život v zá-

ři refl ektorů, nakonec ale málem ztra-
tí nejen svou lásku, ale také sám sebe. 
Film má být jakousi tuzemskou varia-
cí na tradiční hollywoodské romantické 
komedie, ve kterých vždycky pravá lás-
ka zvítězí, je ale spíše variací na nehy-
noucí téma Švandy dudáka.

Text: Zuzana Janotová, foto: archiv

Praha | Perlivá romantická komedie z golfového prostředí. Takový podtitul zvolili tvůrci právě se rodícího fi lmu Veni, vidi, vici.

Karel Gott si zahrál ve fi lmu, který vstoupil do kin 6. srpna.Karel Gott si zahrál ve fi lmu, který vstoupil do kin 6. srpna.

Bohouš Josef v originále a na Evou Pilarovou počítačově zdeformované fotografi i. Bohouš Josef v originále a na Evou Pilarovou počítačově zdeformované fotografi i. 
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03Severočeský Metropol spolupracuje s lékaři krajské nemocnice | bezplatná distribuce do domácností v Libereckém kraji
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Geriatrická a následná péče v novém
Liberec | Jednou z investic, které byly v letošním roce dokončeny v Krajské 
nemocnici Liberec, a. s., je rekonstrukce dvou pater LDN, tedy přesněji Oddě-
lení geriatrické a následné péče. 

Text s foto: Pavel Aur

Text s foto: Pavel Aur

činností, které umožní návrat do do-
mácího prostředí.
„Naše oddělení disponuje 142 lůžky, 
která jsou rozdělena na lůžka léčeb-
ně-rehabilitační, ošetřovatelská a pro 
gerontopsychiatrickou problemati-
ku čili demenci. Na pracovišti v Liber-
ci je 99 lůžek a v detašovaném praco-
višti v Jablonném v Podještědí 43 lů-
žek. Péče v obou místech je srovnatel-
ná. V Jablonném jsou přijímáni klienti 
hlavně z blízkého okolí k doléčení a re-
habilitaci. Péče o pacienta je komplex-
ní, je uplatňován specifi cký geriatrický 
režim. Velký důraz je kladen na rehabi-
litaci jak pohybovou, tak psychickou. 
K tomu slouží zázemí rehabilitační 
části - fyzikální terapie, tělocvičny, vo-
doléčba, rehabilitační pomůcky - a ak-
tivity v ergoterapeutické dílně pod ve-
dením psychoterapeuta, ergoterapeuta 
a rehabilitační sestry, taktéž v kuchyň-
ce je nácvik jemné motoriky, všedních 
denních činností. K psychoaktivačním 

Pohled do jednoho z pokojů, kde právě odpočívaly dvě seniorky.

technikám patří cvičení paměti, mu-
zikoterapie. Zavedena je nová meto-
da canisterapie, léčba přítomností psa 
pod vedením odborníka a vycvičené-

ho psa. K oblíbeným aktivitám se řa-
dí rovněž jóga pro seniory, kterou vede 
zkušený jogín,“ dodává MUDr. Alena 
Jiroudková.
Péči na obou pracovištích zajišťu-
je více než stočlenný zdravotnický 
tým lékařů, psychoterapeutů ses-
ter, ošetřovatelek, sanitářů, sociál-
ních a rehabilitačních pracovníků 
a dalších specialistů. Poruchy řeči po 
mozkových příhodách jsou v péči lo-
gopeda. K dispozici je rovněž zubní 
lékař, který je v gerontostomatolo-
gické problematice dobře erudován. 
V Krajské nemocnici Liberec, a. s.,
je rovněž kontaktní centrum České 
Alzheimerovské společnosti, která 
slouží klientům a rodinným přísluš-
níkům k informaci o problematice 
demence a o možnostech péče o pa-
cienty postižených demencí. Běžné 

je sociální poradenství poskytované 
rodině i pacientům. 

V tomto místě se shromažďují veškeré informace o klientech oddělení.

Že se to daří, potvrdily výsledky uza-
vřeného hospodářského roku 2008, 
které projednala valná hromada akci-
onářů. Ta mimo jiné obměnila někte-
ré členy dozorčí rady, která násled-
ně zasedla a zvolila si nového předse-
du. Krajská nemocnice Liberec, a. s., 
je tudíž z hlediska statutárních orgá-
nů kompletní. Také letošní rok se vy-
víjí z pohledu liberecké nemocnice po 
stránce ekonomicko-provozní velmi 
dobře. Hospodaření za první pololetí 
včetně výkonnostních parametrů me-
dicínských proběhlo výborně a tím, 
kdo ve fi nále na tomto stavu profi tu-
je, je pacient.
„Dosažený výsledek je založen mimo jiné 
na kreativním způsobu, kdy se zvyšují po-
čty náročných operací a pacienti se sou-
střeďují do super specializovaných praco-
višť. Tím, co dokazuje naši deklaraci a zá-
jem o spokojenost uvnitř nemocnice, je 
korektní jednání s odborovými organiza-
cemi. Také proto můžeme prostředky, kte-
ré se v určitém provizorním čase v pololetí 
a na konci roku vytvoří a deklarují se jako 
pozitivní hospodářský výsledek, rozdělit 
tak, že polovina jde na odměny zaměst-
nanců a polovina na obnovu a upřed-
nostnění některých nových přístrojů, 
drobných oprav a provozních nákladů 
naší nemocnice. Tady bych vyzdvihl jaké-
si souznění, které jsme našli s odbory, což 
v českém zdravotnictví není běžné,“ uve-
dl na setkání s novináři předseda před-
stavenstva Krajské nemocnice Liberec,
a. s., MUDr. Luděk Nečesaný.

Z dobrého vývoje profi tuje pacient
Liberec | Současný management 
Krajské nemocnice Liberec, a. s., má 
za sebou více než dvouletou práci, 
když jeho hlavním cílem bylo vy-
vést nemocnici z krize a dluhů. 

České zdravotnictví se už řadu let po-
týká s nedostatkem lékařů a všeobec-
ných sester, když jedním z hlavních 
důvodů odchodu z nemocnic bylo níz-
ké platové ohodnocení. Situaci v Česku 
by mělo ovlivnit navýšení platů všeo-
becných sester od července, ale ani tím 
nebude dostižena průměrná mzda je-
jich kolegyň v liberecké nemocnici. 
Průměrná mzda v KNL v roce 2008 či-
nila 26 799 korun, u všeobecných ses-
ter 25 817 korun, v 1. pololetí letošní-
ho roku už 29 529 korun, u všeobec-
ných sester 28 294 korun. Liberecká 
nemocnice je v počtu všeobecných ses-

ter konsolidovaná – na konci pololetí 
jí chybělo 40 všeobecných sester, na 
konci července už jen 26, což odpoví-
dá nástupu absolventek, který v té do-
bě ještě nebyl ukončen. 
Odrazem dobrého hospodaření je 
možnost investování. V prvním polole-
tí letošního roku pokračovaly v areálu 
liberecké nemocnice rekonstrukční prá-
ce na pavilonu chirurgie, které byly roz-
děleny do čtyř etap. Letos bylo dokon-
čeno 4. patro – cévní a hrudní chirur-
gie a urologie s fi nančními náklady 17 
milionů korun. V září by měly být do-
končeny práce na sekci D – neinvazivní 

kardiologie, kde jsou náklady 16 milio-
nů korun a v říjnu se očekává ukončení 
prací na rekonstrukci JIP a úpravy sálů, 
což si vyžádá dalších 13 milionů korun. 
Pokud vše proběhne podle předpokla-
dů, do konce roku by se měla realizo-
vat přestavba přízemí pavilonu chirur-
gických oborů, kde je ambulantní část 
s urgentním příjmem. 
Nemocnice nyní očekává výsled-
ky obhajoby traumatologického a on-
kologického centra, jehož součástí je 
i návrh na vybudování přistávací plo-
chy pro vrtulník. Mezi dlouho očekáva-
né akce patřily i opravy objektu LDN, 

které byly dokončeny v červnu. V prv-
ním pololetí se výrazně změnily exte-
riéry areálu výstavbou dětských hřišť 
a odpočinkových zón a sadovou úpra-
vou. Vybudovány byly i chodníky, čím 
se zvýšila bezpečnost chodců a zlepši-
la se jejich orientace v areálu. 
„Pokud se investic týká, chtěl bych zdůraz-
nit, že se realizují za fi nanční podpory Li-
bereckého kraje, a to platí především u re-
konstrukcí objektů chirurgie a kardiologie, 
které jsou z větší části fi nancovány Liberec-
kým krajem,“ doplnil MUDr. Nečesaný.

O hospodářských výsledcích, investicích a lékařské péči Krajské nemocnice Liberec, a. s., informovali novináře předseda představenstva MUDr. Luděk Nečesaný (uprostřed), ekono-
mická ředitelka Ing. Miloslava Tanečková a lékařský ředitel MUDr. Martin Zítek. 

Během jara a nákladem 4,2 milionu 
korun byl výrazně modernizován je-
ho interiér. Vedle stavebních a řeme-
slných prací byla např. provedena 
výměna dorozumívacího systému 
sestra – klient. Mimo to bylo vylep-
šeno i prostředí atria. Klienti a per-
sonál tak získali vyšší kom-
fort s technicky dobře 
vybaveným a útulným 
architektonicky i barev-
ně sladěným prostře-
dím. K dispozici je zde 
knihovna, televizor 
a počítač.
„Je třeba připome-
nout, že během rekon-
strukčních prací na 
našem oddělení 
jsme nepřerušili 
péči, obložnost 
jsme zajišťova-
li v provizor-
ních prosto-
rách a se zvý-
šenými náro-
ky ze strany 
celého kolekti-
vu. Složité tří-
měsíční obdo-
bí jsme tak bez 
větších problé-
mů překonali. 
Na našem od-
dělení se během uplynulých dvaceti 
let žádné rekonstrukční práce nekona-
ly a už bylo na čase prostředí změnit. 
Každého návštěvníka určitě zaujme 
barevné uspořádání, které si navrhla 
děvčata sama po dohodě s naší psy-
choterapeutkou, a to tak aby to vyho-
vovalo prostředí a péči, kterou zde po-

skytujeme,“ uvedla primářka odděle-
ní MUDr. Alena Jiroudková.  
Oddělení geriatrické a následné péče 
patří do sítě zdravotnických zařízení 
poskytující geriatrickou péči převáž-
ně seniorské populaci po proběhlém 
akutním onemocnění, úrazu, opera-

ci a péči u chronických stavů při 
zhoršení, exacerbaci, při na-

růstajícím poklesu sobě-
stačnosti. Sem patří i pre-
vence tohoto problé-

mu. Včasná rehabilita-
ce a nácvik správných 
pohybových aktivit, 
třeba s použitím fyzi-

kální terapie, kom-
penzačních po-

můcek může 
zpomalit po-
ruchy po-
hybového 
aparátu 
dů lež i -
tého pro 

v l a s t n í 
soběstač-
nost a ne-

závislost.
Klienti mlad-
ší 65 let vyža-
dující násled-
nou léčebnou 
rehabilitač -

ní eventuálně ošetřovatelskou péči. 
Klienti přicházejí z akutních odděle-
ní nemocnice i terénu po nemoci, po 
úrazech, hlavně zlomeninách, ope-
racích, s potřebou doléčení a stabi-
lizace chronického onemocnění, re-
habilitace se provádí s cílem navrá-
cení původní kondice či náhradních 

„Na pracovištích LDN je třeba být neustá-
le optimistou, je to důležité jak pro perso-
nál, tak pro samotné klienty,“ říká primářka
MUDr. Alena Jiroudková.
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bezplatná distribuce do domácností v Libereckém kraji

Už více než deset let
nabízíme mléčné výrobky,

kterým tradiční výrobní postup
a kvalitní české suroviny

dávají poctivou chuť.
Snažíme se, aby tradice

a kvalita zůstaly
v mlékárenství zachovány.

Naše výrobky jsou k dostání v síti: Naše výrobky jsou k dostání v síti: 
podniková prodejna Turnov-Tráv-podniková prodejna Turnov-Tráv-

nice, Kaufl and, Nowaco, Makro, nice, Kaufl and, Nowaco, Makro, 
Albert, Harmonie Jizerské pekárny, Albert, Harmonie Jizerské pekárny, 
COOP Mnichovo Hradiště, Liberec, COOP Mnichovo Hradiště, Liberec, 

Jilemnice, Jablonec, Bakov nad Jilemnice, Jablonec, Bakov nad 
 Jizerou, AZS Sedláček Příšovice,  Jizerou, AZS Sedláček Příšovice, 
Svijanský Újezd, Pěnčín, Potra-Svijanský Újezd, Pěnčín, Potra-
viny Soukupová Jilemnice, Koš-viny Soukupová Jilemnice, Koš-
ková  Hodkovice n. M., Růta Čes-ková  Hodkovice n. M., Růta Čes-
ký Dub, prodejny Jatky Lomnice ký Dub, prodejny Jatky Lomnice 
nad  Popelkou a další prodejny nad  Popelkou a další prodejny 

v  Libereckém kraji.v  Libereckém kraji.

Důkazem jsou výsledky ze soutěže 
o ocenění „Výrobek Libereckého kraje 
z odvětví potravinářství-zemědělství“, 
která je součástí Krajské koncepce ze-
mědělství regionu a podporuje podni-
kání na vesnici. Zúčastněné subjekty 
tak mohou upozornit na vysokou kva-
litu své produkce nejen hodnotitelskou 
komisi, ale díky prezentaci širokou ve-
řejnost.
Soutěž, která letos vstoupila do 7. roč-
níku, zaznamenala další mírný nárůst. 
Přihlásilo se do ní 12 výrobců, loni jich 
bylo 11, kteří do ní přihlásili 32 výrob-

Jizerské pekárny už tradičně prezen-
tují své výrobky jednak na odborných 
výstavách, z kterých si pravidelně od-
nášejí ocenění, jednak též přihlašují 
novinky do regionální soutěže Nejlep-
ší výrobek Libereckého kraje v odvětví 
potravinářské výroby.
V loňském roce fi rma obdržela ceny 
pro tři své výrobky, když bezlepkový 
produkt obdržel zvláštní cenu. Při le-
tošním 6. ročníku soutěže jí hodno-
titelská komise přiřkla rovněž první 
místa ve třech kategoriích, a to v bi-
opotravinách za BIO semínkový chle-
bík, v pekařských výrobcích za koláč 
s makošvestkovou náplní a v cukrář-
ských výrobcích za malinový dort, 
který byl nakonec doporučen ještě 
k udělení zvláštní ceny. 
„Je třeba připomenout, že se věnujeme 
výrobě pekařských a cukrářských výrob-
ků a mimo to i dvěma specializacím. Je  
to bezlepková produkce, se kterou máme 
celostátní působnost převážně přes něko-
lik centrálních sítí a lékáren a dodáváme 
ji rovněž na Slovensko a snažíme se oslo-
vit i německý trh. Druhou specialitou, 

kterou zkoušíme už čtvrtý rok, jsou bio 
výrobky, jež zákazník nalezne v několika 
řetězcích a v dalších prodejnách zdravé 
výživy po celé ČR. Zásobujeme denně 
čerstvým zbožím do okruhu 120 km od 
České Lípy na 700 prodejních míst. Od 
ostatních pekáren se lišíme několika cha-
rakteristikami. V první řadě je to dost ra-
zantní rozvíjení sítě vlastních prodejen, 
kterých máme už přes 30 a v nejbližší 
době otevřeme čtyři nové prodejny v Li-
bereckém kraji, když tři budou sloužit 
jako bufety na středních školách. S tak 
velkou působností se nám stále vyplácí 
mít i vlastní dopravu čítající 40 automo-
bilů, což je další zvláštnost. Vedle rozvoje 

Jizerské pekárny sázejí na vývoj,
ale základ staví na klasice

Česká Lípa | Pekařina je obor, který by současnou hospodářskou recesí neměl být výrazně postižen, i když i v něm 
musejí fi rmy hledat úspory. Rozhodně se to však nemůže odrazit na kvalitě výrobků. Jizerské pekárny, spol. s r. o., 
právě kvalitě věnují maximální pozornost, a proto patří v oboru mezi přední české výrobce. Firma je už řadu let 
certifi kována podle systému Haccp, což je otázka hygienické nezávadnosti a kritických bodů a řízení managemen-
tu jakosti podle ISO 9001:2000, což jsou prvky, které defi nují standardizaci výroby. Každý rok pak přichází na trh 
s několika novinkami, aby nejen na sebe upozornila, ale hlavně uspokojila potřeby a zájmy zákazníků.

maloobchodní sítě se nám osvědčil i pro-
dej bezlepkových a bio produktů po in-
ternetu. Protože jsme vybaveni speciální 
technologií šokového mražení, věnujeme 
se v posledních dvou letech zajímavé no-
vince - distribuci jak mražených výrobků 

v těstě, tak mražených výrobků pečených 
nebo pouze předpečených. Ty se dopékají 
přímo u konečného zákazníka, což jsou 
především hotely a restaurace, čerpací 
stanice a stánky s občerstvením. Málo-
kdo si dovede představit, jak je důležité 
v pekařině všechno skloubit dohromady, 
aby obchod i zákazník byl spokojený. 
Stačí si jen představit, že u nás v 17 ho-
din uzavíráme objednávky a ve 23.30 ho-
din vyjíždí z pekárny s čerstvým zbožím 
první linka. Hlavní proces trvá 6,5 ho-
diny, ale během dne je třeba zvládnout 
další přípravu,“ vysvětluje Ing. Roman 
Kozák výkonný ředitel společnosti. 
Novinky a speciality jsou jen mi-

Ocenění potravinářských výrobků
Liberecký kraj | České zemědělství 
by si zasloužilo korektní a konku-
renceschopné tuzemské zpracova-
telské fi rmy, které by dokázaly zúro-
čit jeho produkty v té nejvyšší kvali-
tě a v přijatelné ceně. Praxe ukazuje, 
že lépe se toho může dosáhnout se 
středními a malými fi rmami, které 
navíc svou činností přispívají k roz-
voji venkovského prostoru. 

ků, loni 27. Ty se ucházely o ocenění 
v 11 kategoriích, když loni jich bylo vy-
hlášeno devět.
• Kategorie mléko a mléčné výrobky: Pří-
šovický sýr se šunkou, Plastcom, a. s., 
Mlékárna Příšovice
• Maso a masné výrobky: Lomničánek, 
Jatky Lomnice nad Popelkou
• Soukromé fi rmy: Tompeliho tvaroh 
tučný, Tomáš Pelikán, Tompeli, Želez-
ný Brod
• Potraviny pro zvláštní výživu: Kitl živo-
tabudič, KITL, s. r. o., Jablonec n. N.
• Nealkoholické nápoje: Lažanský rubín 
– vinný mošt, Moštovna Lažany, výro-
ba nápojů, spol. s r. o.
• Pivo: Skaláczech, Pivovar Rohozec,
a. s., Turnov
• Ovocná vína a medoviny: Kitlova me-
dovina s propolisem, KITL, s. r. o., Jab-
lonec n. N.
• Lihoviny a ostatní alkoholické nápoje: 
Skol smetanový likér, STYLE BOHEMIA, 
s. r. o., Zásada
• Biopotraviny: BIO semínkový chlebík, 

250 g, Jizerské pekárny, spol. s r. o., Li-
berec
• Pekařské výrobky: Koláč s makošvest-
kovou náplní, 100 g, Jizerské pekárny, 
spol. s. r. o., Liberec
• Cukrářské výrobky: Malinový dort,
1 000 g, Jizerské pekárny, spol. s. r. o., 
Liberec
„Máme radost, že se daří soutěž rozvíjet. 
Gratulace zaslouží všechny fi rmy, které 
získaly ocenění a mohou po dva roky uží-
vat na obalech oceněného výrobku ná-
pis „Výrobek roku 2009“ a logo Liberecké-
ho kraje. Uznání patří zejména Jizerským 
pekárnám, spol. s r. o., Liberec, jež získaly 
za malinový dort zvláštní ocenění „Nejlep-
ší výrobek Libereckého kraje 2009“ a obhá-
jily tak loňský úspěch. Slavnostní vyhod-
nocení soutěže proběhne při 8. krajských 
dožínkách 5. září v Doksech, kde ocenění 
zástupcům fi rem předá Stanislav Eichler, 
hejtman Libereckého kraje,“ prozradila 
Lidie Vajnerová, náměstkyně hejtmana.

Text: Pavel Aur

BIO semínkový chlebík – kategorie
„Biopotraviny“

Malinový dort – kategorie „Cukrářské výrobky“

Koláč s makovošvestkovou náplní  - kate-
gorie „Pekařské výrobky“

noritou výrobního programu Jizer-
ských pekáren. Hlavní je produkce 
chleba a pečiva. Pekárny si zakládají 
na tom, že zachovaly technologie, 
které užívali pekaři minulých gene-
rací. Závod má tři moderní průběž-
né pečící linky pro chléb a pečivo 
a boxové rotační pece na doplňkový 
sortiment, ale zachoval klasickou 
přípravu těsta, to znamená, že si 
stále vyrábí vlastní živý kvas, aby se 
zachovala odlišnost svého chleba od 
konkurence.
„Jsem přesvědčen, že i když nebude-
me stále vyhrávat v soutěžích, právě 
kvůli jedinečnosti našich výrobků 
a stabilní kvality nás zákazník bude 
stále kupovat. Snažíme se, abychom, 
pokud na to máme, pomáhali v regio-
nu sponzorsky v oblasti sportu a kul-
tury a na humanitárním poli. Proto 
také částku, která je spojena s udě-
lením cen v soutěži Nejlepší výrobek 
Libereckého kraje, rozdělíme stejně 
jako loni k humanitárním účelům,“ 
dodává Ing. Roman Kozák.
S oceněnými i dalšími výrobky Ji-
zerských pekáren se budou moci 
seznámit zájemci na 8. Krajských 
dožínkách 5. září v Doksech. Firma 
se pak už tradičně bude ucházet 
i o prestižní Dožínkový koláč, což je 
tradiční soutěž pekařů na výstavě 
Země živitelka v Českých Budějovi-
cích. (met)
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„Současný stav čerpání fondů je však 
bohužel tristní. Česká republika zatím 
vůbec nedokázala tohoto obrovského po-
tenciálu využít. Vláda Mirka Topolánka 
byla špatná v mnoha ohledech, ale snad 
úplně nejhorší výkon předvedla právě 
v oblasti čerpání, v jejím podání spíše 
nečerpání, fondů Evropské unie. V letech 
2007 a 2008 mohla Česká republika vy-
čerpat 233,2 miliardy korun. Do července 
2009 bylo přitom vyplaceno jen 7,5 % 
z této částky. Neuvěřitelných 215 miliard 
korun zůstalo tak nevyplaceno,“ upřes-
nil Jiří Paroubek.
Ještě žalostnější obraz se podle jeho 
slov naskytne při pohledu na jednotli-
vé operační programy. Nejhorší je be-
zesporu stav čerpání v programu Vý-
zkum a vývoj pro inovace, který spadá 
do kompetence ministerstva školství. 

Jiří Paroubek: Sto tisíc nových pracovních
míst získáme z peněz Evropské unie

Možnost čerpání peněz ze struktu-
rálních fondů je jednou z největ-
ších a nejviditelnějších příležitos-
tí, které České republice přináší 
členství v Evropské unii. Jak uvedl 
předseda České strany sociálně 
demokratické a poslanec za Ús-
tecký kraj Jiří Paroubek, v období 
let 2007 až 2013 můžeme vyčerpat 
celkem 911,8 miliard korun. Ev-
ropské peníze mohou být využity 
jak k investicím do velkých staveb 
typu dálnic či železničních korido-
rů, tak pro fi nancování projektů 
s lokálním významem, jako jsou 
například čističky odpadních vod. 

V pondělí 24. srpna ji na nemocnič-
ním pokoji navštívili předseda ČSSD 
a poslanec PS PČR za Ústecký kraj Jiří 
Paroubek, předseda Krajské organiza-
ce ČSSD a kandidát na poslance PČR 
Petr Benda společně s Jiřím Šlégrem, 
který rovněž kandiduje do Poslanec-
ké sněmovny. Společně jí darovali šek 
na 300 000 korun. 
Pacientka neskrývala radost. Ještě před 
tím, než k ní na pokoj dárci vstoupili, 
vzkazovala, že chce vidět hlavně pana 
Šlégra, se kterým byla už před tím v te-
lefonickém kontaktu. Předseda ČSSD 
Jiří Paroubek se chtěl osobně přesvěd-
čit, zda je přáním Waltrau Cíchové pře-
místit se po propuštění z nemocnice do 
domova důchodců a přislíbil jí pomoc 
prostřednictvím krajského radního Pe-
tra Bendy. Kromě toho, jak dále řekl Jiří 
Paroubek, se pokusí ženě opatřit elek-
trický vozík a pomáhat i poté, co opustí 
nemocnici, což by mělo být podle před-
pokladu zdravotnického personálu za 
dva až tři týdny.

Waltrau Cíchová: Nechtěla jsem tomu věřit
Děčín | Hluboce lidský příběh Waltrau Cíchové z Benešova nad Ploučnicí oběhl 
při letošních povodních prostřednictvím televizních obrazovek celou republiku. 
Při ničivé povodni začátkem července přišla o všechno – střechu nad hlavou, 
veškeré zařízení, invalidní vozík, oblečení… Holý život jí zachránili sousedé. Od 
té doby je hospitalizovaná na infekčním oddělení děčínské nemocnice.

„Byli bychom rádi, kdyby vám peníze 
pomohly, abyste si mohla nakoupit no-
vé vybavení a zařízení. Chceme vám po-
máhat dál, kdybyste cokoli potřebovala, 
už jste mluvila s Jiřím Šlégrem, můžete 
se na něj obrátit,“ řekl předseda Kraj-
ské organizace ČSSD Petr Benda. 
„Mám radost. Je to výborný, to jsem 
nečekala. Byla jsem překvapená. Už 
když mně pan Šlégr volal, nechtěla jsem 
tomu věřit. Mám radost a všem za to 
děkuji,“ řekla novinářům dojatá a po-
těšená pacientka.
Kdo přišel s myšlenkou pomoci právě 
Waltrau Cíchové? „Zajímali jsme se, 
kdo je na tom nejhůř z postižených oby-
vatel,“ odpověděl Jiří Paroubek s tím, 
že k nejpostiženějším nepochybně 
patří právě tato seniorka. „Určitě jí po-
můžeme s invalidním vozíkem tak, aby 
už na cestu do domova důchodců měla 
svůj vozík, aby nebyla imobilní a samo-
zřejmě když bude potřebovat další věci, 
jsme připraveni jí pomáhat,“ ubezpečil 
šéf sociální demokracie.

„Debatovali jsme, co by jí mohlo pomo-
ci, fi nanční pomoc v řádech desetitisíců 
by v dnešní době asi moc neznamenala, 
shodli jsme se tedy na tři sta tisících,“ 
řekl kandidát na poslance PS PČR za 
Ústecký kraj Jiří Šlégr, jehož potěšilo, 
že v očích ženy postižené neštěstím 
viděl radost a že jí mohli život ales-
poň trochu ulehčit.
Představitelé České strany sociálně 
demokratické také pomohli napří-
klad Markvarticím na Děčínsku, obci 
poničené červencovou povodní, 313 
tisíci korunami, které vyneslo bene-
fi ční hokejové utkání s osobnostmi 
českého i světového hokeje. Konalo 
se začátkem srpna v pardubické ČEZ 
Aréně a zorganizovali je kandidát na 
poslance PS PČR za Ústecký kraj Jiří 
Šlégr a bývalý hokejový reprezen-
tant Otakar Janecký. 
Darovaná částka 313 tisíc korun pů-

jde na obnovu vodou poničené tělo-
cvičny tamní základní školy stejně 
jako 30 tisíc korun, které obci věno-
vala manželka předsedy ČSSD Petra 
Paroubková.
„Osobně jsem se v Markvarticích, Dol-
ních a Horních Habarticích přesvědčil, 
že škody po povodních se v tomto re-
gionu pohybují v řádu stovek milionů 
korun. Prioritou je nyní obnova komu-
nikací a inženýrských sítí, stejně jako 
provoz radnic či škol, ale také majetek 
občanů a fi rem na katastru poničených 
obcí,“ uvedl při předávání šeku sta-
rostovi Markvartic Petru Hodboďovi 
předseda ČSSD a poslanec za Ústecký 
kraj Jiří Paroubek. 
Rozvodněné řeky Kamenice, Ploučni-
ce a potok Bystrá vyplavily Benešov 
nad Ploučnicí a obce Srbská Kame-
nice, Jánská, Dolní Habartice, Horní 
Habartice, Kerhartice, Markvartice 

a Veselé na Děčínsku první červen-
cový víkend.
Silné deště následované vlnou bles-
kových povodní v Ústeckém kraji na-
páchaly škody za celkem 574 milio-
nů korun. Nejvíce škod utrpěly obce, 
na obnovu jejichž majetku bude za-
potřebí více než 287 milionů korun. 
Občanům poškodila voda majetek za 
130 milionů korun, státu za 73 mi-
lionů korun. Kraj škody způsobené 
povodněmi na svém majetku odha-
dl na 72,5 milionu korun. Nejvíce 
škod na obecním majetku, za 131,3 
milionu korun, zaznamenalo město 
Děčín, Horní Habartice pak za 75,4 
milionu korun, Markvartice 41,9 mi-
lionu korun a Dolní Habartice 40,4 
milionu korun.

Text: Metropol
Foto: M. Schmiedberger, Metropol

Text: Metropol
Foto: Miloš Schmiedberger

Petr Benda, Jiří Paroubek a Jiří Šlégr popřáli paní Waltrau Cíchové hospitalizované v děčínské nemocnici hodně zdraví.

Zde bylo v loňském a předloňském 
roce alokováno přes 18 miliard korun. 
Z nich nebylo vyčerpáno vůbec nic.
V době rostoucí nezaměstnanosti je 
alarmující i stav programu Lidské 
zdroje a zaměstnanost. Zde jsme z ví-
ce než 14 miliard dokázali vyčerpat 
pouhých 440 milionů korun. Peníze 

z fondů přitom pomohou zcela proka-
zatelně zmírnit dopady krize.
Výsledkem dosavadní neúspěšnosti 
ČR v čerpání strukturálních fondů 
je situace, kdy stovky miliard korun 
leží bez užitku na účtech. Přitom by 
měly být investovány do projektů, 
které přinesou zakázky českým fi r-

mám a práci jejich zaměstnancům. 
„Vzhledem k současné ekonomické krizi 
si již nesmíme dovolit nechat protékat 
evropské peníze mezi prsty. Vždyť kvůli 
nedostatečnému využívání prostředků 
z fondů jsme doposud přišli přibližně 
o 200 tisíc nových pracovních míst a po-
kles hrubého domácího produktu byl

o 2 až 3 procenta vyšší, než mohl být,“ 
sdělil předseda ČSSD.
Odblokování čerpání z fondů Evrop-
ské unie je proto jedním z klíčových 
opatření sociální demokracie v rám-
ci jejího protikrizového programu. 
Podle mínění Jiřího Paroubka není 
totiž možné nadále pokračovat v sou-
časném tempu čerpání, protože tak 
bychom v žádném případě nezískali 
prostředky, které máme přiděleny do 
roku 2013.
„Je proto potřeba být aktivní. ČSSD již 
vyzvala vládu premiéra Fischera, aby 
co nejrychleji podnikla kroky vedoucí 
k urychlení čerpání fondů. Pokud získá-
me důvěru občanů v říjnových sněmov-
ních volbách a převezmeme vládní odpo-
vědnost, zajistíme nápravu současného 
stavu. Zlepšení dosáhneme především 
vyšší aktivitou českých orgánů, které 
mají fondy EU na starosti.
Rovněž budeme nadále pokračovat v jed-
náních na úrovni EU. Naším cílem je 
zjednodušení a urychlení celého procesu 
čerpání z fondů,“ doplnil Jiří Paroubek.
I když vláda ODS mnoho pokazila, 
stále je ještě čas to napravit. Sociální 
demokracie podle jeho slov zajistí, 
aby nadále nedocházelo k vyhazování 
evropských peněz z okna. Dostaneme 
tyto prostředky do české ekonomiky, 
kde jich je v současnosti opravdu za-
potřebí.

Waltrau Cíchová s darovaným šekem na 300 000 korun.



J
i
z
e
r

s
k

é
 p

e
k

á
r

n
y
 

w
w

w
.jip

e
k

.c
z

06 Bavte se se Severočeským Metropolem |  bezplatná distribuce do domácností v Libereckém kraji

Lidé se rádi zaměstnávají, aby nemuseli pracovat, bylo správné znění tajenky v minulém čísle. Na žehličku na vlasy SENCOR se může těšit Hana Knotková z Doks. Úspěšný vylosovaný luštitel dnešní 
křížovky obdrží deštník Severočeského Metropolu. 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 17. září 2009. Příjemnou zábavu a hodně štěstí.  
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METROPOL   horoskop

Beran 21. 3. - 20. 4.
Jste velmi impulzivní, netrpěli-

ví a chcete všechno hned. Nečekejte ale, že 
objekt vaší touhy se jednoduše sám nastě-
huje do vaší ložnice. Budete se muset hod-
ně snažit, i tak to nebudete mít lehké.

Býk  21. 4. - 21. 5.
Nedivte se, že majetnické pudy, 

kterým se často nemůžete ubránit, pova-
žuje vaše okolí za útlak. Sami nesnášíte, 
když se vám někdo pokouší řídit život, pro-
to nedělejte stejné věci svým partnerům.

Blíženci  22. 5. - 21. 6.
Vyvarujte se přehnaným emo-

cím a negativním reakcím. Důsledky 
vaší prchlivosti budete jen velmi těžko 
napravovat. Přestože spoléháte na vaši 
obdivuhodnou výmluvnost, tentokrát 
můžete narazit.

Lev  23. 7. - 23. 8.
Uvědomte si, že způsob, jakým 

nejraději trávíte léto, už nějaký čas oči-
vidně nevyhovuje vašim partnerům. Mi-
lujete své pohodlí a stereotyp, a to je začí-
ná pěkně štvát. Je na čase změnit styl.

Rak  22. 6. - 22. 7.
Než odjedete na dovolenou, za-

bezpečte si dobře svůj byt nebo dům. 
Návrat domů by mohl být víc než ža-
lostný. Vyhněte se nepříjemnému pře-
kvapení a investujte do bezpečnostního 
zařízení. Vyplatí se to.

Ryby 20. 2. - 20. 3.
Přestože se vaše pocity mění ně-

kolikrát za den, v nejbližších dnech bys-
te se měli ustálit alespoň v rozhodnutí, že 
musíte sbalit kufry a co nejdříve vycesto-
vat za sluníčkem. Bez něho totiž uhynete.

Vodnář  21. 1. - 19. 2.
Proud vašich nápadů a inspi-

race nikdy nevyschne. Proto se s chu-
tí pusťte do plánování cest, i když ne-
máte peníze na cestování do exotic-
kých zemí. Vám se podaří okouzlit 
i na pěší túře po okolí.

Kozoroh  22. 12. - 2O. 1.
Do léta jste vykročili pravou 

nohou a máte všechny předpokla-
dy, že i další jeho průběh bude stejně 
tvůrčí, inspirativní a podnětný jako 
začátek. Ke konci léta ovšem trochu 
zvolněte a naberte nové síly.  

Střelec  23. 11. - 21. 12.
Před vámi se otevírají neo-

mezené možnosti pro využití vašich 
schopností. Spojte příjemné s užiteč-
ným a vydejte se na studijní jazykový 
pobyt nebo na workshop. Možná po-
tkáte i vysněnou lásku.

Štír  24. 10. - 22. 11.
Nechejte někdy rozhodnout 

vaše srdce před rozumem. Neustá-
le se zmítáte mezi snahou vyniknout 
ve své profesi a touhou vytvořit har-
monický vztah. Vsaďte tentokrát na 
emoce a lásku. Nebudete litovat. 

Váhy  24. 9. - 23. 10.
Nebraňte se zážitkům, kte-

ré vás čekají. Přesto, že se vždy řídí-
te rozumem a rozhodujete se opatrně, 
dovolte si občas nechat se unést kouz-
lem okamžiku. Léto je svůdné a vzru-
šující, vychutnejte si ho.

Sestavila:  Ludmila Petříková

Panna  24. 8. - 23. 9.
Chyby druhých neradi odpouští-

te a vůči partnerům jste neúměrně kri-
tičtí. Sami však nejste za-

se tak dokonalí, aby vaše 
chování bylo opodstat-
něné. Své vynikající 
analytické schopnos-

ti obraťte na sebe.
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Tipsport arena v Liberci
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PROGRAM AKCÍ ZÁ Í 2009

www.tipsportarena.cz
info@tipsportarena.cz

www.ticketpro.cz
Vstupenky v síti Ticketpro

Bílí Tyg i Liberec - HC Vítkovice Steel
11. 9. 2009 18.30 hod.
Tyg i hostí severomoravský celek, který jim v minulé sezón  zahradil cestu do play-off.

Slovensko vs. esko
5. 9. 2009 20.00 hod.
P ij te zdarma sledovat kvali  ka ní utkání na MS 2010 ve fotbale p ímo do Tipsport areny. 

Sport Live 2009
5. 9. 2009
4. ro ník sportovního veletrhu nabídne i bohatý doprovodný program v celém areálu.

B h proti kou ení 2009
3. 9. 2009
I letos se m žete zú astnit symbolického b hu a získat drobné ceny za jeho absolvování.

Bílí Tyg i Liberec - HC Litvínov
1. 9. 2009 17.00 hod.
V posledním domácím zápase p ed startem extraligy se Tyg i st etnou s hrá i Litvínova.

EDUCA 2009 JOBDAYS LIBEREC
15. - 17. 10. 2009
P ichází další ro ník nejv tšího veletrhu vzd lávání a pracovních p íležitostí na severu ech.

Richard Müller
10. 10. 2009 20.00 hod.
Po ty ech letech se v rámci svého turné vrací na eská pódia slovenský populární zp vák.

P IPRAVUJEME

Bílí Tyg i Liberec - HC Plze  1929
27. 9. 2009 17.00 hod.
Plze  prošla radikální zm nou, jiný je název, logo a do Strakova týmu p išli i noví hrá i.

Bílí Tyg i Liberec - HC Litvínov
22. 9. 2009 18.30 hod.
V zápasech s Litvínovem nebývá nouze o góly. eká nás bohatý gólový p íd l i tentokrát?

Bílí Tyg i Liberec - HC Eaton Pardubice
15. 9. 2009 18.30 hod.
Pardubice p ivezou do Tipsport areny svou novou hv zdu, branká e Dominika Haška.

800
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přijme do svých řad

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

Profesní životopisy včetně fotografi e zasílejte do 15. září na adresu:
personalistika@tydeniky.cz

MANAŽERY PRO OBCHODNÍ ČINNOST
Z LIBERECKÉHO KRAJE

(možné na HPP nebo ŽL)
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www.tydeniky.cz

Nejmodern jší novinový projekt v R | tišt ný náklad 119 184 výtisk  v Libereckém kraji 

Z kraje ve zkratce | Nová silnice uleh í doprav  v Liberci | P edstavujeme odd lení Krajské nemocnice Libe-

rec | Vyzrajte na zbyte né kilogramy cviky | Jablonecký dar Baracku Obamovi | Za správnou odpov  vstupen-

ky na koncert Lucie Bílé | David Pabiška na Dakaru dojel silou v le |  Zveme vás do Albrechtic v Jizerských horáchíslo 6 | ro ník II | duben 2009

LIBERECKÝ KRAJ

www.tydeniky.cz
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Lucka p iveze
Lucka p ivezedobrou náladu
dobrou náladu

Jako malá holka se prý t ší na koncerty Lucie Bílá, jak se sv ila v rozhovoru pro Severo-

eský Metropol. Jejím koncertem žijí fanoušci a fanynky z Liberecka, jednou ze zastávek 

turné Lucie Bílé je totiž 21. dubna liberecká Tip sport arena.

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

info o p edprodejích: www.predprodeje.cz, 475 216 528

MEGAKONCERT K 70. NAROZENINÁM
Karel Gott& hosté 2009

 Jak se má Lucie Bílá krátce poté, 

co oslavila narozeniny? Blahop eje-

me! 
Po ád mám pocit, že m  vše podstat-

né teprve eká… Mám ráda sv j život 

a nem nila bych. Lidé narození ve znamení Bera-

na prý oplývají mimo jiné energií, 

bojovností, jsou kamarádští p

telští, veselí… To š
nebo

 Cht la byste vrátit as? Kam až by 

pomyslné ru i ky asu dosáhly?

Necht la bych procházet stejnými 

zkouškami, jsem zv davá…
 Vaši fanouškové také hledí do bu-

doucnosti a t ší se na vás K

v Liberci na 21 dcert
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Severočeský Metropol drží palce sportovcům | bezplatná distribuce do domácností v Libereckém kraji

CeskyMetropol DEAF 246x100.indd   1 13.8.2009   14:57:22

Vysportované krásky si během tří dnů 
sáhly na dno a vyzkoušely si i paragli-
ding či armádní výcvik. Patronkou ne-
bezpečných letů se stala Heidi Janků.  
„Létání 400 metrů nad zemí je jen pro od-
vážné,“ přiznala Heidi, která si let sama 
vyzkoušela. „Můj první dojem byl, že budu 
jenom taková hodná „teta“, která děvčata 
podpoří ze země. Jenomže pak mě začaly 
holky hecovat, přidal se manžel Ivo Pavlík 
a takové přesile jsem prostě nemohla odolat. 
Jdu do toho, řekla jsem si, ale před startem 
se mi trochu klepal strachy hlas,“ prozradi-
la statečná Heidi. Před tím si ale sedačku, 
bezpečnostní popruhy, helmu a mnohé 
jiné podivnosti potřebné k letu vyzkouše-
la společně s kamarádem „nasucho“. 
Když pak po několik desítek minut tr-
vajícím letu dosedla pohodlně zpět na 
pevnou zem, políbila matičku zemi 

Heidi Janků řádila ve vzduchu nad Jabloneckem
Jablonec nad Nisou | Třináct nejlepších fi tness modelek se utkalo první srp-
nový víkend v Hotelu Břízky u Jablonce nad Nisou o další postupová místa. 

a prohlásila: „Ty vole, to byl mazec. Start 
je opravdu pěknej adrenalin, ale když už 
jsi ve vzduchu a sleduješ krajinu, je to 
nádhera. Jen mi vrtalo hlavou, jak moc to 
žuchne, až sebou praštíme o zem. A nic! 
Přistáli jsme jako do peřin,“ pochválila 
instruktory zpěvačka. 
Hůř ale dopadla jedna soutěžící, které se 
při startu přetrhlo vodící lano a podaři-
lo se jí udělat pár kotrmelců. „Naštěstí se 
mi udělala jen pěkná modřina nad kotní-
kem,“ vzpomíná na nehodu Silvie. 
Na závěr soustředění předvedly dív-
ky historicky první veřejnou exhibici 
volných disciplín a společnou choreo-
grafi i pro televizní show. K předsta-
vení se přidali také hokejisté z klubu 
Bílí Tygři Liberec.

Text: Šárka Jansová, foto: archiv CON Pro

Jde tak ve šlépějích svého otce, který, syna nemaje, alespoň 
jednu ze svých dcer přitáhl ke svému oblíbenému sportu. 
Nikola již třetím rokem obléká dres FC Slovanu Liberec 
a mezi 22 hráčkami se postupně dostává do základní sesta-
vy. V minulé sezoně nechyběla ani v jediném utkání a ode-
hrála v 18 zápasech 1 263 minut, v pořadí 5. nejčastěji 
nasazovaná hráčka.
■ Jak začala vaše fotbalová kariéra?
K fotbalu jsem se dostala díky tátovi, který 
fotbal hrál a trénoval, takže jsem už jako 
dítě chodila na tréninky s ním. Nejdřív 
jsem hrála za kluky v Semilech, pak jsem 
hrála v Předměřicích za přípravku a mladší 
žákyně a poté jsem přestoupila do Hradce 
Králové a nastupovala za starší žákyně 
a juniorky. Pak už vedla cesta do Liberce, 
kde hraju za ženský tým.
■ Proč zrovna do Liberce?
Do Liberce jsem šla hlavně kvůli lepší-
mu dojíždění, přece jenom je to blíž 
než do Hradce.
■ Jaká byla loňská sezona, první po 
sestupu z celostátní ženské ligy? 
Prostě jsme hráli fotbal, a to, jestli 
v lize první nebo ve druhé, jsme 
zase tak moc neřešily. Ve druhé 
lize jsme si alespoň zahrály, sna-
žily jsme se sehrát a hlavně jsme 
nastřílely i spoustu gólů (70 a jen 
11 obdržených - pozn. autora). Já 
se zatím trefím jen občas (letos 4 
branky – pozn. autora).
■ Jaká je ženská fotbalová par-
ta v Liberci?
V Liberci je parta, co jsem 
zatím nezažila, úplně nej-
lepší. Občas se trochu 
pohádáme, ale to 
k fotbalu a k žen-
ským trochu patří. 

Trénujeme většinou třikrát týdně, což je náročné, ale 
trenér a celý realizační tým jsou v pohodě. Věnují 
nám spoustu svého volného času a hezky se o nás 
starají.
■ Jakých si ceníte úspěchů, kromě účasti v týmu 
Slovanu, se kterým jste hrála nejvyšší ženskou 
fotbalovou soutěž?

Mezi mé nejlepší výsledky patří například 
zisk titulu mistra České republiky ve star-

ších žákyních, když jsme nejprve vyhrály 
hradecký přebor i mezi kluky. Jsem i ha-
lovým mistrem republiky v kategorii 
přípravek. A velkým úspěchem bylo 
i první místo na mezinárodním tur-
naji v Prešově a druhé místo na vel-

kém turnaji v Dánsku, vždy za starší 
žákyně. A asi nikdy nezapomenu, když 

jsem ještě za Hradec Králové hrála proti 
Hlučínu a dala hned dva góly, navíc levou nohou 

a hlavou, což u mě bohužel opravdu není zvykem.
■ Co vašemu koníčku říkají kamarádi a rodiče? 
Fotbal hraju už od malička, takže to mým kamarádům 
a kamarádkám divné nepřijde. A většina z nich taky 
hraje fotbal. Taťka je rád, jak už jsem říkala, že jsem se 
dala na fotbal. A já jsem mu vděčná, že mě k tomu vy-
hecoval a podporuje mě. Mamka to nijak neřeší. Vždyc-
ky mi udělá svačinu a pak se zeptá, jak jsme hrály.
■ Máte ještě čas na něco jiného kromě fotbalu?
Baví mě bruslení na in-line a v zimě na ledě. Pak mě po-
těší můj pejsek Baronek, nakupování, vaření a lenošení 
u hezkého fi lmu. A taky se věnuji svému příteli Petrovi, 
který také hraje fotbal a fandí Slavii. A tak já fandím Slova-
nu a Slavii, ale hlavně mám ráda dobrý fotbal. Jedině Spartě 

nefandíme vůbec.
■ Jaké máte fotbalové cíle?
Jednou bych si chtěla zahrát nejvyšší ženskou ligu někde ve 
světě, případně být v české reprezentaci. Neškodilo by se při-
blížit herně i fi nančně Backhamovi. (smích) Ale hlavně chci, 
aby mě fotbal pořád bavil, abychom s holkama postoupily 

a abychom si to sportování pořádně užily.

Nikola hrála i za kluky
Semily | Jedna z nejmladších hráček fotbalového Slovanu Liberec Nikola Filingerová oslaví 30. října v Semilech, kde 
žije a studuje na Gymnáziu Ivana Olbrachta, teprve 19. narozeniny. Fotbal však už hraje skoro 15 let. 

Text a foto: Rudolf Dlouhý Text a foto: Rudolf Dlouhý 

První trénink v nové sezoně zahájil trenér Miroslav Pižla na umělé trávě Stadionu Slovanu.

Tým, který loni sestoupil z 1. celostátní 
fotbalové ligy žen, sice měl po odmítnutí 
postupu Sokolem Stará Lysá šanci postou-
pit, ale vedení družstva se rozhodlo jinak.
„Postup si v letošní sezoně chceme vybojo-
vat sami a na hřišti,“ zdůraznil vedoucí 
družstva a manažer Antonín Lukáč. 
Trenér Miroslav Pižl a jeho asistenti 
Petr Hrdlička a Roman Filinger i hráč-
ky souhlasně kývali hlavami. „Postup 
do nejvyšší ženské fotbalové soutěže totiž 
znamená také zajistit chod družstva star-
ších žákyň a juniorek. A na to budeme při-
praveni až v příštím roce,“ doplnil s tím, 
že klubová podpora vedení Slovanu 
je nadstandardní, neboť klub se stará 
ženám o dopravu na zápasy, nájem 
tréninkových ploch, sportovní výbavu 
či rehabilitaci.
„Navíc máme dobré zázemí i v Krásné 
Studánce, odkud jsme vzešli. A tak problé-
my s fi nancováním, které by na sezonu 
jinak dosáhly zhruba půl milionu korun, 
jsou alespoň trochu zvládnutelné,“ kon-
statuje vedoucí týmu.
Prvního tréninku se vedle stávajících 
hráček zúčastnily i dvě nové posily – 
gólmanka Barbora Pomiová a do pole 
Lenka Dolejšová. „Obě mají zkušenosti 

Fotbalistky FC Slovan Liberec 
zkusí postoupit v nové sezoně

Liberec | Fotbalistky FC Slovanu Liberec se zasloužily o 2. místo družstva 
v České ženské fotbalové lize (2. nejvyšší soutěž). 

Fotbalistky FC Slovan Liberec 
• brankářky: Věra Řezáčová a Kate-
řina Vávrová
• obránkyně: Veronika Bastiaková, 
Veronika Kovářová, Jaroslava Pichr-
tová, Ivana Pižlová, Martina Proko-
pová, Lucie Svobodová
• v záloze: Lenka Bastiaková, Nikola 
Filingerová, Lucie Košková, Nikola 
Kotková, Denisa Kovačovičová, Mar-
kéta Matějková, Zdena Ubiasová
• útočnice: Ingrid Boušková, Andrea 
Jarchovská, Karolina Nováková, Re-
nata Petráčková, Kateřina Sittová 

z ligových Teplic, a tak věříme, že vyztuží 
zadní řady a přidají se k našim zkušeným 
borkyním Markétě Matějkové, která vstře-
lila 16 branek a zůstává na hostování ze 
Sparty, Ingrid Bouškové se 14 góly a dal-
ším oporám Ivaně Pižlové či Lucii Svobo-
dové,“ těší se Antonín Lukáč. „Samozřej-
mě věříme, že se prosadí i mladé hráčky 
a zaslouženě postoupíme do ženské ext-
raligy,“ dodal.    
První zápas sehrál mladý tým FC Slo-
van Liberec 30. srpna doma v Krásné 
Studánce s družstvem Mladé Boleslavi.
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Dobrý den, vážení
čtenáři a milí přátelé,
prázdniny utekly jako voda, školákům 
a studentům nastaly povinnosti, jejich 
rodičům přibyly starosti a Severočeský 
Metropol se vrací k pravidelným 
čtrnáctidenním intervalům. 
Ještě chvíli nás budou nabíjet vzpo-
mínky na prázdninové a dovolenkové 
zážitky. Příjemné chvíle s Metropolem 
byly během léta například na Housce 
– tajemném hradě v překrásném 
prostředí Kokořínska. Scénáře k tradiční 
Noci na hradě Houska první srpnovou 
sobotu píše Martin France, a úspěšně, 
o čemž svědčí letošní jedenáctý ročník 

a divácký zájem. Patříte-li k pravidel-
ným návštěvníkům, už dnes víte, co 
budete dělat 7. srpna 2010. Ostatní ma-
jí inspiraci, kam se vypravit příští rok. 
To je ale relativně daleko. 
Dnes se s Metropolem a jeho spo-
lupracovníkem Rudolfem Dlouhým 
můžete vypravit za fotbalistkami
FC Slovan Liberec. Věřili byste tomu, 
že za pár týdnů devatenáctiletá Nikola
Filingerová kope do míče už patnáct 
let? Dočtete se na sedmé stránce. 
První zářijovou sobotu se chys-
tá velká sláva v Doksech. Na kraj-
ských dožínkách dostanou ocenění 
výrobky Libereckého kraje z odvětví 

potravinářství – zemědělství. Které 
to budou, se můžete dozvědět už 
z dnešního metropolského vydání a je-
ho čtvrté stránky. Také se vám sbíhají 
sliny při pohledu na malinový dort?
Letošní léto bohužel nebylo jen ve zna-
mení slunce, vody, radovánek a po-
hody, bylo příliš rozmarné. Vodní živel 
rychle přišel a odešel, zanechal však 
za sebou spoušť, ze které se budou 
postižení ještě dlouho vzpamatovávat. 
Jeden příklad za všechny: Paní Wal-
trau Cíchová z Benešova nad Ploučnicí 
přišla o všechno, zůstal jí holý život. 
V neštěstí se na ni ale usmálo štěstí, 
jak píšeme na stránce pět. 

Ve štěstí, ale zcela jiného rázu, doufají 
fotbalistky FC Slovan Liberec. Fandíme 
jim stejně jako fi tness modelkám, které 
podpořila Heidi Janků a podívala se na 
Jablonecko ze čtyřsetmetrové výšky. 
My zůstáváme na zemi a vypravíme 
se do Chrastavy a tamního muzea his-
torické hasičské techniky. Jeho návštěvu 
doporučujeme, přístupné je do posled-
ního říjnového dne. 
Do té doby se ještě několikrát sej-
deme na stránkách Metropolu. Brzy na 
viděnou
Alena Volfová
šéfredaktorka
volfova@tydeniky.cz
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Ryze český sbor dobrovolných 
hasičů vznikl o deset let později 
ve Velvarech (okres Kladno) v ro-
ce 1864. Po těchto prvních „vlaš-
tovkách“ začaly houfně na ce-
lém území Čech a Moravy vzni-
kat dobrovolné hasičské sbory, 
a tak do konce 19. století vznik-
la převážná většina dnešních 
existujících sborů dobrovol-
ných hasičů ve městech a ob-
cích naší vlasti.
Se vznikem hasičských sbo-
rů byla zahájena i výroba roz-
manitých předmětů, výstroje 
a výzbroje pro potřebu těchto 
sborů, sloužící nejen k ochra-
ně hasiče při zásahu, ale také pro 
případy slavnostních spolkových 
příležitostí jako byly různé přehlíd-
ky, asistenční služba v divadlech, 
na plesech a různých veřejných ak-
cích. Výrobou se zabývalo mnoho fi -
rem a jejich dodnes zachované ob-
rázkové nabídkové katalogy jsou do-
kladem velké rozmanitosti.
Myšlenka založit v Chrastavě mu-
zeum historické hasičské techniky 
vznikla v hlavách zdejších dobrovol-
ných hasičů při oslavách 120. výročí 
vzniku místního sboru v roce 1988, 
kdy v rámci oslav vystavovali v cen-
tru města několik historických expo-
nátů hasičské techniky, které před-
tím vlastnoručně rekonstruovali. Vy-
stavené předměty vzbudily obrov-
ský zájem a tak při hodnocení oslav 

Historická hasičská technika v Chrastavě
Chrastava | Organizované dobrovolné hasičské hnutí začalo psát histo-
rii na území dnešních Čech a Moravy v první polovině 19. století, kdy ja-
ko vůbec první vznikl německý Sbor dobrovolných hasičů v Zákupech na 
Českolipsku v roce 1854.

ve sboru padla i první myšlenka 
soustředit opravené exponáty a dal-
ší materiál, který na opravu teprve 
čekal, do jedno místa, kde by je ná-
vštěvníci mohli trvale vidět včetně 
informace o každém předmětu.
Začalo období hledání vhodného 
objektu pro zamýšlené využití. Ně-
které tipy ztroskotaly na fi nanční 
otázce, jiné vhodné objekty majite-
lé nechtěli vůbec prodat. Až koncem 
roku 1990 se podařilo získat starý 
historický kravín z 18. století, 
který od rušeného místního 
Státního statku převzal Měst-
ský úřad v Chrastavě a násled-
ně ho věnoval hasičům k plá-
novanému využití. 
Původní velmi hezká historic-
ká památka byla však ve vel-

mi žalostném stavu; zničená střecha, 
opadané vnitřní i venkovní omítky, 
vytrhané podlahy a mnoho dalších 
neduhů. Navíc celý objekt byl jak 
v pohádce O šípkové Růžence zarost-
lý v křoví a trní. K tomu všemu ne-
představitelný nepořádek v nejbliž-
ším okolí i ve vnitřních prostorách.
Sedm roků trvala mravenčí, převážně 
dobrovolná, práce chrastavských hasi-
čů na rekonstrukci objektu a souběžně 

Text: Karel Boháč
Foto: Jiří Severský

s ní byly v jejich dílně při-
pravovány exponáty k vy-
stavení. Zvěst, že v Chras-
tavě vzniká hasičské muze-
um, se velmi rychle rozšíři-
la s pozitivní ohlasem a tak 
se pro muzeum dařilo zís-
kávat další historické před-
měty. Jejich pořizování pro-
bíhalo dvojí formou; buď 
byl předmět darován pří-
mo do muzea, o čemž byla 
sepsána darovací smlouva, 
nebo byl exponát do muzea 
jen zapůjčen s tím, že na in-
formační tabulce u vystave-
ného předmětu bude uve-
den majitel.
Slavnostní otevření muzea 
se uskutečnilo 21. června 
1997. Muzeum nabízí návštěvníkům 
ve dvou patrech ke zhlédnutí hasič-

ské stříkačky, přilby, uniformy, pí-
semné materiály a mnoho dalších 
předmětů spojených s historií ha-
sičů za uplynulých 150 let. 
Vystavené exponáty si lze pro-
hlédnout v období od 1. dubna 

do 31. října každou sobotu a nedě-
li od 10 do 16 hodin. Správa muzea 
umožní po předchozí dohodě s ve-
doucím muzea Miroslavem Pivoň-
kou (telefon 606 812 044) uceleným 
skupinám návštěvu i v jiný den.

Čtyřkolová koněspřežná stříkačka bez per, jednosací, dvouproudá.
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Pojízdná nosítka.Pojízdná nosítka.

 1854.

Hasičské muzeum Chrastava.Hasičské muzeum Chrastava.
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Ruční zápřahová čtyřkolová stříkačka kočárového ty-
Ruční zápřahová čtyřkolová stříkačka kočárového ty-
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Dvoukolová stříkačka sundavací s předním povozem.
Dvoukolová stříkačka sundavací s předním povozem.
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Hasičské dělo. Používalo se na vyhlašování po-Hasičské dělo. Používalo se na vyhlašování po-
plachu do doby, než se začaly vyrábět sirény. plachu do doby, než se začaly vyrábět sirény. 


