číslo 7 / ročník XI / březen 2018

Prof. MUDr. Petr Suchomel, Ph.D., přednosta Neurocentra,
přednosta Komplexního cerebrovaskulárního centra,
primář neurochirurgie

Neurochirurgie
je hlavně o pokoře
 Vaše pracoviště, které jste v liberecké nemocnici založil, si postupně získalo renomé v českém i evropském měřítku. Přesto, může se váš
tým ještě posunout dál?

Nepochybně ano. Již jen udržet krok je
při současném technologickém vývoji
velmi obtížné. Stejně tak je těžké sledovat vývoj poznání. Internet vše nesmírně zrychlil. Ještě nedávno jsme si
psali poštou o významné vědecké články a týdny čekali na odpověď. Dnes
máme nejnovější informace okamžitě a snadno. Má to také háček. Tyto informace již mají okamžitě všichni, takže konkurence je obrovská. Je také těžké rozeznat, co je pro další vývoj našeho oboru důležité. V tomto kontextu
je třeba si uvědomit, že soutěžíme,
v dobrém slova smyslu, na celosvětovém fóru.
 Oddělení provádí řadu speciálních
zákroků oceňovaných evropskou
i světovou odbornou veřejností. Můžete být konkrétní?
Máme několik světových priorit zejména v oblasti chirurgie horní krční páteře. Například v roce 2006 jsme byli
první, kdo vyjmul celý druhý krční obratel při zachování obratlových tepen,
nebo později jsme patentovali v USA
elastické otevření kanálu krční páteře. V současné době jsme jediní v ČR,
kdo virtuálně naviguje šrouby do páteře na základě intraoperačního CT zobrazení. Stejně tak v operacích mozku
můžeme směle konkurovat minimálně
na evropské úrovni. Vždy zdůrazňuji,
že tyto úspěchy nejsou dílem jednotlivce, ale celého týmu lidí neurocentra
a různých oborů naší nemocnice.
 Pokud jde o přístrojové vybavení,
personální obsazení či financování
péče za specializované výkony, jste
spokojen?
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Přístrojové vybavení máme v současné
době i díky evropským dotacím stejné
nebo i lepší než je v Evropě běžné. Tým
lékařů a sester Neurocentra je vynikající a zvládá práci za zcela neadekvátní
ohodnocení a v menším počtu lidí, než
je správné. Zejména sestřiček je málo
a nové se do vyčerpávající práce nehrnou. Celý systém je špatně nastaven.
Například za operaci bederní ploténky
u pejska zaplatíte skoro dvakrát tolik,
než pojišťovna uhradí nemocnici za
člověka se stejnou operací. Princip je
stejný, náklady také, ale zásadní rozdíl
je v ohodnocení práce.
Ústava zaručuje všem nejlepší péči,
my máme daný fixní rozpočet, neexistuje komerční připojištění a my jako lékaři máme vysvětlovat, že to není možné. Jistě uznáte, že toto je demotivující.
 Proč jste si vybral tak náročný
obor, jakým je neurochirurgie?
Již při studiu anatomie a fyziologie
mozku a míchy mne zaujala jejich
komplexnost a neprobádanost. Pak
jsme měli neurologii a ta v době, kdy
jsem studoval, toho mnoho nezmohla.
Neurochirurgie byla logickým vyústěním mé touhy něco v nervové soustavě aktivně řešit.
 Jaké vlastnosti by měl mít správný
neurochirurg?
Každý dobrý chirurg musí být zručný,
vzdělaný, rozhodný a odvážný. V neurochirurgii je ještě nutné být i trpělivý
a pracovat s obrovskou pokorou, protože na rozdíl od ostatních tkání to co
je zničeno, nelze opravit.
Text: Metropol, foto: Ota Mrákota
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Severojižní magistrála se zklidní
Praha | Rada hlavního města slíbila Pražanům ve svém programovém prohlášení, že „prosadí opatření vedoucí ke zklidnění Severojižní magistrály v celé délce“, čímž navázala na dlouholetou sérii průzkumů a studií směřujících k začlenění této dopravní tepny do městského prostředí.

Současná rada požádala o spolupráci při
proměně magistrály celosvětově uznávaného architekta Jana Gehla a jeho kancelář Gehl Architects. Součástí spolupráce byly osobní konzultace a semináře,
kterých se zúčastnily desítky zástupců
městských částí a městských organizací.
Studie, kterou dánští urbanisté vytvořili, mimo jiné doporučila, aby Praha začala s úpravami co nejdříve a za-

měřila se na menší změny zejména ve
veřejném prostoru v okolí magistrály
(http://www.iprpraha.cz/magistrala).
V srpnu 2017 Rada hlavního města schválila koncepci rozvoje magistrály a uložila náměstkyni primátorky Petře Kolínské přípravu harmonogramu. Institut plánování a rozvoje
Prahy (IPR) dostal za úkol rozpracování jednotlivých opatření. „Prvním kro-

kem by měla být drobná opatření, jako
nové přechody tam, kde již nyní auta
stojí na semaforech či doplnění mobiliáře. Tyto úpravy mohou přitom výrazně usnadnit život 100 000 chodců, kteří
denně přes magistrálu procházejí, aniž
bychom omezili automobilovou dopravu,“ uvedla Petra Kolínská, náměstkyně primátorky hl. m. Prahy.
Zdroj: Hl. m. Praha, foto: satra.cz

Na Nové radnici je opět otevřeno bistro
Praha | V prostorách Nové radnice na Mariánském náměstí
bylo otevřeno rekonstruované
bistro. Ve výběrovém řízení na
jeho provozování zvítězila společnost Gritmat s. r. o., kdy nabídla měsíční nájemné ve výši
28 000 korun bez DPH.
Podnik bude fungovat pod názvem Bistro na Nové radnici s nájemní smlouvou na dobu neurčitou a tříměsíční výpovědní dobou. Rekonstrukci realizovalo architektonické studio edit!, vítěz
výběrového řízení.
Nabízený sortiment budou tvořit teplá
jídla, polévky, pečivo, bagety, sendviče,
zeleninové saláty, moučníky, zákusky,
chlebíčky, doplňující sortiment originálně balených potravin (slané a sladké pochutiny, cukrovinky) a také teplé
a studené nápoje. Provoz bistra bude
nekuřácký a bez hudební produkce.
Provozní doba bistra bude v pracovních
dnech od pondělí do čtvrtka v době od
08:00 do 17:00 hod a v pátek od 08:00
do 14:00 hod. Bude otevřeno nejen zaměstnancům Magistrátu hl. m. Prahy,
ale také veřejnosti a zaměstnávat bude
i lidi se zdravotním postižením.

„Vedle velikonočního a vánočního jarmarku s prezentací výrobků chráněných
dílen, popularizace sportu lidí s handicapem na velikonočních a vánočních trzích,
jde o další smysluplnou a užitečnou aktivitu,“ řekl pražský zastupitel a iniciátor této aktivity Patrik Nacher.
„Interiér nového bistra na pražském
magistrátu je navržen jako světlý, čistý
a otevřený prostor, který respektuje kon-

text významné historické budovy. Základní použité materiály jsou přírodního charakteru s důrazem na využití tradičních technologií a stavebních postupů. Práce s jemným ornamentem, který
nenápadně lemuje zóny výdeje a sezení,
odkazuje na řemeslnou zručnost a komplexní pojetí interiérů celého objektu,“
vysvětlil architekt Vítězslav Danda ze
studia edit!.

Středočeští silničáři začínají počítat škody po zimě,

radost ze svého zjištění rozhodně tedy nemají
Obrovské škody již napáchala současná zima na silnicích II. a III.
třídy ve Středočeském kraji. Silničáři je začali sčítat a první odhady
jsou v desítkách milionů korun. Zima přitom zdaleka nekončí.

SÚS
KRAJSKÁ SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC
Středočeského kraje

„Dosavadní průběh zimního období je
pro nás velmi nepříznivý. Neustále se
měnící teploty pod a nad stupněm mrazu
jsou příčinou rychlého poškození obrusných vrstev. Výsledkem jsou výtluky, jejichž četnost a charakter bude vyžadovat
nejen lokální výspravy, které provádíme,
ale v jarních měsících zejména souvislé nebo velkoplošné opravy,“ uvedl Tomáš Račák, provozní náměstek ředitele Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje.
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Z pohledu veřejnosti se může zdát, že
zima na středočeských silnicích je mírná, bez častého sněžení. Podle silničářů
však podstatně přibylo zásahů právě na
odstraňování ledovky a náledí. Statistiky
tento fakt potvrzují s tím, že od začátku zimy museli silničáři vyjet v průměru každý pátý den. Jednotlivé zásahy se
pochopitelně liší svou náročností. Někdy
je možné vozovky ošetřit jen posypem,
jindy je nutné použít předsazené radlice.
I když se může zima zdát mírná, silničáři
museli již několikrát nasadit i traktorové
radlice. „V některé zásahové dny vyjíždíme
dle počasí a aktuální situace na silnicích
i opakovaně,“ doplnil Tomáš Račák.

Příčinou silničářských výjezdů však není jen samotné počasí. Poměrně často
zasahují v místech, kde hasiči likvidovali požár, a voda použitá při hašení udělala z vymrzlé silnice doslova kluziště.
Další lokální námrazy se mimo jiné tvoří tam, kde jsou do uličních vpustí svedeny domovní odpady. „Teplá odpadní
voda potom vytéká ze zamrzlé vpusti na
vozovku a namrzá na ní. Je až úsměvné,
když nám tyto případy oznamují ti, kteří
je sami způsobili a rozhořčeně se dožadují posypu,“ uvedl příklad Bohumil Taraba, vedoucí provozu kladenské oblasti
KSÚS Středočeského kraje.
Vedení středočeských silničářů již nyní
jedná s představiteli kraje o možnosti
přidělení finančních prostředků na likvidaci škod po současné zimě. Jak velké budou, se teprve ukáže.

Návštěvnost Ústeckého kraje stále stoupá
Návštěvnost Ústeckého kraje v posledních letech stoupá. Region
má turistům rozhodně co nabídnout. Co je připraveno pro letošní sezónu, o tom jsme hovořili s radním pro regionální rozvoj a cestovní ruch Zdeňkem Matoušem.

 Máte informace o tom, o co byl vloni mezi návštěvníky největší zájem?
Statistiky, které máme k dispozici, jsou
vedeny v celokrajském a republikovém měřítku, takže řeč čísel vypovídá o nejvyšší návštěvnosti v Ústeckém
kraji ve třetím čtvrtletí minulého roku v rámci České republiky. Pracujeme
také se zpětnou vazbou od provozovatelů turistických atraktivit, hoteliérů, restauratérů a informačních center
v kraji, z čehož vyplývají jasné trendy:
Pískovcová skalní města Českého Švýcarska v čele s Pravčickou bránou, lodičky ve Hřensku, zimní horská střediska, zejména Klínovec, kde si musíte
zamluvit ubytování v zimě málem rok
předem, Labská stezka a nespočet hradů a zámků napříč destinacemi. Nelze vyjmenovat všechna místa, zájem
prostě je, k čemuž přispívá každoročně vydávaný magazín cestovního ruchu Brána, který je vlajkovou lodí Ús-

teckého kraje a webový turistický portál www.branadocech.cz, kde si každý
turista najde, co potřebuje vědět, kdy
se co koná, kde se co nachází a kde je
nejkrásněji.
 Počátkem roku jste prezentovali
Ústecký kraj na veletrzích cestovního ruchu v ČR i v zahraničí. Které to
byly a jaká byla nabídka?
Ústecký kraj veletržní prezentace přizpůsobuje zájmu zahraničních turistů,
případně cílí na destinace s potenciálním zájmem o Ústecký kraj. Tradičně
se zaměřujeme na veletrhy v Německu, odkud k nám proudí stále největší skupina zahraničních turistů, ať
jsou to veletrhy v Drážďanech, Stuttgartu, Mnichově, Berlíně, Norimberku. Co Němci ve statistikách vykazují na počtu turistů v kraji, to ostatní
národnosti dohánějí na počtu přenocovaných dní, neboť překonávají větší dojezdovou vzdálenost. Dohánějí je
Slováci a Poláci, zejména polský trh je
pro nás nenasycený. Veletrhy v Bratislavě a polské Poznani, Wroclawi, Katowicích, Štětíně, Ostródě a Kielci jsou
hojně navštěvované a probíhají během nich B2B jednání s touroperátory.
Cyklistická klientela se již národnostně nevymezuje, vzhledem k dokončení a mohutné propagaci Labské stezky,
která je mezinárodní trasou Eurovelo,
k nám proudí cizinci z celé Evropy. Zájem je i o další tři páteřní cyklostezky
Ústeckého kraje, tedy Krušnohorskou
magistrálu, která je součástí přeshraničního Cykloregionu Krušné hory, cyklostezku Ploučnici a cyklostezku Ohři.
Právě tomuto tématu se Ústecký kraj
věnuje na speciálních veletrzích zamě-

Brána do Čech
řených na cykloturistiku a to v Utechtu, Gentu a v Praze na veletrhu For Bikes. Tuzemské veletrhy jsou zastoupeny tradičním mezinárodním veletrhem
Holiday World v Praze a regionálními
v Brně a Plzni. Vedle klasických veletrhů doma i v zahraničí se snažíme prezentovat náš kraj na dalších velkých
akcích jak v Ústeckém kraji, tak v sousedním Sasku. Nabídka Ústeckého kraje je komplexní, neboť zájem turistů je
různorodý a musíme reagovat na jakoukoliv poptávku.
 V rámci regionu působí čtyři destinační agentury. Jak si vedou?
Čtyři krajské destinační agentury mají v gesci jednotný marketing turistických oblastí, kterými jsou České Švýcarsko, České středohoří, Krušné hory
a Dolní Poohří. O tom, že se jim v jejich práci daří, svědčí kromě odborných ocenění hlavně vysoká návštěvnost. Destinační agentura České středohoří, která má Labskou stezku v Ústeckém kraji na starosti, obdržela na
letošním veletrhu Regiontour 2018
v Brně cenu za druhé místo v kategorii Nejlepší turistický produkt. Labská
stezka, ač je v základu na území naše-

ho kraje dokončena, se neustále vyvíjí. V roce 2017 začala Destinační agentura České středohoří s proznačením
alternativní levobřežní trasy 2A, která zavede cyklisty například do Terezína. Ústecký kraj každoročně participuje na vydání průvodce po Labské stezce Handbuch, který cyklistu provází od
pramene Labe až do Hamburku a kde
je 96 km úsek v Ústeckém kraji podrobně popsán včetně odkazů na turistické
atraktivity v okolí stezky.
Destinační agentury Krušné hory
a Dolní Poohří jsou v očekávání zápisů
nominovaných historických památek
na seznam UNESCO, tudíž směřují své
aktivity k tomuto tématu. V Krušných
horách aspiruje na zápis Hornická kulturní krajina Krušnohoří, jejíž součástí je hornický celek kolem historického města Krupka, vrch Mědník nad obcí Měděnec, kde je největší koncentrace důlních děl na jednom místě a areál
vápenky v Háji u Loučné na Klínovci.
Destinační agentura Krušné hory připravuje projekt Hornická stezka Krušných hor, která formou brožury a mapy provede návštěvníka Krušných hor
po zajímavých lokalitách hornické mi-

nulosti a současnosti. V Dolním Poohří se snaží probojovat do UNESCA Žatec – město chmele. Proto se agentura
podílí na projektu Krušnohorská pivní stezka, do které je zapojeno 12 českých a německých pivovarů. Slavnostní otevření stezky bude 23. dubna na
Den piva v Německu a 12. května na
Chmelfestu v Žatci. V Českém Švýcarsku, které udává tón všem destinacím
v České republice, neboť je průkopnickou destinací s vynikajícími výsledky,
bude letos otevřena stezka na hrad
Falkenštejn, zážitková Křinická cyklotrasa s napojením na Labskou stezku a nová rozhledna na Pastevním vrchu u Růžové.
 Letos si celá země připomíná
100. výročí založení Československa. Co chystá Ústecký kraj?
V rámci Ústeckého kraje proběhnou akce s tématikou stoletého výročí např. v Českém Švýcarsku, kde bude
19. 5. oslava Rumburské vzpoury, řada měst si výročí připomene koncerty,
např. Teplice, Litoměřice nebo Most.
Mezi větší akce patří oslavy 26. až 28.
10. na litoměřickém výstavišti Zahrada
(od dop.)
Čech.

Jablonec má Milan Kubec a elegantní městský styl Česká Lípa dá
na školství
schválený
 Jak jste se rozhodl podnikat střední školy jsem jel s otcem do Itá- když vidí výsledek, jsou stoprocentně
a proč zrovna v pánské módě?
lie a seznámil jsem se tam s jeho krej- spokojeni. Vztah s klientem si zaklá111 milionů
rozpočet
Můj otec vždy podnikal a v podnika- čím, sledoval jsem jeho postup při šití dám na důvěře.
telském prostředí jsem vyrůstal. Věděl jsem, že tohle je i má
cesta, jen jsem nevěděl, do kterého oboru se vrhnu. Vlastně rozhodla náhoda. Jako sedmnáctiletý student

oblečení a poprvé tak viděl preciznost
kvalitního šití na míru. Objednal jsem
si prvních pět košil na míru pro sebe
a měl jsem možnost vidět celé zpracování úplně od začátku, jak se berou
míry až po finální výsledek, který byl
perfektní. Když si na to teď vzpomenu, má to své kouzlo. Rozhodl jsem
se, že začnu podnikat v módě. Člověk
netuší, co ho čeká, ale je plný elánu
a nadšení. To je prvořadé pro každý
začátek. Nestačí mít nápad, je potřeba také nadšení, pevné nervy a víra,
že je to to nejlepší, co můžu udělat.
 Takže jste začal podnikat hned po
návratu z Itálie?
Bezprostředně po návratu ne, ale nějak mi to utkvělo v hlavě a zhruba po
roce jsem začal hledat krejčího zde
v České republice, se kterým bych
mohl začít podnikat. Byl to úkol nad
moje síly, protože jak jsem zjistil, najít dobrého krejčího je velmi obtížné.
Proto jsem začal spolupracovat s krejčím mého otce v Itálii, a až po čtyřech letech jsem se tady v Praze seznámil s krejčím, se kterým spolupracuji dodnes.
 Když se muž rozhodne, že chce oblečení od vás, jak má postupovat?
Musíme se rozhodně sejít, popovídáme si, klient mi řekne svoji představu. Poté vybereme látku, vezmou se
míry a začne se šít.
 Takže látka je to jediné, o čem klient rozhoduje?
Svým způsobem ano (s úsměvem).
Pokud za mnou přijde klient, představím mu primárně svou vizi. Zpočátku jsou někteří muži vyvedeni z míry, že si nevybrali ani tvar límce, ale

 Prozradíte nám, z jakých materiálů šijete?
Šijeme převážně z látek Loro Piana,
Ermenigeldo Zegna, které jsou prvotřídní. Konkrétní dotazy samozřejmě
rádi zodpovíme osobně.
 Jaký styl preferujete právě vy?
Já osobně preferují městský elegantní styl. Cítím se nejlépe v pohodlném vlněném obleku, který si mohu obléci jak ke společenské obuvi,
tak i k teniskám. Přes den nosím zásadně bílou nebo světle modrou bavlněnou košili, ve které se cítím nejlépe. Taky si myslím, že máme v Čechách málo módních ikon, které ukazijí, co se nosí a jaké jsou trendy.
Jsem ovšem optimista a troufám si
říct, že moje generace tuto stagnaci
láme. Stejně jako jsme se vypracovali v oblasti gastronomie, tak se posuneme k elegantnímu městskému stylu v oblékání.
 Jakou máte vizi do budoucnosti?
V současné době šijeme každé tři měsíce limitovanou kolekci obleků, košil a vest a rovněž připravujeme speciální kolekci kašmírových kabátů na
podzim a zimu 2017/18. Hlavně se
soustředíme na spokojenost a servis zákazníků, každého klienta znám
osobně a jeho spokojenost je pro mě
zásadní.
 Na závěr nám povězte, jak na váš
nápad reagovalo okolí?
Nikdy jsem se neřídil tím, co říkali
ostatní. Priorita pro mě byla má rodina, která mě vždy podporovala a úzký okruh přátel. Avšak největší hodnotou je pro mě fakt, že se otec rozhodl šít veškeré obleky a košile u nás.
www.mktailor.cz

Česká Lípa | V rozpočtu města Česká Lípa je pro letošní rok na oblast
školství vyčleněna celková částka
111,3 milionu korun, která je určena na investice a provoz školských
zařízení, bez mzdových nákladů.
Na provoz všech školských zařízení,
jejichž zřizovatelem je město, tzn.
mateřské a základní školy, DDM Libertin a ZUŠ se počítá s částkou 56
mil. korun. Na investice do těchto školských zařízení je připraveno
55,3 mil. Kč.

Mezi největší investiční projekty
patří podle Evy Markgrafové z českolipské radnice statické zajištění
a oprava atria v ZŠ Jižní (16 mil. Kč,
zateplení a výměna oken proběhne v roce 2019), regenerace pláště
budovy stravovny ZŠ Partyzánská
(9 mil. Kč), dále bude dokončena rekonstrukce hřiště ZŠ Slovanka, bude
zrekonstruováno školní hřiště a sociální zařízení na ZŠ Dr. Tyrše, rozvody vzduchotechniky na ZŠ Sever,
provede se odvodnění objektu na ZŠ
Pátova a opravy havarijního stavu
střech na školských zařízeních.

inzerce

Jablonec n. N. | Jablonečtí zastupitelé
schválili rozpočet města na rok 2018 v celkovém objemu 1,195 miliardy korun.
„Je to nejlepší rozpočet za posledních 20
let,“ řekl při schvalování náměstek primátora pro ekonomiku Miloš Vele. Jablonec je ekonomicky zdravým městem.
Schodek ve výši 239,5 milionu korun je
kryt zůstatky na běžných a fondových
účtech města z minulých let, prostředky
ve správě aktiv a zapojením dlouhodobého úvěru. Letos Jablonec splatí dalších
28,6 milionu a z původních 455 milionů
v roce 2010 zůstane na konci letošního
roku dluh ve výši 50 milionů korun.
„První rozpočty, které jsem předkládal
v letech 2011 a 2012 jsem charakterizoval jako maximálně úsporné a v jednom
případě, jsem musel použít i formulaci, že jde o rozpočet záchranný, nebo lépe, krizový. Dnes předkládám rozpočet,
o kterém mohu zodpovědně říct, že je
proinvestiční, rozvojový s cílem opravovat městský majetek, a podpořit kulturní
a společenský život ve městě,“ uvedl při
projednávání rozpočtu náměstek pro
ekonomiku Miloš Vele.
Podle analýzy Ing. Tesaře zpracované
v rámci rozpočtového výhledu je město
Jablonec nad Nisou ve výborné finanční
kondici. Podle něj si Jablonec díky uvážlivému hospodaření zajistil předpoklady pro budoucí investice a růst.
Náměstek Vele uvedl, že rok 2017 skončil velmi dobře: „Na konci roku jsme nečerpali kontokorent a na účtech a fondech
nám zůstalo 118 milionů korun. Nesplacené staré úvěry činily 75 mil korun a dluhová služba 3,41 procenta.“ Dosažené provozní saldo (rozdíl provozních příjmů
a výdajů) ve výši 185 milionů je v novodobé historii města nejlepší výsledek.
Rezervy města jsou vytvořeny v celkovém objemu 37,5 milionu korun.
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Zpěváci budou reprezentovat kraj v Neerpeltu
Třemi písněmi otevřel slavnostní večer osobností Libereckého kraje 2017 Studentský pěvecký soubor Altitudo při ZŠ Aloisina výšina.
Kluci i děvčata zpívali krásně, od srdce, a za to je publikum odměnilo zaslouženým potleskem. Mladí zpěváci se pod vedením sbormistryně Miloslavy Čechlovské nyní intenzivně připravují na Evropský festival mládeže v belgickém Neerpeltu.
 Co znamená účast Liberečáků na
Evropském festivalu mládeže?
Festival je krásným uměleckým svátkem, výborně zorganizovanou soutěží s nádhernou atmosférou, kterou žije
celé město. Tak nám to popisují ti, kteří tam už byli. Úvodní koncert se koná v hale pro několik tisíc diváků. Potěšilo nás, že mezi 12 sbory vybranými
pro úvodní ceremoniál, jsme i my. Bude to nádherný zážitek. Během 5 dní
budeme soutěžit ve třech kategoriích.
Doufáme, že budeme Liberec a Liberecký kraj reprezentovat se ctí.
 Jak se na tuto soutěž připravujete?

Každý čtvrtek od pěti hodin máme pravidelnou zkoušku, navíc o velikonočních
prázdninách jedeme na soustředění, kde
se nám kromě sbormistryně bude věnovat klavírista a dva hlasoví poradci. Bude
to náročné a sbormistryně nás upozornila, že zkoušky budou „prostě pořád“.
 Kdy do Neerpeltu odjíždíte a jaký
program vás čeká?
Odjíždíme 26. dubna. Kromě zmíněného
úvodního ceremoniálu nás čekají soutěžní i koncertní vystoupení, sborové dílny
pod vedením místních sbormistrů a také,
doufáme, poznáme kousek Belgie, konkrétně bychom rádi navštívili Antverpy.

Na mezinárodní reprezentaci Libereckého kraje je třeba se nejen skvěle
připravit, ale cesta a pobyt také něco stojí. Shánějí proto prostředky doslova, kde se dá. A to je příležitost pro sponzory, kteří by touto formou mohli dobře investovat a pomoci. Bankovní spojení ZŠ Liberec, Aloisina výšina, p.o. je 5479102/0800, kontaktní osobou je PhDr. Miloslava Čechlovská,
mcechlovska@zs-aloisinavysina.cz. Všem dárcům jménem studentů děkujeme!

Výkup areálu autobusového nádraží umožní pokračovat v projektu Terminál
Liberec | Město Liberec potřebuje
vykoupit areál autobusového nádraží, aby mohlo pokračovat v přípravách projektu IPRÚ „Terminál
a parkovací dům“.
Výkup pozemků vyjde město na 20,5 milionu korun a další 3 miliony korun bude
stát výkup tzv. „buněk“. Dle usnesení zastupitelstva celková výše kupní ceny neměla přesáhnout 22 milionů korun, ale
zastupitelé zároveň akceptovali možnost
kompenzace finální kupní ceny prodejem
podílu města ve společnosti FinReal Liberec, a.s.

„Kromě výkupu areálu autobusového nádraží prošel radou města právě i prodej 7%
podílu města ve společnosti FinReal Liberec
společnosti LIAD s.r.o. Tato transakce městu
přinese 5,2 milionu korun a fakticky sníží výdaje města na cca 18,3 milionu, které budou
navíc rozložené do čtyř let,“ uvedl náměstek primátora pro ekonomiku, strategický rozvoj a dotace Jan Korytář.
„Věřím, že zastupitelstvo výkup pozemků
schválí, abychom mohli pokračovat v přípravě projektu nového terminálu. Doufám,
že se také podaří najít dostatečnou podporu
pro související nákup akcií ČSAD Liberec. Pokud se tak stane, město Liberec může mít do

dvou let moderní areál autobusového nádraží s parkovacím domem a druhého dopravce pro příměstskou dopravu plus pozemky
mezi ulicemi Žitavská a Vaňurova, kde tak
vznikne prostor pro další obytnou zástavbu
a nový park,“ řekl náměstek pro ekonomiku, strategický rozvoj a dotace Jan Korytář. Nový terminál, jehož součástí bude
čtyřpatrový parkovací dům a moderní odbavovací hala, vznikne podle návrhu architekta Petra Stolína.
Předpokládané výdaje projektu činí 165
milionů korun bez DPH, přičemž 85% nákladů pokryje dotace z Integrovaného regionálního operačního programu. (od dop.)

VODA POPUTUJE ZPĚT
DO ČESKÝCH RUKOU

59
úpraven
vody

189
úpraven
odpadních
vod

V roce 1994 podepsala SVS provozní
smlouvu se společností SčVK. Za dalších
pět let vstoupil do majetkové struktury SčVK francouzský koncern Veolia,
který odkoupil majoritní podíl 50,1 % od
investičních fondů a stal se tak majoritním
spolumajitelem SčVK.

je největší
vodárenská
společnost
v České
republice:

3 956 km
kanalizací

Působení Veolie ve společnosti SčVK
skončí 31. prosince letošního roku. SVS se
podařilo díky dohodě s Veolií ukončit její
působení v SčVK bez jakýchkoliv sankcí o
dva roky dříve a odkoupením podílu od Veolie se SVS stane od 1. ledna 2019 stoprocentním vlastníkem provozní společnosti.

988
vodojemů

Města a obce v Ústeckém a Libereckém
kraji tímto krokem získají plnou kontrolu
nad provozem vodovodů a kanalizací i nad
výběrem vodného a stočného.

8 958 km
vodovodů

podepsána
provozní
smlouva se SčVK

VÝZNAMNÉ PROJEKTY
2004 – ISPA Podkrušnohoří
2006 – Lužická Nisa
2008 – Dolní Labe
2008 – ČOV Litvínov

1993
vznik SVS

1994

převzetí vody
do českých
rukou

zahájení
projektu
„2020“

2000
zrealizováno
již 26 přeshraničních
projektů

2013

2017

2019

schválena
varianta C1

2009 – Čistá Ploučnice
2011 – Úpravna vody Jirkov
2012 – Úpravna vody v Meziboří

HISTORICKÉ MILNÍKY - SVS DODÁVÁ PITNOU VODU OD ROKU 1993

VÍTE, ŽE SVS:

Počátek Severočeské vodárenské společnosti se datuje již do roku 1990, kdy stát
přenesl odpovědnost a právo k hospodaření s vodohospodářským majetkem na města
a obce.

• investovala do rekonstrukcí vodárenské
infrastruktury již 29 miliard korun?

To v severních Čechách tehdy zajišťoval státní podnik Severočeské vodovody
a kanalizace (SčVK). V roce 1991 začaly přípravy na jeho privatizaci.

inzerce
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V roce 1993 stát zahájil privatizační projekt, jehož součástí bylo oddělení provozní
a vlastnické části vodohospodářské infrastruktury. Vznikla vlastnická Severočeská
vodárenská společnost a společnost SčVK, která měla za úkol majetek SVS provozovat.
Podíly v provozní společnosti stát prodal investičním fondům.

• je největší vodárenskou společností
v České republice?
• spravuje majetek v hodnotě více
než 109 miliard korun?
• se již v roce 2000 zúčastnila Světové
výstavy Expo v Hannoveru?

Vítězky soutěže Miss Czech Press 2017 si převzaly ceny od partnerů
Praha/Ústí nad Labem | Partneři čtvrtého ročníku celostátní soutěže krásy Miss Czech
Press 2017 ve čtvrtek 1. března
darovali další várku cen úspěšným dívkám. V pražském Klubu
Lávka loni v říjnu zvítězila Mirka Pikolová, titulem 1. vicemiss
se pyšní Tereza Bohuslavová,
2. vicemiss se stala Martina
Ondrušková a jako Miss sympatie diváci ocenili Viktorii Jindrovou.
Vítězka Mirka Pikolová se může těšit
ze zapůjčeného luxusního vozu BMW
218i od společnosti Kopecký Auto,
Tereza Bohuslavová z velkoplošné TV
Changhong, Martina Ondrušková dostala zlatý prsten z Klenotnictví Rufert a Viktorie Jindrová špičkový mobil od společnosti Coradia.
Dívky rovněž získaly poukazy do luxusních obchodů Premium Fashion
Brands, originální šperk od firmy ŠENYR BIJOUX, kosmetické tašky od značky BABOR BAEUTY SPA, společenské šaty SALÓNU MORAVEC, poukázky na oblečení od firmy CAMP DAVID a SOCCX,

Miss Czech Press a bohaté fotogalerii.
Teď se soustředím hlavně na to, abych
se dostala na Masarykovu univerzitu do Brna. Během studia plánuji dále
se věnovat modelingu, focení, přehlídkám, ale jenom do té míry, aby škola
byla stále na prvním místě.
 Viktorie Jindrová,
Miss sympatie
Jsem především ráda, že jsem se vůbec
mohla soutěže zúčastnit. Byla totiž skvělá, užili jsme si jí stejně jako dnešní předávání cen, které jsou nádherné, hodnotné. Celý ten finálový večer byl obrovský zážitek a budu na něj moc ráda
vzpomínat. Byla to zajímavá příležitost,
jak o sobě dát vědět ve světě modelingu,
a budu se snažit tu šanci nezahodit.
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od GOLF CLUB HODKOVIČKY poukazy
na školu golfu a řadu dalších hodnotných dárků.
 Mirka Pikolová,
Miss Czech Press 2017
Pocity ze soutěže byly a jsou i dnes
skvělé. Bylo to moje nejprestižnější
první místo. Po tomto úspěchu jsem
toužila, vysnila jsem si ho. Je to nena-

hraditelný pocit, který můžu mít jednou za život, protože nevím, jestli ještě někdy něco vyhraju. Pořád se věnuji
modelingu, fotomodelingu, jezdím po
Německu na fashion show. Snažím se
prostě na sobě pracovat, někam růst,
abych nezůstala na jednom místě. Baví mě to.
 Tereza Bohuslavová,
1. vicemiss
Pocity jsem měla nepopsatelné, neskutečné. Už jen ten finálový večer, jeho
atmosféra, klub Lávka plný diváků – to
vše bylo nádherné. Celý večer jsem si
naprosto užívala. Když vyhlásili moje
jméno, nechci říkat, že jsem to nečekala, protože to říká každý. Tajně jsem
ale doufala, a i když mi nasazovali korunku, pořád jsem tomu nemohla uvěřit. Měla jsem slzy v očích, prostě úžasný zážitek. Určitě bych se nyní chtěla
víc prosadit v modelingu, myslím si, že
Miss Czech Press mi v tom může hodně pomoci. Mám už i nabídku na Czech
Fashion Week 2018, takže toho si nesmírně vážím a je to v mojí kariéře
krok kupředu.

 Martina Ondrušková,
2. vicemiss
Hned po finále byly dojmy úžasné, nemohla jsem uvěřit, když jsem slyšela, že moje číslo vyhrává. Po soutěži
se o nás dost psalo, ví se o nás, to je
příjemné i pro další práci. Trošku mi
to život změnilo, můžu stavět na tomto úspěchu i díky mediální prezentaci

Klenotník Marek Rufert – Jde o originální prsten, který je velmi jemný a zdobí ho kubická zirkonie s perfektním
výbrusem (Pear Diam. Cut) s nádhernou růžovou barvou. Šperk byl navržen přímo pro tuto soutěž krásy, a dívka, která ho získala, je velmi krásná
a originální, stejně jako samotný prsten. Nikdy proto nebudu vyrábět shod(top/foto: Daniel Šeiner)
ný kus.

Vzdorujte stárnutí jako hvězdy!
MUDr. Ivana Němečková je nejenom majitelkou plastické a estetické Aurum Clinic Praha, ale také uznávanou odbornicí v oblasti ORL. Obě své profese a praxe,
které vykonává jak doma v Čechách, tak také ve Španělsku, se
jí nějakým způsobem prolínají životem. Mezi její klienty patří i řada známých osobností. Dokáže zatočit s vráskami, povadlou
pletí, zmírnit stárnutí rukou, dokonce i vylepšit tvar nosu, břicha
nebo zadečku. Pomáhá ale také lidem, kteří v důsledku úrazu
nebo nemoci utrpěli nějaký estetický handicap…
z Jakými zákroky se na vaší
klinice zabýváte?
Jsou to dva obory - estetická
medicína a estetická chirurgie.
Snažíme se zlepšovat vzhled
těm lidem, kteří to chtějí a nebo potřebují. Nejde jen o kosmetické záležitosti. Někde stačí jen kosmetická úprava, někde jde o radikálnější zákrok. Je
to různé. Děláme i různé druhy výplní. Snažíme se o to, aby
na závěr naší práce byli klienti
spokojení. A aby vypadali přirozeně. Proto k nám hodně chodí
řada známých osobností, jako
třeba Petra Janů, Marcela Holanová, Hanka Křížková, Renata
Drössler… A díky tomu naše klientela neustále vzrůstá. Když
je totiž vidí, hned k nám volají.
Snažíme se vždy o individuální přístup. Chceme, aby se naši
klienti u nás cítili, jako doma.

z Jaká forma výplní pro
zkrášlení se ve vašem oboru
používá?
Využíváme všechny možné metody, které vedou ke zkrášlení
a tím k uspokojení klienta. Používáme takové výplňové materiály,
které podporují tvorbu vlastního kolagenu a snažíme se vyvarovat požití takových látek, které způsobují ztrátu mimiky. Mimo výplňových materiálů požíváme také „Silhoute Lift nitě“,
které jsou umístěny v kanylkách
a tím se při jejich aplikaci předejde poškození podkoží. Pomocí těchto nití docílíme zpevnění
a pozvednutí daného místa.

MUDr. Ivana Němečková

z Když chce někdo poradit
s nějakým problémem u vás,
co musí udělat?
Rozhodnout se! Jinak konzultace jsou u nás vždy zdarma! Na
klinice také pracují kosmetičky. Buďto já sama, nebo s pomocí mých asistentek jsme
schopny odstranit estetické vady. A to jak vrozené, tak i získané. Například špatný nos, úzké
rty, povadlá oční víčka či vrásky na krku...

z Vy působíte jak v Česku, tak
i ve Španělsku. Jaký je rozdíl
v pacientech i v lékařích?
U nás se nejprve klienti musejí
sami přesvědčit o tom, co jim nabízíme. A že výsledky jsou opravdu takové, jaké oni chtějí. Potom si už jejich důvěru získáte. Ve
Španělsku je běžné, že si pacient
s lékařem tyká. Tím si s ním lépe
popovídá a svěří se mu, čímž je
vztah více osobní. To asi mnoha
lidem u nás docela chybí.

Zborovská 55
Praha 5 - Malá strana
tel. 722 725 703
inzerce

www.aurumclinic.net
Foto: Lenka Hatašová
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Neformální, ale důstojné ocenění

Osobností roku 2017 Libereckého kraje
Báječná atmosféra charakterizovala slavnostní večer na počest
Osobností roku 2017 Libereckého kraje. Postaralo se o to osm desítek hostů, kteří se sešli v Clarion Grandhotelu Zlatý lev v Liberci,
aby byli přítomni vyhlášení výsledků čtenářské ankety, kterou již
počtvrté uspořádaly noviny METROPOL a Skupina ČEZ.
Galavečer zahájil hejtman Martin
přehlídkám Evy Stolařové TrejtPůta, který nad anketou přenarové z Teplic, která jednu
vzal osobní záštitu. Osob z nich vymyslela a připravila
nostem vzdal poctu Stuspeciálně pro Liberecký kraj.

dentský pěvecký sbor Atitudo
Po červeném koberci defilovaZŠ Aloisina výšina Liberec a potom
ly víly z agentury Fashion models,
už se slova ujal moderátor Vladimír
které představily krásy regionu. ZpěHron a manažerka projektu Ladislava vem „na míru“ potěšil i Vladimír Hron.
Richterová. Představili laureáty jednotli- I když účast na slavnostním večeru silně
vých kategorií, kteří si postupně přišli na poznamenala chřipková epidemie, hosté
pódium převzít certifikáty a květinu ja- odcházeli do mrazu plni dojmů a spokoko výraz ocenění za práci pro Liberecký jení. Všem oceněným gratulujeme a překraj. V doprovodném programu publi- jeme mnoho dalších úspěchů v jejich činkum tleskalo dvěma autorským módním nosti i službě.

V kategorii podnikání a management se vítězem stal Ing. Vladimír
Žíla, jednatel realizačního atelieru Astera v Novém Boru před Jiřím
Pačinkem, talentovaným a zručným sklářem z Lindavy a Janem Kapounem, bývalým ředitelem Jizerských pekáren v České Lípě. Ocenění jim předaly starostka České Lípy Romana Žatecká a místostarostka Nového Boru Stanislava Silná.

Mgr. Hedvika Zimmermannová, Mgr. Ivana Posseltová a Mgr. Ilona Hummelová si večer náležitě užily.

Veřejná sféra v sobě zahrnuje také zdravotnictví, školství i sociální služby. Senátor Jiří Vosecký a šéfredaktor Metropolu Tomáš Prchal k prvenství gratulovali prof. MUDr. Petru Suchomelovi, Ph.D.,
přednostovi Neurocentra Krajské nemocnice Liberec, stejně jako
Mgr. Hedvice Zimmermannové, farářce Církve československé husitské v Hrádku nad Nisou, Mgr. Ivaně Posseltové, ředitelce MŠ v Novém Boru a Mgr. Iloně Hummelové, ředitelce Denních a pobytových
sociálních služeb Naděje v České Lípě.

Ve sportu se oceňovalo dvakrát. Nejprve za vynikající výkony
v uplynulém roce certifikát převzal atlet AC Slovan Liberec Vít
Pavlišta, který získal nejvíc hlasů, karatista, žák ZŠ, Filip Horňák
z SK karate Shotokan Liberec a také Oldřich Mikula, vítěz veteránské kategorie nad 80 let v ČR. Později se k nim připojil vynikající trenér karate Bohumil Koloc z USK Slavia Liberec, který si notoval se svým malým následovníkem Filipem. Ocenění sportovcům předali náměstek hejtmana Pavel Svoboda a předseda krajské organizace ČUS Ing. Vladimír Boháč.

Dobrých skutků není nikdy dost. Prokázali to všichni laureáti této kategorie, v níž zvítězili policisté z Mimoně Václav Serdel a Jan Kohoutek, kteří
zachránili život 12leté dívce z Kuřivod. O záchranu lidských životů se zasloužili i strážníci z Nového Boru Martin Rasel a Karel Bouška i jejich kolega Pavel Just z Městské policie Chrastava. Certifikáty, květinu a poděkování zachránci převzali z rukou statutární náměstkyně hejtmana Jitky
Volfové a představitelky generálního partnera ankety, kterým je od počátku Skupina ČEZ, Mgr. Soni Holingerové. Obě dámy uzavřely oficiální
část slavnostního večera, po níž následovalo sdílení a občerstvení.

Publikum se nejen dobře bavilo, ale pořizovalo i záznam jako vzpomínku na příjemné slavnostní chvíle.

V oblasti kultury přidělili čtenáři nejvíce hlasů Divadelnímu spolku Havlíček Zákupy. Ten však právě zkoušel hru Daniely Fischerové
„Princezna T“, s níž se v květnu představí na oblastní divadelní přehlídce v Josefově dole, a tak si ocenění před diváky převezme tam. Statutární náměstkyně hejtmana Jitka Volfová a ředitel pivovaru Svijany
Ing. Roman Havlík tak předali certifikát a květinu dalším dvěma v pořadí: Za Muzeum Českého ráje ji převzala jeho ředitelka PhDr. Vladimíra Jakouběová a za Fotoklub Safír Turnov předseda Břetislav Jansa.

První módní přehlídka společenských šatů Evy Stolařové Trejtnarové.

Děkujeme partnerům ankety

Liberec
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Česká Lípa

Jablonec nad Nisou

Turnov

Nový Bor

Text: Ladislava Richterová, foto: Ota Mrákota

PFB otevírá další prodejny Armani Exchange
Praha | Módní skupina Premium
Fashion Brands (PFB), zastupující více jak třicet prodejen s luxusní dostupnou módou, rozšiřuje síť prodejen značky Armani Exchange. V březnu otevírají další dvě prodejny v Praze
- v Palladiu a v obchodním centru Nový Smíchov. A přináší značku Armani Exchange i na Slovensko, kde bude od března otevřena v obchodním centru Eurovea.

Více o Premium
Fashion Brands
Premium Fashion Brands (dále jen
PFB) je největší česko-slovenský řetězec s dostupnou luxusní módou.
Cílem společnosti je dosáhnout
v horizontu tří let obratu až jedné miliardy českých korun.

Kolekce Armani Exchange je spojením
elegance a volnočasového oblečení. Rychlý a metropolitní jsou slova, která by
mohla popsat tento styl. Styl, který vyjadřuje osobnost. Nová kolekce má měnitelný metropolitní charakter, obsahuje logo značky propracované v nových verzích
a zajímavé střihy. Jako bonus je linie Armani Exchange cenově mnohem dostupnější než jiné linie módního domu Giorgio
Armani a především Armani Jeans.
Módní skupina Premium Fashion Brands
své zboží v segmentu dostupné luxusní
módy včetně nové kolekce Armani Exchange prodává i přes svůj e-shop.

PFB má v České republice aktuálně
deset obchodů italské značky GEOX,
tři prodejny Armani Exchange, jednu
prodejnu Wolford a čtyři multibrandové módní obchody BELTISSIMO
s předními světovými značkami jako
např. Longchamp, Porsche Design,
Lauren Ralph Lauren, dále prestižní
butiky HUGO, Versace Jeans a Trussardi Jeans a čtyři outletové jednotky. Na Slovensku působí PFB v rámci
módních obchodů Armani Exchange, Trussardi Jeans, Weekend Max
Mara a PennyBlack. S aktivitami společnosti se spojila také celosvětově uznávaná topmodelka Linda Vojtová, která se oficiálně stala tváří tohoto řetězce s dostupnou luxusní módou.

Úvěr umožní předfinancování akcí
Liberec | Radní v Liberci schválili návrh podmínek Komerční
banky na prodloužení financování revolvingového úvěru o tři roky a navýšení limitu ze současných 90 na 120 milionů korun.
Revolvingový úvěr, který byl původně splatný k 30. dubnu 2018, je pro
město nezbytný v souvislosti s předfinancováním dotačních akcí. „Vzhledem k aktuálně chystaným projektům
je potřeba zajistit předfinancování dotačních akcí na další období, abychom
mohli bez problémů realizovat chystané investiční akce s využitím dotací
a překlenout časové období mezi platbou z rozpočtu města dodavateli a obdržením dotace. Navýšení finančního
limitu odpovídá potřebě předfinancování projektů, které jsou nebo budou
realizovány v průběhu prvního pololetí letošního roku. Týká se to zejména
projektů IPRÚ a projektů v rámci zvýše-

ní bezpečnosti dopravy v Liberci,“ řekl
náměstek pro ekonomiku, strategický rozvoj a dotace Jan Korytář.
Cenové podmínky navýšeného financování zůstávají na stejné úrovni jako původní podmínky vysoutěžené v rámci veřejné zakázky v roce 2015, tzn. úroková sazba ve výši
pouze 0,7% p.a. a poplatek za rezervaci zdrojů (závazková provize z nečerpané částky) 0,1% p.a.
„Vzhledem k aktuální situaci na trhu, kdy dochází k růstu všech referenčních sazeb, je udržení výše marže na stávající úrovni pro město velmi výhodné,“ konstatoval náměstek
Korytář.

Město nabízí zápůjčky na obnovu bydlení
nu korun. Zůstatek k 31. 12. 2017 činil
6,6 milionu. Ze schválených zápůjček
v celkovém objemu 800 tisíc korun bylo skutečně vyplaceno 292 tisíc korun.
Lidé žádali o peníze na rekonstrukci sociálního zařízení, zateplení nemovitosti, rekonstrukci topení a výměnu oken.
Dvě osoby nakonec zápůjčku nevyužily a třetí žadatel nedočerpal v plné výši. Ze schválených výzev na výstavbu infrastruktury (domácí čistírny odp. vod)
a obnovu městské památkové zóny byly dočerpány dotace ve výši bezmála
1,3 milionu. Celkový objem peněz ve
fondu je pro letošní rok 14,8 milionu korun, přičemž zůstatek z loňského roku
je 6,6 milionu a 7 milionů korun je naplánováno z prodeje městských nemovitostí. Splátky zápůjček a úroky jsou
naplánovány ve výši 1,1 milionu korun.
Úroková sazba pro zápůjčky z FZÚB je
od října 2016 ve výši 2 % p. a.

Současná doba je vyhrocená. V mnoha ohledech, a zbytečně moc. Bohužel právě v důsledku toho se
mnoho problémů skutečně neřeší, větší prostor dostávají populisté, tedy ti, kdo jako hlavní program
mají slibovat, nikoli pracovat, a jednotlivci či skupiny si usurpují právo na „pravdu!“, nikoli na svůj názor. Tím se ale také otvírají dveře extrémistům.
Ostatně, stalo se i v Liberci v poslední
době zvykem, že namísto skutečných
problémů se řeší kdo a proč, a namísto
práce pro město se všichni jen hádají.
Nemyslím, že do konce tohoto volebního období lze ještě něco změnit. Neměli bychom ale na ty poslední čtyři
roky zapomenout, až budeme na podzim přemýšlet o tom, koho podpořit.
Ať už nám slíbí cokoli, nebo se bude
čímkoli chlubit.
Problémem je, že se naše společnost
zásadně posunula. Když jsem vstupoval před lety do politiky, svých názorových oponentů jsme si vážili a naší snahou nebylo je zlikvidovat. Dokázali jsme se přít, a to zcela zásadně, ale vždy jsme k sobě chovali úctu
a byli schopni normálně komunikovat.
Dnes se koaliční partneři na městě téměř nepozdraví, jak se nenávidí. Ohání se „složkami“, a podezírají se z páchání trestných činů. Jak pak mají spolupracovat? A jak pak lze do tohoto
společenského bahna zapojit nové tváře? Politika dneška je v začarovaném
kruhu, který se jmenuje personální vyprahlost. U všech stran a hnutí. Nebo
lépe – u většiny. A je čemu se divit?
Pravdou také je, že před více než 20 lety byla jiná doba i třeba ve světě médií. Nechci se zde pouštět, jak je dnes
dobrým zvykem, do útoku na kterékoli konkrétní médium. Ale obecně se
lze, myslím, shodnout, že co do profesionality a takzvané objektivity došlo k velkému úpadku. Má to své důvody, mimo jiné také ty společensky-ekonomické. A není také od věci připustit,
že na dnešním stavu české společnos-

ti, právě na onom nárůstu populistických uskupení a extrémistů, se velkou mírou podíleli ti novináři, kteří hrdě hlásili boj proti standardním politickým stranám a hledali demokracii
v nové verzi. Dnes ji tady máme, velké nadšení v nás ale nevzbuzuje. Spíše obavy. A titíž novináři dnes hledají zastání a pomoc. Protože jejich sociologicko-politický experiment se jim
samým vymknul z rukou a oni se stávají jeho obětí. Je na místě litovat je?
Bránit je?
Mohlo by se zdát, že z tohoto „marastu“ není cesty zpět, a že bychom měli mít obavy o další měsíce a roky. Ne-

jsem takový pesimista, a proto si také
myslím, že není na čase skládat ruce
do klína. Naopak. Je potřeba vymezovat se proti mnoha šílenostem dneška, a snažit se systematicky upozorňovat na to důležité a potřebné. Možná,
že právě onen současný úpadek může být tím dobrým momentem, který nám pomůže naši společnost vrátit
o trochu zpět, do normálnějších kolejí,
do trochu normálnějšího stavu. A pak
bude třeba zase čas řešit to, co je pro
nás opravdu podstatné. Ve městě, kraji, ale i v republice.
Ing. Jiří Kittner
ODS Liberec

inzerce

Jablonec n/N | Prostřednictvím Fondu
na zlepšení úrovně bydlení (FZÚB) jablonecká radnice už od roku 2002 nabízí občanům zápůjčky na obnovu jejich
bydlení. Letos má pro tento účel opět
připraveny 2 miliony korun. FZÚB bude
v roce 2018 hospodařit s částkou 14,8
milionu korun.
V minulých letech se z fondu kromě
zápůjček fyzickým a právnickým osobám poskytovaly také finanční prostředky z dotačních programů na podporu technické infrastruktury a obnovy
městské památkové zóny. Peníze přidělené v rámci dotačních programů se ale
budou vyplácet již přímo z konkrétních
rozpočtových položek. Ve FZÚB pro rok
2018 zůstávají jen zápůjčky na zlepšení úrovně bydlení v objemu 2 miliony
korun, přičemž pro fyzické i právnické
osoby je rezervováno po 1 milionu.
V roce 2017 bylo ve fondu 8,2 milio-

Namísto skutečných problémů
se většinou řeší malichernosti
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Třebíč je živý skanzen
Město Třebíč, které působí jako živý skanzen a jeho památky jsou zapsané na seznamu UNESCO, leží
v jihovýchodní části Kraje Vysočina, pár desítek kilometrů od Brna a Jihlavy.
Třebíč je úchvatné město, kde se svědectví o dávných dobách prolíná do
současnosti.

TIP NA VÝLET
Právě židovská čtvrť v Třebíči je jedinou
kompletně dochovanou židovskou čtvrtí v Evropě a jedinou židovskou památkou Unesco mimo území Izraele. Ideálně ho navštívíte, když se vydáte značenou cestou po stopách opatů a rabínů.
Začít můžete na Karlově náměstí, které
patří k těm největším v České republice
a odkud vede malebný průchod kolem
hotelu U Černého orla až k lávce přes
řeku Jihlavu. Za ní už je samotný vstup
do Židovského města.
Za prohlídku stojí nedaleká Zadní synagoga postavená z roku 1669 a na ni na-

vazující dům Seligmanna Bauera, který
slouží jako židovské muzeum s expozicí
o bydlení židovské rodiny v meziválečném období. V přízemí se nachází vetešnictví, v zadním traktu je umístěna
moderně vybavená kuchyně, umožňu-

jící příležitostnou přípravu košer pokrmů. Křivolaké uličky s dlažbou z říčních
valounů vedou mezi „srostlými“ domky, které mají miniaturní vchody a malé dvorečky, a lákat vás tam bude nejedna malá kavárnička. Tudy dojdete k bývalému židovskému chudobinci, stejně
jako k Přední synagoze.
Přes Žerotínovo náměstí pak vystoupáte do mírného kopečka až k Bazilice sv.
Prokopa, která je impozantním skvostem Třebíče. Prolnutí evropských vlivů na pomezí románského a gotického slohu vedlo v roce 2003 k zapsání
stavby na seznam chráněných památek
UNESCO. V bazilice se nachází krypta,
která sloužila jako pohřebiště mnichů
a zakladatelů kláštera, jejich ostatky
ale dnes spočívají jinde. Strop podepírá 50 sloupů a polosloupů, jejichž hlavice zdobí rostlinné ornamenty, zvířata
a fantastické obličeje. Krypta si „zahrála“ i ve filmu Markéta Lazarová a režisér Jiří Strach v ní před nedávnem natáčel kriminální seriál Labyrint.
Na baziliku navazuje klášter a zámek,
kde sídlí Muzeum Vysočiny a nedávno
v něm byl otevřen i klasický zámecký
okruh. Další významnou památkou je
asi kilometr vzdálený Židovský hřbitov, ve kterém je přes tři tisíce náhrobků. Patří mezi něj i pomník se srdíčkem, pod nímž jsou dle legendy pochováni milenci, kteří se při morové epidemií nechali oddat na smrtelném loži,
aby spolu mohli být po smrti. Hebrejsky se hřbitovům říká DŮM ŽIVOTA

a je vyjádřením víry, ve které se smrt
dá chápat jako brána k životu. Nedaleko hřbitova se nachází Masarykova vyhlídka, ze které je krásný výhled na celé město.
Kromě putování po dalších zajímavostech, kam patří i Větrný mlýn, si můžete volný čas zpestřit návštěvou Plaveckého areálu, či si naplánovat výlet na
pramicích, buď z Dolní Smrčné do Třebíče, nebo z Třebíče k Novotnému mlýnu u obce Číměř. V Třebíči se také pořádá každoročně spousta zajímavých akcí
jako červnový Hudební festival Zámos-

tí, či srpnový Šamajim, kdy na pět dnů
ožívá židovská čtvrť jako za starých časů. Středověké Valdštejnské slavnosti
- Slavnosti Tří kápí, při kterých se celé
město „obleče“ do středověkých kostýmů a na louce pod zámkem vzniká středověké městečko, probíhají také v srpnu. Bramborování, jarmark na Karlově náměstí, festival plný lidové kultury
a brambor, pak většinou během září.
Ať už ale navštívíte Třebíč v jakémkoli ročním období, vždycky si odnesete
nezapomenutelný zážitek.
Text a foto: Šárka Jansová

Wellness
&
Therapy
B E A U T Y S PA
WELLNESS VÍKEND

Gutenbergova 126/3, Liberec
Tel.: +420 485 256 700
www.clariongrandhotelzlatylev.com

 2x ubytování ve dvoulůžkovém
pokoji DeLuxe
 2x snídaně ve formě
bohatého bufetu

 1x ovocná mísa ve Vašem pokoji
 2x celodenní vstupenka pro
2 osoby do Wellness&Therapy
BEAUTY SPA

Cena: 5 671 Kč za balíček ve dvoulůžkovém pokoji DeLuxe pro 2 osoby
ODPOČIŇTE SI V NOVĚ OTEVŘENÉM SPA
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