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S blížícími se volbami do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR se lidé víc zajímají o program jednotlivých poli-
tických stran. Uvědomují si, že jedině silné uskupení dokáže prosadit zásadní změny, které vyvedou zemi z krize, 
a to nejen pouze ekonomické. 

Václav Horáček věří,
že TOP 09 bude mít silný hlas

Stále víc voličů si myslí, že mezi politické 
strany, jež své předvolební sliby myslí 
zcela vážně, patří TOP 09. Alespoň to vy-
stihují průzkumy, které ukazují na růst 
preferencí této politické strany. Pokud 
v únoru sympatizovalo s TOP 09 14,5 
procenta respondentů, v dubnu to bylo 
již 16 procent.
Velkou zásluhu na tomto posunu má ne-
jen program strany, ale také složení kan-
didátky, která je postavena na osobnos-
tech, jež během své kariéry dosáhly 
důslednými postoji a poctivou prací 
řady úspěchů. 
Lídrem TOP 09 v Libereckém kraji je 
Václav Horáček, starosta města Že-
lezný Brod, který se v předvoleb-
ním boji zúčastnil řady veřejných 
klání, v nichž obstál zvláště díky 
své otevřenosti a schopnosti na-
zývat věci pravými jmény. 
Václav Horáček nezapře své pů-
vodní povolání učitele. Vyplývá to 
z jeho přístupu k lidem, ze vztahu 
k různým lidským činnostem. Po 
fakultě začal učit v Jablonci nad 
Nisou a poté působil na obou že-
leznobrodských základních ško-

lách, které dobře zná a může 
posoudit, co která potřebu-

je.
 Dalo by se tedy ří-

ci, že školská zaříze-
ní ve městě se mají 
dobře?
Škola byla a je svým 
způsobem výkladní 
skříní každé obce 

a města. Bylo by špatné, kdyby se o ni 
neumělo zastupitelstvo postarat. Naše 
školská zařízení jsou v dobrém stavu 
a neustále se do nich investuje. Příkla-
dem může být letos dokončené nové so-
ciální zařízení na ZŠ v Pelechovské ulici.

 Jak jste již uvedl, vstupujete do poli-
tiky, aby se v ní něco změnilo. 
Je to jeden z našich hlavních cílů. Politiku 
chápeme jako službu svobodnému obča-
novi demokratického státu. Konkurence 
politických stran pro nás není pouhým 
usilováním o moc, nýbrž co nejefektiv-
nější metodou správy státu směřující 
k maximálnímu společenskému prospě-
chu. Chceme usilovat o co možná nejšir-
ší debatu o řešení společenských problé-
mů, a to bez ideologických předsudků.

 TOP 09 vsadila v kandidátkách na 
starosty. Ukazuje se, že to byl správný 
tah?
Čísla z průzkumů to dokladují. Naše stra-
na si uvědomuje, že hlas komunálních 
politiků musí mít v celostátní politice 
větší význam. Rozvoj svobodné občan-
ské společnosti se neobejde bez toho, 
že politici budou naslouchat nevládním 
organizacím a že je účinně zapojí do de-
baty o cílech politiky a metodách jejich 
prosazování.

 Konkrétním příkladem může být 
otázka výstavby rychlostní silnice R35. 
Obyvatele Libereckého kraje tento pro-
blém hodně zajímá. Občané v přijetí 
některé z variant jsou ale nejednotní. 
Železnobrodsko je tak trochu stranou 
této komunikace. Přesto, jak se stavíte 
k této investici? 

Já bych se určitě za současné situace 
nemohl rozhodnout ani pro jednu va-
riantu, protože návrhy byly několikrát 
připomínkovány, ale starostové ani lidé, 
kteří v dotčených místech bydlí, nikdy 
nebyli seznámeni, jak to bude ve skuteč-
nosti vypadat. Domnívám se, že nebyly 
učiněny všechny kroky k tomu, aby se 
ten člověk mohl rozhodnout. Proto chá-
pu občany, že mají z výstavby obavy.

 Nezaměstnanost je největší problém 
naší společnosti, Železnobrodsko je to-
ho příkladem a už jednou jsme se o ní 
bavili. Je to zásadní otázka - jak byste 
ji řešil?
Recept není jednoduchý, jinak by tu 
nezaměstnanost už nebyla. Jedním 
z kroků k jejímu snížení je odstranění 
práce načerno. Bere nám to spoustu pří-
ležitostí. Druhá věc je zavedení pořád-
ku do zaměstnávání cizinců. Mně totiž 
momentálně nejvíc na tom vadí, že jsou 
lidé přihlášení na úřadu práce a zároveň 
načerno pracují. Jejich zaměstnavate-
lé toho využívají, protože je to pro ně 
výhodné, a dobře vědí, že porušují zá-
kon. Mnohdy to ví nejen veřejnost, ale 
i úředníci, a to je hodně špatné. Mně se 
stal konkrétně případ, kdy jsem si na 
úřadu práce vytipoval člověka a zjistil, 
že dělá načerno. Když jsem šel za pod-
nikatelem, který ho zaměstnával, tak mi 
řekl: No, tak já si ho teda přihlásím. To je 
jen malý příklad nedostatečné kontroly 
a nedůslednosti. Takových příkladů by-
chom našli spoustu.

Pokračování na deváté straně
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SEVEROČESKÝ METROPOL - přehled distribučních míst

Honza DixiLenka

bučních míst

Honza Dixienka Monika

Váš oblíbený Metropol v domovních schránkách nebo na těchto vybraných distribučních místech

Kontakt: Jan Podojil, tel. 608 265 300, distribuce@tydeniky.cz • Kompletní přehled naleznete na www.tydeniky.cz

 JABLONEC NAD NISOU  Nemocnice, Nemocniční 15  Kulturní a informativní centrum, 
Mírové náměstí 3100/19  Úřad práce, Emilie Floriánové 1004/3  LIBEREC  Turistické 
informační centrum, Ještědská 202  Hotel Petra, Ještědská 680/12  Krajská nemocnice, 
Husova 10  SPONER, Kostelní 10 – redakce Metropolu  Centrum Babylon a.s., Nitranská 1  
Magistrát, nám. Dr. E. Beneše 1 – vestibul  Krajský úřad, U Jezu 642/2a  Aquapark Babylon, 
Nitranská 1  Vysoká škola VSŠT, Hálkova 6 - Menza  Vysoká škola VSŠT, Hálkova 6 - kolej 
 Správa soc. Zabezpečení, Frýdlantská 1399/20  Úřad práce, Doktorky Milady Horákové 

361/23  S-Tower, Doktorky Milady Horákové 361/23  Sport Cafe Nisa, náměstí Soukenné 
115/6  Potrefená Husa, náměstí Soukenné 115/6 - kavárna  Radnice, Moskevská 11  Info-
centrum, nám. Dr. E. Beneše 1  Knihovna, Rumjancevova 1362/1  Kultůrní dům, Soukenné 
nám. 613  VÚTS, U Jezu 4  TIP SERVIS, Třída 1.máje 863/9  Bazén, nám. Tržní 1338  
Koleje a Menzy, 17. listopadu 584  Relax centrum, Na Perštýně 241  Kadeřnictví Merlin, 
Na Perštýně 241  zubní ordinace, Lipová 664/2 – společná čekárna ordinací  Lymfostudio, 
Lipová 664/4 – I.Kovářová  dermaatologická ordinace, Lipová 664/6 – Mudr.Pospíšilová  
salon Fragmet, Lipová 664/2 – kosmetika, kadeřnictví  kadeřnictví Iris Hair, 8.března  Fin-
club, 8.března  kadeřnictví V+V, 8.března 12  pedikůra, Felberova ul. - E.Gjaurovová  sa-
lón Zlatý Lev, Guttenbergerova ul.  nehtové studio Beauty Lea, Palachova 504/7  Centrum 
psychologických služeb, Palachova 504/7  Hair Studio Fant, Oblačná ul.  Energy Centrum, 
Barvířská 122  solária Anenská, Barvířská ul.  kadeřnictví Mažer, Barvířská 31/8  studio 
Merylin, Barvířská 31/8  kosmetický ateliér Applause, Široká 166/16  kosmetická salón Mili, 

Široká 166/16  nehtové studio 3 Gracie, Široká 166/16  Centrum léčebné rehabilitace, Pa-
pírové náměstí – 4 čekárny ordinací  kadeřnictví Mikádo, Papírová ul.  studio Radost, Mos-
kevská ul.  kadeřnictví Táňa, Moskevská 27  kadeřnický salon Wella, Moskevská 658/41  
restaurace Balada, Moskevská ul.  restaurace U Zámečku, Moskevská ul.  Fashion Café, 
Zámečnická ul.  My Café, Moskevská ul.  restaurace Panoptikum, Barvířská ul.  kavárna 
Organza, Široká ul.  Ztráty a Nálezy, Široká ul. - nekuřácký restaurant  GrandHotel Zlatý 
Lev, Guttenbergerova ul. - recepce  Svijanská hospůdka, Guttenbergerova ul.  Hotel Libe-
rec, Šaldovo náměstí – recepce  Centrum Orifl ame, Na Perštýně  CHRASTAVA  Městský 
úřad Chrastava, náměstí 1. máje 1  Infocentrum, náměstí 1. máje 1  HRÁDEK NAD NI-
SOU  Městský úřad, Horní nám. 73  Infocentrum, Horní nám.  STRÁŽ POD RALSKEM  
Městský úřad, Náměstí 5. května distr.místo 150  Poliklinika, Hornická 319 distr.místo 300  
MIMOŇ  Městský úřad, Mírová 120  Infocentrum, Mírová 120 distr.místo 50  Úřad práce, 
Malá 181  DOKSY  Městský úřad, nám. Republiky 193  Infocentrum, nám. Republiky 193 
 JESTŘEBÍ  Restaurace na Rychtě, Jestřebí 13  ČESKÁ LÍPA  Restaurace – KINO 
Česká Lípa – Boženy Němcové 2942  Kultůrní dům CRYSTAL – Boženy Němcové 2942  
Pizzerie Sokolská, Sokolská 261  Akad. J. A. Komenského, Mariánská 605  Městský úřad, 
náměstí Tomáše Garrigue Masaryka 1/1  Nemocnice, Purkyňova 1849  Infocentrum, ná-
městí Tomáše Garrigue Masaryka 1/1  NOVÝ BOR  Městský úřad, nám. Míru 1 – budova 
A  Infocentrum, T. G. Masaryka 46  Kadeřnicttví 99, Liberecká 99  CVIKOV  Městský 
úřad, náměstí Osvobození 63  KAMENICKÝ ŠENOV  Městský úřad, Osvobození 470 

Příští číslo
Severočeského

Metropolu
vychází

21. května 2010



INTEGROVANÝ DOPRAVNÍ SYSTÉM 
LIBERECKÉHO KRAJE

VLAKEM, AUTOBUSEM I MHD ZA JEDNU CENU
www.iidol.cz

NOVINKY IDOL V ROCE 2010
•  Vydávání anonymní opuscard – je přenosná, 

výhodná pro občasné cestující, získání na počkání
•  Nákup papírové jízdenky IDOL ve vlaku 

– je přestupní na spojích ČD v Libereckém kraji
•  Vznik zóny Turnov – průmyslová zóna – vznik této 

zóny umožnil cestujícím ze sousedních zón 
úsporu při cestě do zastávek Přepeře, Sklostroj 
a Turnov, chemička

•  Odstranění neaktivních zón – zóna Pulečný, 
Kořenov – Jizerka a Vítkovice – Zlaté návrší
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Praha| Kam. Šenov | Dvanáct no-
vých stromů zasadili spolu s primá-
torem hlavního města Prahy Pavlem 
Bémem velvyslanci a ambasadoři ze-
mí, ve kterých má Praha svá partner-
ská města. Při této příležitosti vysadil 
pražský primátor spolu s náměstkyní 
Marií Kousalíkovou a radním pro ob-
last životního prostředí Vladislavem 
Marečkem 555 000. strom v Praze od 
roku 2006. Symbolicky se jím stal čes-
ký národní strom - Lípa srdčitá. 
Pro velvyslance byly připraveny dár-
ky - skleněné stromy, které vyrobila 
Střední uměleckoprůmyslová škola 
sklářská z Kamenického Šenova. Této 
nejstarší sklářské škole ve střední Ev-
ropě, která byla založena roku 1856, 
hrozí zrušení kvůli nedostatku finan-
cování. Hlavní město Praha však ško-
le nabídlo pomoc v podobě odebírání 
jejích výrobků. SUPŠS vyrobila celkem 
30 kusů dárkových předmětů, které 
navrhl vedoucí ryteckého oddělení 
pan Ladislav Průcha a jejich výrobu 
zajišťovali odborní učitelé.  (met)

Sraz účastníků války
v Perském zálivu

Liberec | Liberecká krajská organiza-
ce Sdružení válečných veteránů ČR 
a Československá obec legionářská 
- jednota Středočeský kraj ve spolu-
práci s Ministerstvem obrany České 
republiky uspořádala 17. dubna od 
v prostorách vojenského klubu kasá-
ren 6. října v Liberci slavnostní setká-
ní účastníků války v Perském zálivu 
1991, operace Enduring Freedom 
a dalších vojenských operací. 
Asi padesátka zúčastněných, mezi ni-
miž nechyběli parašutisté - veteráni 
z Belgie, si připomněla minutou ticha 
nedávné letecké neštěstí polské delega-
ce u Smolenska a také památku padlých 
kamarádů ve vojenských misích.   (lan)

Pražský primátor Pavel Bém se skle-
něným stromem z dílny školy v Kame-
nickém Šenově. 

Skleněné stromy 
ze šenovské školy

Hejtmani a předseda vlády naposledy před volbami

Praha | Hejtman Libereckého kra je Stanislav Eichler se setkal s předsedou 
vlády ČR Janem Fischerem a dalšími členy jeho kabinetu v Lichtenštejn-
ském paláci v Praze. Bylo to při příležitosti jednání představitelů Asociace 
krajů České republiky.

„S předsedou a členy vlády jsme se jako 
hejtmani sešli před volbami naposledy. 
Proto bylo na pořadu zejména bilan-
cování spolupráce, kterou Jan Fischer 
i předseda naší asociace Michal Hašek 
zhodnotili jako dobrou,“ řekl Stanislav 

Eichler a dodal, že hejtmani premié-
rovi poblahopřáli ke zvolení do funk-
ce viceprezidenta Evropské banky 
pro obnovu a rozvoj (EBRD). 
Hejtmani s vládou, kde nechyběli 
ministr financí Eduard Janota, minis-

Hejtmani (liberecký na snímku sedmý zleva) se před květnovými volbami setkali s premiérem a členy vlády naposledy.

„V minulém roce byl vybudován první okruh stezek, 
který je letos k dispozici širokému spektru terénních 
cyklistů. Po celý víkend je pro návštěvníky připraven 
zajímavý a bohatý program, aby si víkend užili na-
plno i mimo jízdu na samotných stezkách,“ uvedl 
Tomáš Kvasnička z České mountainbikové asociace 
(ČeMBA)
Pro děti bude připravena Bajková školka s odbor-
ným dohledem a další atrakce. Dospělí si mohou 
vylepšit techniku jízdy na kole ve Skills centru 
nebo vyzkoušet netradiční závod o ceny na sin-
gltrekových stezkách, kde nerozhoduje pouze 
rychlost. Díky Test centru si návštěvníci mohou 
stezky vyzkoušet na kvalitních horských kolech. 
Pro jejich vlastní kola je připraven základní ser-
vis zdarma. Přes den je přichystaná odpočinková 
chillout zóna s hudebním doprovodem, večer živé 
koncerty v klubu Stodola, který je také v Lázních 
Libverda.
„Singltrek, jak je tento typ přírodních rekreačních ste-
zek v šíři jediného jezdce nazýván, vede svahy v mír-
ných sklonech. Vlní se mezi stromy. Nikdy nevede 
dlouho rovně, příliš z kopce ani do kopce. Respektuje 

tak lesní prostředí a dělá vše pro to, aby si lidé užili 
jízdu na kole a pobyt v lese,“ upozornil Kvasnička.
Singltrek pod Smrkem je unikátním naplněním part-
nerství mezi lesníky, samosprávou a neziskovým 
sektorem. Krajské ředitelství Lesů ČR v Liberci spolu 
se starosty Svazku obcí Smrk dlouho hledalo projekt, 
který by severní stranu Jizerských hor oživil cestov-
ním ruchem a přitom by byl citlivý ke zdejší mimo-
řádně krásné lesnaté krajině. Řešení složitého zadání 

přinesla Česká mountainbiková asociace (ČeMBA) 
a její projekt singltreku. Významnou roli sehrál i čes-
ký dovozce kol Merida, který dlouhodobě podporuje 
činnost ČeMBy směřující ke zlepšování podmínek pro 
terénní cyklistiku v Česku. 
„Tím ovšem rozvoj singltreku pod Smrkem nekončí. 
Pro příští léta jsou naplánovány další úseky stezek 
pro nové cyklistické zážitky,“ uzavřel Tomáš Kvas-
nička.  (rd)

Slavnosti Singltreku poprvé pod Smrkem
Lázně Libverda | V Lázních Libverda se 7. až 9. 
května uskuteční slavností zahájení první sing-
ltrekové sezony v České republice. Singltrek pod 
Smrkem je první síť singltrekových stezek na-
vržená pro maximální prožitek z jízdy na kole 
a s respektem k přírodě. 

tr vnitra Martin Pecina, ministryně 
zdravotnictví Dana Jurásková, mi-
nistr dopravy Gustav Slamečka či mi-
nistr práce a sociálních věcí Petr Ši-
merka, jednali také o převedení části 
peněz z evropských fondů na regio-
nální projekty a o penězích z progra-
mu Zelená úsporám na zateplování 
veřejných budov. „Premiér za největší 
společný úspěch považuje memoran-
dum o příspěvku státu na provoz regio-

nálních tratí, kterým se stanovil příspě-
vek státu krajům tři miliardy ročně po 
dobu deseti let,“ upozornil hejtman.
„My se zase domníváme, že nejpřínos-
nější byla dohoda krajů a vlády o dofi-
nancování sociálních služeb,“ doplnil 
s tím, že premiér na závěr setkání 
hejtmanům sdělil, že „pokud po vol-
bách nebude ustanovena nová vláda, 
zůstane předsedou úřednické vlády,“ 
uzavřel Stanislav Eichler.  (lan)
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Severočeský Metropol spolupracuje s lékaři krajské nemocnice | bezplatná distribuce do domácností a stojanů v Libereckém kraji

Oddělení se nachází v samostatné 
budově v areálu nemocnice a posky-
tuje komplexní péči pokrývající prak-
ticky celý rozsah oboru psychiatrie. 
Primářem oddělení je  MUDr. Jaromír 
Hons, Ph.D., kterého jsme po ročním 
působení ve funkci požádali o roz-
hovor.

 Jak hodnotíte rok svého půso-
bení v Krajské nemocnici Liberec, 
a. s. Podařilo se vám dosáhnout vý-
sledků, které jste si na počátku sta-
novil?
Léčebnému týmu našeho odděle-
ní se daří zvyšovat kvalitu posky-
tované péče o nemocné duševní-
mi poruchami. Svědčí o tom hod-
noty některých statistických ukaza-
telů za rok 2009, například výrazné 
zvýšení počtu ambulantně vyšetře-
ných a hospitalizovaných nemoc-
ných, snížení průměrné délky hos-
pitalizace a snížení počtu překladů 
nemocných k hospitalizaci do psy-
chiatrických léčeben. Při dobré spo-
lupráci se také daří zlepšovat úro-
veň komunikace a kolegiální vzta-
hy nejen s privátními ambulantní-
mi psychiatry a pracovníky zařízení 
komunitní psychiatrické péče v re-
gionu, ale také s kolegy z psychiat-
rických lůžkových zařízení mimo 
Liberecký kraj, zejména z Psychiat-
rické léčebny v Kosmonosech. Přes-
tože jsme již v polovině roku 2009 
vypracovali koncepci záchytné sta-
nice v Liberci a účastnili se někte-
rých jednání, nepodařilo se nám 
prosadit její zřízení. Péče o intoxi-
kované klienty tak i nadále nepři-
měřeně zatěžuje personál, zhoršuje 

Primář oddělení psychiatrie MUDr. Jaromír Hons, Ph.D., s vrchní sestrou Mgr. Jolanou Strnadovou odpovídá na dotazy novinářů.

Kvalita péče o nemocné se zvyšuje
Říká v rozhovoru Jaromír Hons, primář psychiatrického oddělení pro dospělé pacienty v Krajské nemocnici Liberec, a. s.

Liberec | Psychiatrické odděle-
ní pro dospělé pacienty patří mezi 
nejstarší v Krajské nemocnici Libe-
rec, a. s., bylo založeno v roce 1955, 
a tudíž letos oslaví 55. narozeniny.

terapeutické klima na odděleních, 
komplikuje hygienický a ubytova-
cí standard a výrazně narušuje prů-
běh a výsledek léčebně preventivní 
péče o pacienty hospitalizované na 
některých specializovaných oddě-
leních naší nemocnice.

 Jaká je kapacita vašeho odděle-
ní, je dostačující?
Oddělení psychiatrie pro dospělé 
disponuje 51 lůžky na dvou stani-
cích. Dospělým nemocným dušev-
ními poruchami je zde poskytová-
na komplexní neodkladná i plánova-
ná diagnostická a léčebná péče v pl-
ném rozsahu oboru psychiatrie. Na 

uzavřené příjmové stanici s 29 lůž-
ky jsou hospitalizováni především 
nemocní v akutní fázi nemoci. Na 
otevřené stanici probíhají léčebné 
pobyty pro nemocné úzkostnými 
poruchami ve specializovaném šes-
titýdenním psychoterapeutickém 
programu (12 lůžek). Ve druhé čás-
ti otevřené stanice (10 lůžek) posky-
tujeme léčebnou péči nemocným zá-
vislým na alkoholu formou středně-
dobé ústavní odvykací léčby. Naše 
oddělení je jediným lůžkovým psy-
chiatrickým zařízením v Libereckém 
kraji a jeho kapacita není pro tento 
region dostačující. 

 Vaše oddělení se zabývá léčbou 
závislosti na alkoholu. Jaké výsled-
ky jste v tomto směru v loňském 
roce dosáhli?
V roce 2009 absolvovalo detoxifi kač-
ní  pobyt na uzavřené stanici před 
nástupem k ústavní odvykací léčbě 
25 pacientů se závislostí na alkoho-
lu, tříměsíční ústavní odvykací léč-
bu řádně ukončilo 40 pacientů. 

 Jak se „podepsala“ poslední zi-
ma na psychice lidí? Poznáváte to 
i ve své praxi?
Je možné, že s prodlužováním zim-
ního počasí a v očekávání jara moh-
li být někteří lidé rozladění. Přímou 

souvislost pozdějšího nástupu jarní-
ho počasí s duševním stavem našich 
pacientů jsem ale nezaznamenal.

 Kalendářní jaro už dávno běží, ale 
dubnové počasí tomu příliš nena-
svědčovalo. Co by měl člověk dělat, 
aby se vyvaroval tzv. jarní únavě?
Po zimním období může přirozeně do-
jít u citlivějších jedinců k rozvoji fyzic-
kého či duševního nepohodlí, kterému 
obecně říkáme „jarní únava“. Vzniká 
většinou v souvislosti s určitým vyčer-
páním organizmu po zimním období 
a se změnou nastavení biologických 
rytmů při změně světelného režimu. 
V tomto období je vhodné vyvarovat 
se větší fyzické a psychické zátěže. Při-
měřenou fyzickou aktivitu je dobré 
kombinovat s dostatečným odpočin-
kem a vydatným spánkem, příjmem 
zdravě vyvážené stravy s dostateč-
ným přísunem vitaminů a dodržová-
ním pitného režimu.

 Vaše oddělení se během roku 
snažilo navazovat užší kontakt 
s rodinnými příslušníky vašich pa-
cientů a s veřejností. Můžete zreka-
pitulovat ty nejúčinnější akce a bu-
dete v nich pokračovat?
Z celé řady aktivit zaměřených na při-
bližování problematiky duševních ne-
mocí odborné i laické veřejnosti bych 
zmínil zejména úspěch „Týdne dušev-
ního zdraví“. Jako pilotní projekt za-
městnanců Oddělení psychiatrie KNL, 
a. s., a dobrovolnického sdružení Dob-
romysl, se konal v říjnu loňského ro-
ku. V jeho rámci se kromě jiných ak-
cí uskutečnil i Den otevřených dveří 
na Oddělení psychiatrie KNL, a. s. Po-
zitivní ohlasy nás posilují v motiva-
ci k pořádání podobných akcí zamě-
řených na destigmatizaci duševně ne-
mocných i v následujícím roce.     

Text a foto: Václav Sedlák

V areálu nemocnice jsme zastihli při 
vycházce děti z Mateřského centra 
Krteček z nedalekého Náměstí F. X. 
Šaldy. Jejich vychovatelky prozradi-
ly, že v objektu bývalé ZUŠ se střídá 
v týdnu Mateřské centrum s Miniš-
kolkou a většina dětí, které se z růz-
ných důvodů nedostaly do standard-
ní mateřské školy, je ve věku kolem 
tří let. Vybavení exteriérů nemocni-
ce poskytuje dětem a jejich doprovo-
du dost prostoru pro hry a soutěže. 

Nemocnice zve děti ke hrám
Liberec | I když se Krajská nemocnice Liberec, a. s., nachází ve stísněných 
prostorách, dokáže nabídnout klientům a návštěvníkům všech věkových 
kategorií dost příležitostí k odpočinku a relaxaci. Chvíle čekání si tu mo-
hou vyplnit děti, pro které bylo vyčleněno hned několik míst vybavených 
prostředky pro různé pohybové aktivity. Do klidného zázemí občas zavíta-
jí i skupinky dětí z okolních mateřských škol.

„Když je pěkné počasí docházíme se ale-
spoň jednou týdně,“ uvedla jedna z vy-
chovatelek.
Dost místa k odpočinku zde ma-
jí i dospělí návštěvníci. Mezi posled-
ní novinky, které určitě přispějí k je-
jich spokojenosti, patří otevření let-
ní terasy u „Bistra Na Husovce“, které 
provozuje stravovací oddělení kraj-
ské nemocnice. Ta byla vhodně umís-
těna do zeleně lemující Husovu ulici 
a od začátku jara slouží zákazníkům. 

Pro děti je v areálu nemocnice vyčleně-
no hned několik míst vybavených pro-
středky pro různé pohybové aktivity.

Děti z Mateřského centra Krteček na vycházce v areálu liberecké nemocnice.

Podle slov Karla Kubelky, vedoucího 
stravovacího oddělení KNL, a. s., la-
vičky na terase a nabídka prodejny 
jsou příjemnou volbou při čekání na 
odvoz z nemocnice. 
Terasa bistra Na Husovce není jediná, 
kterou mají klienti navštěvující areál 
nemocnice k dispozici. Další je u bu-
fetu stravovacího zařízení přímo na-
proti vchodu S2 do Pavilonu interních 
oborů. V případě přízně počasí se tu 
budou, stejně jako vloni, prodávat 
speciality z grilu. 
Otevírací doba obou provozoven je 
každý den včetně sobot a nedělí od 
8 do 20 hodin.

Text a foto: Václav Sedlák

Tel.:  +420 485 311 111
Fax:  +420 485 101 119
E-mail:  nemlib@nemlib.cz

Krajská nemocnice Liberec, Husova 10
460 63 Liberec



Severočeský, V
ýchodočeský, Západočeský, Pražský, Jihočeský, M

oravský, M
ETR

O
PO

L
 - noviny, které čte 750 000 dom

ácností v celé ČR

04 Severočeský Metropol jde s dobou |  bezplatná distribuce do domácností a stojanů v Libereckém kraji
au

to
te

st

Stejná kategorie, společný podvozek 
o skvělém rozvoru 2,65 m, hodně po-
dobné rozměry a dokonce i palivo še-
třící systém ISG a přesto tak rozdílná 
auta! V jejich porovnání nehrají vel-
kou roli odlišné pohonné jednotky 
testovaných vozů, neboť obě automo-
bilky dávají na výběr prakticky stejné 
motory - výsledek společného vývoje. 
Domácky pohodový Hyundai i30 po-
háněla benzinová čtrnáctistovka 
CVVT o výkonu 80 kW/109 k. Pod ka-
potou sportovněji vyladěného ce-
e´du produkoval svou sílu povede-
ný turbodiesel 1,6 CRDi ve výkonové 
verzi 66 kW/90 k. Pro levnější benzi-
nový motor hovoří vyšší hodnota vý-
konu a samozřejmě i nižší cena. Tur-
bodiesel i ve své slabší verzi (silněj-
ší 1,6 CRDi - 85 kW/115 k) nadchne 

Hyundai i30 vs. KIA ceéd. Pohodář a sportovec
Spřízněné jihokorejské automobil-
ky KIA a Hyundai využívají pro své 
vozy řadu společných konstrukč-
ních prvků. Příkladem jsou mo-
dely nižší střední třídy KIA cee´d 
a Hyundai i30 vyjíždějící na stejné 
podvozkové platformě. Testovaná 
auta názorně ukazují, jak rozdíl-
ně se dá naladit totožný podvozek. 
Hyundai poháněný benzinem i KIA 
na naftu byly vybaveny systémem 
ISG - Idle Stop & Go, který dokáže 
ušetřit zejména ve městě přes půl 
litru paliva na 100 km jízdy.

skvělým zátahem odspodu - maxi-
mum 235 Nm točivého momentu již 
od 1 750 otáček, přičemž síla agregá-
tu neklesá ani ve vyšších otáčkách. 
Obě verze turbodieselu 1,6 CRDi jsou 
vybaveny šestistupňovou převodov-
kou, což si zasluhuje výraznou po-
chvalu. Nová převodovka cee´du 
nás mimořádně překvapila lehkostí 
a přesností řazení. Slušela by i benzi-
novému Hyundaii i30, ale ten stejně 
jako KIA cee´d v benzinových verzích 
musí vzít za vděk pětistupňové pře-
vodovce. Obě automobilky vybavu-
jí své vozy šestistupňovým „manu-
álem“ pouze vznětové agregáty.  Ke 
kladům obou testovaných vozů pat-
ří i nízká spotřeba umocněná systé-
mem ISG. Ten fungoval v obou přípa-
dech bez problémů. Při zastavení na 

červenou motor automaticky „zhas-
ne“, při sešlápnutí plynového pedá-
lu se bez jakéhokoli dalšího zásahu 
a bez prodlevy opět rozeběhne. Abso-
lutní ticho v klidovém režimu půso-
bí mírně zneklidňujícím dojmem, ale 
po chvilce si zvyknete. Zejména když 
jste odměněni úsporou paliva, která 
může v hustém městském provozu 
činit až litr na sto kilometrů.   

Nárůst kvality
Řeč již byla o rozdílných jízdních 
vlastnostech. Hyundai i30 nabízí po-
hodlné svezení, měkčí naladění pod-
vozku naštěstí neznamená nadměr-
né náklony v zatáčkách. KIA cee´d si 
někde v skrytu „své duše“ snad be-
re za vzor evropské modely značky 
Ford. Pro příznivce sportovní jízdy je 
to dobrá zpráva. Pokud byste seděli 

na místě spolujezdce se zavázanýma 
očima, na členité silnici s ostrými za-
táčkami byste cee´d mohli klidně za-
měnit za model Focus. Vůz příklad-
ně drží řidičem zvolenou stopu a sedí 
na vozovce jako přikovaný. Srovnání 
s Fordem je pro korejskou automobil-
ku nepochybně kompliment. Velmi 
pozitivně hodnotíme i kvalitu a zpra-
cování interiéru cee´du, což ovšem 
platí také o Hyundaii, který modelem 
i30 o několik mil předběhl své starší 
typy v této třídě, ať už se jmenovaly 
Lantra či Elantra.   

Základem je bezpečnost
Zavazadlový prostor obou mode-
lů se shoduje základním objemem 
340 l, což se v rámci nižší střední tří-
dy může zdát jako průměrná hodno-
ta. Zavazadelníky praktických tvarů 

jsou však dobře využitelné. Zejména, 
když oželíme některá (nebo všechna) 
ze sedadel druhé řady a pustíme se 
do jejich sklápění. Jednoduchými ma-
névry získáme u obou vozů mnohem 
více prostoru s rovnou ložnou plo-
chou. 
Výbavy Comfort testovaných vozů již 
názvy prozrazují mnohé. Podstatnejší 
je, že již v základním provedení Start 
najdete u Hyundaie i30 brzdový sys-
tém ABS doplněný asistentem EBD, 
dvojici čelních i bočních airbagů a ta-
ké okenní airbagy pro přední a zad-
ní sedadla. Totéž dává k dispozici po-
sádce vozu i KIA cee´d. Za palivo šet-
řící ekologický systém ISG se připlácí 
rozumných sedm tisíc korun.

Text a foto: Manfred Strnad

Technické údaje: Hyundai i30 KIA cee´d
 1,4 CVVT - ISG 1,6 CRDi - ISG 

Maximální rychlost: 187 km/h 172 km/h                     
Zrychlení 0 - 100 km/h: 11,6 s 14,0 s
Výkon max.: 80 kW/109 k/6 200 ot. 66 kW/90 k/4 000 ot.
Točivý moment max.: 137 Nm/5 000 ot. 235 Nm/1 750 - 2 500 ot.
Průměrná spotřeba: 5,7 l/100 km 4,2 l/100 km        
Délka/šířka/výška: 4,245/1,775/1,48 m 4,26/1,79/1,48 m
Rozvor: 2,65 m 2,65 m
Zavazadlový prostor: 340 - 1 250 l 340 – 1 300 l
Cena: 339 900 Kč 414 980 Kč
Cena od: 269 900 Kč (1,4 benzin) 279 980 Kč (1,4 benzin)

Hyundai i30Hyundai i30

Hyundai i30Hyundai i30

KIA ceé dKIA ceé d

KIA ceé dKIA ceé d

„Dům je dlouhodobá investice, ať nám 
proto poskytuje nejvyšší komfort. Jsou-li 
vymyšlené materiály a technologie, které 
nám život zpříjemní, nechť se uplatní. Za 
peníze, jež do domu vložím, chci jen to 
nejlepší.“ Takový dům přitom nemusí 
stát v pražské příměstské aglomeraci, 
ale třeba, jako je náš tip, v severních 
Čechách. Autory jeho projektu jsou 
Ing. arch. I. Kotiš, Ing. arch. J. Kňákal 
a Ing. arch. Z. Šťastný z Archprojektu 
Ústí nad Labem.
Už z dálky je zřejmé, že jde o dům 
rozhodně nestandardní, architekto-

nicky osobitý. Fasáda z červených 
cihel, hmota zřetelně členěná do jed-
notlivých sekcí, sestupujících spolu 
s terénem z mírného jižního svahu, 
nad spadající střechou dva kubusy ob-
ložené tmavými palubkami. Rozlehlé 
víceúrovňové stavení bylo koncipo-
váno pro čtyř až pětičlennou rodinu. 
Záměrem bylo postavit dům vysoce 
komfortní, poskytující obyvatelům 
maximální pohodlí i reprezentaci. Měl 
vyjadřovat životní styl úspěšných dy-
namických lidí žijících bohatým spole-
čenským životem a současně aktivně 

Text: Pavel Aur
Foto: archiv

Dům vyjadřující životní styl úspěšných lidí

Někdy je návod na bydlení jednoduchý. „Všechno se má dělat pořádně,“ říká 
majitel navštíveného domu, který jeho postoj dokládá. 

sportujících. Tomu odpovídá i celkové 
vnitřní rozvržení.
Prostor věnovaný místnostem vhod-
ným ke společenským setkáním je 
dimenzován opravdu velkoryse. Do-
minantní obývací pokoj je širokými po-
suvnými dveřmi spojen s jídelnou a ku-
chyní na západní straně, směrem k jihu 
jinými posuvnými dveřmi napojený na 
rozlehlou halu s bazénem. Vstup na 
krytou terasu, přístupnou rovněž od 
bazénu, umožňují další široce otevíra-
telné dveře v jižní stěně. Do protější-
ho severovýchodního rohu obývacího 
pokoje byla včleněna zimní zahrada. 
Využitelnou plochu obývacího pokoje 
rozšiřuje galerie v poschodí.

Projektanti mysleli na dokonalé zaizo-
lování celého objektu, aby nedocháze-
lo k tepelným ztrátám. Obvodové zdi 
jsou tepelně izolovány osmicentime-
trovou vrstvou polystyrenu. Okenní 
rámy byly zvoleny nejlepší, jaké dnes 
existují, tedy z hliníkových profi lů, 
v nichž jsou zasazena determální zr-
cadlová skla. Vyřešen byl i případný 
problém s rosením vlhkosti. Proble-
matickým detailem bývá také izolace 
terasy nebo balkonu. Teprve moderní 
stěrková izolační hmota problém do-
konale vyřešila. 
Při zakládání zahrady se navezlo asi 
šestnáct nákladních vozů zahradnické 
zeminy. Vysazeny byly vzrostlejší stro-
my, takže zahrada budí dojem, že byla 
založena již dříve. Zavlažovaná je au-
tomaticky postřikem a vodní mlhou. 
Na pozemku je studna hluboká asi tři-
cet metrů s dostatečnou vydatností.

Při různých společenských událos-
tech se v domě může sejít poměrně 
velké množství lidí, aniž mají pocit 
stísněnosti. Při takových příležitos-
tech lze dobře využít i pohybově rela-
xační část s bazénem přímo navazují-
cí na obývací pokoj. Bazén s přelivem 
a umělým protiproudem je umístěn 
v hale, na níž navazuje menší míst-
nost s vířivkou pro čtyři až šest osob. 
Vřetenové schodiště spojuje bazén 
s privátní částí v patře bez nutnosti 
procházet obývacím pokojem. Hala je 
vybavena automatickou dvoustupňo-
vou regulací vlhkosti vzduchu.  
Automatické ovládání s možností dál-
kově předávaných povelů má v domě, 
nač si jen vzpomenete. Řídicí systém 
má na starosti zabezpečení, vytápění 
obytných místností i ohřev vody v ba-
zénu a vířivce, osvětlení, větrání, zá-
vlahu zahrady. Všechny činnosti jsou 
naprogramovány v počítači, jakoukoliv 
změnu lze kdykoli provést na místě ne-
bo telefonem či přes internet.
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„Generace dnešních školáků je první ge-
nerací „opravdových libereckých rodá-
ků“ poválečných dějin v tom smyslu, že 
alespoň jeden z rodičů pochází také z Li-
berce. Je naprosto nezbytné, aby obyva-
telé znali historii svého města a byli na 
něj právem hrdí. Proto jsme se rozhodli 
připravit pro všechny obyvatele Liberce 
projekt, který, jak věříme, pomůže díky 
vlastní minulosti lépe si uvědomit naší 
přítomnost,“ říká primátor Liberce Jiří 
Kittner.
Veřejná anketa pod názvem „Hle-
dáme liberecké poklady“ proběhne 

Liberec hledá prostřednictvím své minulosti přítomnost
Liberec | Primátor Liberce Jiří Kittner představil unikátní projekt, jehož 
cílem je hledat nejvýznamnější milníky, osobnosti a budovy liberecké his-
torie. Cílem projektu je vytvořit s pomocí obyvatel města Zahradu libe-
reckých vzpomínek – veřejně přístupný park v centru města, který bu-
de sloužit k odpočinku a rozjímání a kde bude možné nalézt libereckou 
historii a zároveň otevřít veřejnou diskusi nad tím, jaká vlastně historie 
města byla a co znamená pro současnost či budoucnost. Tento dlouhodobý 
projekt v sobě kromě vzniku Zahrady libereckých vzpomínek zahrnuje ta-
ké veřejnou anketu o nejvýznamnější osobnost, místo a událost v Liberci, 
nebo soutěž pro žáky základních a středních škol, přednášky či worksho-
py a zcela nové prohlídkové okruhy městem. 

v průběhu května až srpna. Během 
prvních dvou měsíců budou mít oby-
vatelé města příležitost navrhovat 
prostřednictvím emailu, pošty nebo 
hlasovacích lístků v MIC nejvýznam-
nější osobnosti, události a místa či 
budovy, které zásadním způsobem 
ovlivnily minulost a tedy také dnešní 
podobu města Liberce. Z došlých ná-
vrhů bude vybráno 10 nejčastějších 
v každé kategorii, o nichž budou bě-
hem července a srpna lidé hlasovat 
prostřednictvím internetu. V září 
2010 bude v místě vznikající Zahrady 
libereckých vzpomínek představen 
výsledek veřejné ankety. 
„Mnohdy mne děsí zjištění, jak málo to-
ho obyvatelé města o místě, v němž žijí 
a které je jejich domovem, vědí – kdo 
významný se zde narodil, co zajímavé-
ho se zde stalo či jaké památky tu na-
jdou. Byl bych rád, kdyby tento projekt 
byl jedním z prostředků, jak všeobecné 
povědomí o minulosti našeho města 
posílit. Právě veřejná anketa je jedním 
ze zajímavých prostředků, jak umožnit 
obyvatelům města aktivně se zapojit do 
výběru toho, čím se Liberec může chlu-
bit,“ říká Kittner. 
Soutěž pro žáky základních škol nese 
podtitul „Kreslíme liberecké poklady“ 
a bude zahájena workshopem s poví-
dáním o historii a místopisu Liberce. 
Děti na něm vytvoří jimi zvolenou 
výtvarnou technikou svůj pohled na 
liberecké poklady – vyberou si bu-

dovu, osobu či událost libereckých 
dějin, která je nejvíce oslovila a tu 
přenesou do svého uměleckého dí-
la. Práce vyhodnotí odborná porota, 
autoři vítězných obrázků budou od-
měněni primátorem města a všechny 
práce budou vystaveny v prostorách 
Nového magistrátu a na speciálně 
vzniklých webových stránkách, které 
k celému projektu vzniknou.
Soutěž pro žáky středních škol „Se-
pisujeme liberecké poklady“ bude 
spočívat v písemném zpracování 
vybraného období libereckých dějin. 
I jejich práce bude hodnotit odborná 
porota a i oni se mohou těšit nejen na 
zajímavé ceny, ale také na prezenta-
ci svých výtvorů v rámci speciálního 
webu. 
Významnou částí celého projektu je 
také renovace tzv. lapidária v Budy-
šínské ulici v Liberci. V současné době 
je to uzavřený objekt, který mnohdy 
neúspěšně odolává nájezdu vanda-
lů. To by se mělo ale v následujících 
měsících změnit. V tomto prostoru 

vznikne relaxační zahrada, ve které 
se bude se zelení prolínat historie 
města. Dnes se zde nachází řada pa-
mátek a sochařských děl, dříve sou-
část městského hřbitova. Část z nich 
zde zůstane, část bude přesunuta do 
prostor zahrady Liebiegovy vily. V la-
pidáriu dnes nejvíce zaujme rodin-
ná hrobka Liebiegů v historizujícím 
stylu, která prochází rekonstrukcí, či 
novogotická hrobka libereckého sta-
vitele Hübnera. Opravy se také dočká 
poškozený náhrobek obětí pruskora-
kouské války.
„Lapidárium v Budyšínské ulici patří 
mezi významné součásti městské zeleně 
v historickém centru města. Jsem proto 
rád, že se nám díky tomuto projektu 
podaří vrátit mu svůj význam a pře-
devším vrátit mu jeho důstojné místo 
v životě města,“ popisuje primátor. Jak 
doplňuje, do prostoru bude zasazena 
také prezentace liberecké historie. 
O její formě ale bude teprve rozhod-
nuto. „Rádi bychom, aby si každý mohl 
doslova osahat historii našeho města 

– a jsem přesvědčen, že tento projekt 
nabídne mnoho zajímavých řešení, ze 
kterých bude možné vybírat,“ uzavírá 
primátor. 
Další významnou součástí projektu 
Zahrada libereckých vzpomínek je 
vytvoření speciálních turistických 
okruhů po městě, které provedou 
nejen jeho obyvatele, ale také ná-
vštěvníky mnohdy pozapomenutý-
mi částmi města. Nově vzniknou 
tři turistické okruhy: Liberecké 
parky, Starými uličkami a Zámek 
a podzámčí. V červnu proběhne ta-
ké veřejná diskuse nad libereckou 
historií v liberecké knihovně. „Rádi 
bychom, aby se Zahrada libereckých 
vzpomínek stala projektem všech – 
aby se stala platformou pro diskusi 
nad historií města a také aby otevřela 
některé dosud opomíjené historické 
události či detaily. Především bychom 
ale byli rádi, kdyby se stala dalším 
prostředkem jak obyvatelům města 
přiblížit jejich domov,“ říká primátor 
Kittner.  (met)

 Liebiegova hrobka, jedna z význačných památek v Liberci, která se dočká rekonstrukce.

Lapidárium v Budyšínské ulici neúspěš-
ně odolává nájezdu vandalů.

Podle pořadatelů vyráží Jean Mi-
chel Jarre na turné s novou pro-
dukcí, která je nabitá energií ob-
řích koncertů a emocemi halových 
vystoupení. Půjde o fúzi analogo-
vých syntezátorů, progresivní di-
gitální technologie, obří projekce 
v HD rozlišení, velkolepé laserové 
a světelné show. 
Jean Michel Jarre vytvořil show, do 
které vtisknul svůj jedinečný výraz 
a talent pro vytváření neopakova-
telných událostí. Jean Michal Jarre 
je novátorský umělec, který svými 
show pobavil a nadchnul miliony 
lidí po celém světě, a je i držitelem 
několika světových rekordů v ná-
vštěvnosti. 
Se svojí elektronickou tvorbou 
a pozoruhodnými živými předsta-

veními navštívil již téměř celý svět 
a zanechal svůj otisk na místech 
od londýnských Docklands, přes 
Pyramidy v Egyptě, až po Čínu ne-
bo Moskvu.
V roce 2008 absolvoval evropské 
turné, na kterém oslavil třicáté 
výročí vydání legendárního alba 
Oxygene, jímž nadchnul i diváky 
v pražské O2 aréně. Jarre je pova-
žován za jednoho z průkopníků 
stylu New Age s důrazem na elek-
tronickou charakteristiku skladeb, 
kde hrají roli především kláve-
sové nástroje. Specializuje se též 
na okázalé inscenace velkolepých 
venkovních koncertů své hudby, 
plných laserových efektů a ohňo-
strojů, spojujících hudbu s archi-
tektonickým prostředím.  (met)

Jean Michel Jarre 
v liberecké Tipsport areně

Liberec | V liberecké Tipsport areně pozve fanoušky 26. května ve 
20.00 hodin do svého pozoruhodného světa legendární francouzský 
skladatel a hudební tvůrce Jean Michel Jarre.

Tamnímu horskému mlžnému pralesu chce prostřednictvím 
podpory vzdělání farmářů žijících v horách, kteří mají obtíž-
ný přístup ke vzdáleným školám, pomoci trojice Liberečanů 
Martin Mikeš, Josef Petr a Nikola Kadlecová. Založili proto ob-
čanské sdružení Kedjom-Keku (v překladu lidé z lesa), jehož 
první benefi ční akcí bude festiválek v libereckých Lidových 
sadech.
Studenti oboru módního návrhářství a šperku Technické 
univerzity Liberec  Ajax Šrejmová, Zuzka Jurová, Zuzana Ked-
roňová, Ondřej Ludín, Nikola Kadlecová, Filip Menšl, Lubi-
ca Skalská a Anna Poláková nyní šijí modely, které budou 
vydraženy.  
K dispozici mají, jak řekl duchovní otec a zakladatel o.s. Ked-
jom-Keku Martin Mikeš, 80 metrů čtverečních látky doveze-
né přímo z Kamerunu. „Nebyl problém látky na dálku koupit, 
v Kamerunu mám dobrého kamaráda Ernesta Vunana, který 
vše potřebné zařídil. Horší však bylo dostat tyto látky do České 
republiky. Kamerunská pošta nenabízí příliš spolehlivé služby, 
a tak se mohlo stát, že by balík s látkami dorazil až za půl ro-
ku s polovičním obsahem. Soukromé přepravní společnosti se 
pohybovaly mimo naše fi nanční možnosti,“ vzpomněl Martin 
Mikeš.
Naštěstí se prý v té době v nitru afrického kontinentu na-

cházelo několik vědců z Přírodovědecké fakulty Jihočeské 
univerzity s entomologem Robertem Tropkem a převozu lát-
ky se ujali. „Balík po trase Yaoundé (hlavní město Kamerunu), 
Paříž, Vídeň, České Budějovice, Praha, Liberec po necelých dvou 
týdnech dorazil na místo určení a byl předán studentům,“ řekl 
Martin Mikeš, který děkuje za případné přispění na veřejnou 
sbírku na podporu vzdělání Kedjom-Keku „Na kopečku v Af-
rice chtějí školní lavice“ (č.ú. 2323232307/5500). 
Více infromací o sdružení a projektu na www.kedjom-ke-
ku.com.  (ana)

Benefi ční festiválek Na kopečku
v Africe pomůže lidem z lesa

Liberec | Na festiválek africké hudby, tance, zábavy a kultury „Na kopečku v Africe chtějí školní lavice“ zve v sobo-
tu 22. května od 13 hodin občanské sdružení Kedjom-Keku. Součástí benefi ční akce v Lidových sadech v Liberci je 
dražba fotografi í a oděvů ušitých z tradiční kamerunské látky. Výtěžek půjde na dostavbu školky v oblasti Kedjom-
Keku v severozápadním Kamerunu.
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Pane poslanče, co říkáte na 
záměr ODS, který zveřejnila 
před časem, že by v Záko-
níku práce měl být zakotven 
paragraf, jenž by umožňo-
val dát zaměstnanci výpověď 
bez udání důvodu. ODS to 
vysvětluje zpružněním pra-
covního trhu.
To není zpružnění pracovního 
trhu, ale přímý útok na zaměst-
nance. Je to taková lehká politi-
ka typu: tumáš odstupné a běž 
na pracák. Takové jednání se 
zaměstnanci je pro ČSSD na-
prosto nepřijatelné.

Jenže, mnozí zaměstna-
vatelé, zvláště malé fi rmy, 
které mají například sezónní 
zakázky, na takové opatření 
čekají jako na smilování.
To máte pravdu a my si to uvě-
domujeme. Nepopírám, že najít 
hranici, co je v politice zaměst-
nanosti únosné a co už ne, je 
složité. Nicméně stále musíme 
vycházet ze základního principu 
– zaměstnanec je vůči zaměst-
navateli vždy v nevýhodnější, 
tudíž slabší, pozici a zákon by 
toto měl zohledňovat. Ona totiž 
mohla vaše otázka znít také 

takto: Co mají dělat poctiví, 
zdůrazňuji poctiví, zaměst-
nanci, kteří naplno pracují, 
nepofl akují se, nevymýšlejí si 
důvody proč se vyhnout práci, 
„neházejí“ se marod, kdy se 
jim zachce v případě, když se 
jejich nadřízený právě dnes roz-
hodne, že už se mu nějak nehodí 
do krámu? Podle návrhu ODS 
tento zaměstnanec sice dostane 
nějaké odstupné, ale ze dne 
na den skončí na ulici. Zasko-
čen, nepřipraven. S hypoté-
kou, s manželkou na mateř-
ské, s dítětem, které potřebuje 
výbavu na školu v přírodě… Je 
tohle spravedlivé?

Takže podle vás je zapotřebí 
chránit v každém případě 
zaměstnance?
Poctivého zaměstnance. Nelze 
přece měnit zákony podle těch, 
kteří je zneužívají. Je třeba tvo-
řit zákony pro většinu pocti-
vých občanů. Takže je také 
nutné nepřipustit zavedení 
paragrafu, který umožní vyho-
dit někoho okamžitě bez udání 
důvodu. Pokud vyhrajeme 
v letošních volbách, toto sku-
tečně nepřipustíme.

Co by podle vás mohlo ještě 
hrozit, kdyby možnost dát 
výpověď bez udání důvodu 
existovala?
Já už jsem se o tom zmínil. Dali 
bychom majitelům fi rem, ma-
nažerům, ředitelům a dalším 
zaměstnavatelům do rukou 
ohromnou moc. Moc nad osudy 
poctivých zaměstnanců.
A kde je psáno, že zatímco za-
městnanci jsou „nemakačenko-
vé“ a „vyžírkové“, zaměstnava-
telé mají svatozář, jde jim pou-
ze a jen o blaho fi rmy, o tvorbu 
hodnot, o dobré zisky o které se 
hodlají rozdělit se všemi? Po-
kud tomu někdo věří, tak ještě 
neví, co je skutečný život. Ano, 
žijeme v civilizovaném světě. Ale 
i v něm panují zákony džungle. 
Přežívá jen ten silnější. Ptám se 
znova, kdo je ve dvojici: zaměst-
nanec – zaměstnavatel ten sil-
nější? Proto jsme si vytvořili celý 
legislativní systém se spoustou 
paragrafů, proto existuje Zá-
koník práce. Aby v té džungli 
života měl určitou naději i ten 
slabší. A proto chce ČSSD há-
jit zájmy poctivých zaměstnan-
ců a nepřipustí vznik paragra-
fu, který jim podráží nohy.

POLITIKA VŮČI OBČANŮM TUMÁŠ 
A BĚŽ, JE PRO NÁS NEPŘIJATELNÁ
rozhovor s poslancem a kandidátem ve volbách do PSP ČR 
v Libereckém kraji za ČSSD Cyrilem Zapletalem.

Po dvou letech příprav, zahrnujících 
archivní průzkum, restaurování ná-
bytku i nové výmalby, si návštěvníci 
zámku mohou vychutnat atmosféru 
šlechtického domu z období mezi 
dvěma světovými válkami, jak ho 
využívala rodina Mikuláše Vladimíra 
Desfours Walderode, předposledního 
majitele zámku.
„Vedle parádních pokojů například 
knihovny, kde se nachází přes 10 000 
kusů knih, nebo jídelny v podobě rytíř-

ského sálu, kde je k vidění autentický 
porcelán s rodovým znakem šlechtické-
ho rodu Desfours Walderode, se přícho-
zí mohou těšit především na prostory 
ryze soukromé, jež dávají nahlédnout 
do každodenního života někdejších ma-
jitelů,“ popsala novou expozici Lidie 
Vajnerová.
První patro představuje apartmá teh-
dejších vlastníků zámku rozdělené 
na pánskou a dámskou část. Pozor-

Zámek Hrubý Rohozec dá nahlédnout
do soukromí někdejších majitelů

Hrubý Rohozec | Novou prohlídko-
vou trasu na zámku Hrubý Rohozec 
otevřely statutární náměstkyně 
hejtmana Libereckého kraje Lidie 
Vajnerová se starostkou města Tur-
nov Hanou Maierovou a Annou Ma-
touškovou z ministerstva kultury. 

nost upoutá nejen pracovna hraběte 
v bývalé věži s dobovým trezorem či 
originální účty za vyčištění vlněných 
dek nebo nákup nových necek, ale ta-
ké lovecký pokoj nebo chodba s origi-
nálními střeleckými terči, odrážejícími 
největší zálibu mužských členů uroze-

né domácnosti. Dámské pokoje oproti 
tomu kladou důraz na veškeré pohodlí 
moderní prvorepublikové dámy. V je-
jich blízkosti se nachází splachovací 
toaleta.
Druhé patro zámku sloužilo pro svou 
odlehlost k ubytování hraběcích sy-
nů, kteří se tak mohli věnovat studiu 
pod dohledem guvernantky. Vedle 
soukromých pokojů dalších členů 
rodiny, byly ve druhém poschodí za-
řízeny komnaty k ubytování hostů.  
Hřejivou atmosféru pak umocňuje 
množství rodinných cenností a dal-
ších drobností v podobě rodinných 
fotografi í, podobizen a koresponden-
ce. Díky dochovanému souboru histo-
rických fotografi í se podařilo navrátit 
většinu předmětů na jejich původní 
místo. Prohlídka více než dvacítky 
obytných místností je rozdělena do 
dvou samostatných okruhů, během 
nichž turisté zavítají také do nejstar-
ších prostor ve sklepení.  (met)

V plné síle ještě stačila kapela 27. října 
2007 oslavit 10. výročí vzniku slavným 
koncertem v Oldřichově v Hájích, kdy 
jim přišli kromě fanoušky nabitého sá-
lu gratulovat a bezvadně zahrát i mu-
zikanti z liberecké country kapely Se-
šlost,  Libereckého dixielandu Old Stars 
a skupiny Rendez-Vous. 
O rok později však přišla pohroma. 
V říjnu 2008 country beat Odpadlíci, 
jak si také někdy říkají, po tragické ne-
hodě navždy odpustil kamarád a jeden 
ze zakladatelů tohoto hudebního těle-
sa, zpěvák a kytarista Vlastík Kárník.
Zdálo se, že skupina nebude mít sí-
lu dále hrát, ale nakonec, právě jako 
vzdání pocty a vzpomínky na Vlastíka, 
mníšského hudebního mága, přišel do 
kapely zpěvák, kytarista a webmaster 
Honza Plecháč a jede se dál. 
Skupinu nyní tvoří spolu s Janem Ple-
cháčem ještě Roman Plecháček (bicí, 
zpěv), Míra Bárta (kytara, mandolína, 
zpěv), Tonda Hradecký (baskytara) 
a David Vaniš (kytara, harmonika) který 
nahradil Karla Hejcmana, také jednoho 
ze zakladatelů a nestorů kapely.

Odpadlíci z Mníšku neodpadli
Mníšek na Liberecku | Třináct let už bude zanedlouho na světě count-
ry kapela Odpadlíci z malé obce Mníšek na Liberecku. Funguje od roku 
1997, kdy se začíná scházet parta hudbymilovných nadšenců a přízniv-
ců country z v místní hospůdce „Pod kostelem“ ke společnému muzicí-
rování - jen tak u stolu. 

V současné době Odpadlíci, mimo-
chodem tak si začali muzikanti říkat 
podle sešitu, do kterého si zapisovali 
písničky a který měl původně sloužit 
na evidenci odpadů, nejčastěji hrají 
ve své domovské hospůdce Na hřišti 
v Mníšku, kde baví návštěvníky takřka 
pravidelně od roku 1998. „Odpadlíci 
hrají vesměs tradiční country písničky 
od Michala Tučného, Greenhorns, Fešáků 
a dalších, občas repertoár doplní o sérii 
lidovek a v posledních době zařadili i  be-
atové písničky od Olympicu nebo Petra 
Nováka,“ prozradil baskytarista Pavel 
Šubrt, který ve skupině hrál až do ro-
ku 2000.
Zatím naposledy se Odpadlíci předved-
li letos v úvodu dubna na velikonoční 
zábavě v nově upravené hospůdce Na 
hřišti, poté 30. dubna na čarodějnicích.
A nyní se chystají hrát příchozím na 38. 
ročníku Loupežnické pěšiny, turistické-
ho pochodu, který startuje 22. květ-
na v 7.30 hodin na fotbalovém hřišti 
v Mníšku. 

Text a foto: Rudolf Dlouhý

Kapela Odpadlíci hraje tradičně ve své hospůdce na Na hřišti v Mníšku.
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Vytvořit dílo s mnoha ilustracemi 
a fakty může se stát i inspirací k po-
dobným studiím o ostatních fi rmách 
na Liberecku. Textilana měla podle 
jejího vyprávění stále dobrou pověst 
a tkaniny světové úrovně. Dějiny 
Textilany vidí autorka jako slavné 
období libereckého textilu z pohle-
du pedagoga liberecké univerzity 
a ponechává pootevřené okno od-
borníkům, aby zhodnotili význam 
textilního gigantu v histori města 
a regionu.  

 Téměř dvě století byla výroba 
tkanin na Harcovském potoce le-
gendou. Cesta k Textilaně byla va-
ším osudem, nebo ten vztah je čis-
tě profesionální?
V Textilaně jsem pracovala přes dva-
cet let a bylo to období mého profes-
ního rozvoje, který dosud zúročuji. 
Přátelství, která jsem zde navázala, 
stále udržuji. Navíc jsem ve fi rmě 
našla svého životního partnera. Ano, 
cesta k Textilaně byla mým osudem.

 V závodech jedné z největších 
fi rem na světě se vystřídala celá 
řada významných osobností. Ovliv-
nila vaše vyprávění právě poslední 
doba a její manažeři?
Kniha mapuje historii Textilany 
v obrazech a datech a je zaměřena 
na liberecký závod. Proto v ní nejsou 
a ani nemohou být zmíněny všech-
ny osobnosti, které ovlivnily vývoj 
fi rmy. Je ještě mnoho pamětníků, 
kterých si vážím a kteří mají k dané 
problematice co říci. Rozhodně jsem 
se nechtěla nechat ovlivnit osobními 
názory manažerů, kteří mi poskytli 
rozhovor. Mým cílem bylo vývoj po-
psat a nezaujímat osobní postoje. 

 Návrhářství designů byla v to-

Vladimíra Bergmanová o textilní legendě
Liberec | Autorkou knížky o textilní  legendě Liberecka,  vlnařském podni-
ku evropské úrovně, Liebigově fi rmě a později národním podniku Textila-
na je Vladimíra Bergmanová, bývalá návrhářka oddělení desinatury.  

várně zřejmě výjimečná oblast, 
byly v posledních létech existence 
srovnatelné podmínky s minulos-
tí?
Dle mého názoru Textilana vždy pa-
třila ke špičkovým výrobcům a její 
výrobky byly srovnatelné se světo-
vou nabídkou. Každá doba samo-
zřejmě vytvářela jiné podmínky pro 
tvorbu kolekcí a pro odbyt. Nejde 
jen o ekonomické prostředí, úzce 
s tím souvisí právě používané tech-
nologie a materiály. V poslední době 
- po roce 1989 - byla produkce opro-
ti minulosti rozhodně dynamičtější 
a složitější. 

 Rozhodla jste se pro knihu pod 
vlivem mínění některých zaměst-
nanců, nebo jste v tom viděla urči-
tou historickou povinnost?
Chyběla mi ucelená výpověď o vývo-
ji fi rmy. Ta existovala téměř dvě stě 
let, přitom zhruba tři čtvrtiny svého 
trvání byla ve vlastnictví rodiny Lie-
biegů! Ti se zasloužili o to, že patřila 
k největším textilním fi rmám v Ra-
kousko-Uhersku a poté i v Česko-
slovensku. Teprve po válce rodinný 
podnik převzal stát a současný vývoj 
už všichni známe. Měla jsem k Texti-
laně vztah a psaní knížky mě bavilo. 
Jako pracovník Technické univerzity 
v Liberci, která knihu vydala, 
už jsem mohla postu-
p o -

vat s určitým nadhledem. Velmi si 
cením toho, že jsem obklopena lid-
mi, kteří mi pomohli zorientovat se 
v dané problematice. Byli to přede-
vším historici, pracovníci archivu či 
muzea, ekonomové, textilní odbor-
níci, ale také třeba češtinářka nebo 
pracovníci nakladatelství Bor, kte-
ří provedli veškeré redakční práce 
a dali knize konečný vzhled.

 Podle vyprávění posledních 
zaměstnanců se fi rma dostala 
do problémů vinou manažerů 
a jejich špatné obchodní politiky. 
Vidíte to nějak podobně?
Ekonomickým rozvojem jsem se 
nezabývala, popisovala jsem vývoj 
a fakta. V textu jsou uvedeny výpo-
vědi pamětníků a čtenář si může 
udělat vlastní úsudek. 

 Nejste historik, přesto jste 
podala obraz výroby tka-
nin i jako publikaci, která 
zaujme právě tím, že zde 
byly kořeny textilní výroby 
a především „severočeský 
manchester“. Nemáte pocit, 
že jste nepodala odpovídající 
společenský podtext do histo-
rie?
Připravila jsem cestu pro histo-
riky, sociology, ekonomy a další, 
pokud se budou chtít hlouběji 
danou tematikou zabývat. 
To už ale půjde o odborná 
pojednání, nikoliv o pu-
blikaci určenou pro širo-

kou veřejnost. 

 Přišly k vám po zveřejnění další 
podněty, nebo jste kapitolu o Tex-
tilaně uzavřela? Nenapíšete další 

díl? Práce peda-
goga vede 

Text a foto: Milan Turek

k myšlenkám prezentovat se právě 
publikační činností, připravujete 
nějaké další dílo z oboru textilu?
Publikace se snaží postihnout vše 
podstatné, co se ve fi rmě událo, ale 
rozhodně zde není všechno. Možná 
se najdou následovníci, kteří dané 
téma doplní nebo odborně zpracu-
jí. Pro mě je to uzavřená kapitola. 
V profesním životě se chci věnovat 
především práci se studenty, která 
je tvůrčí (pracuji na Katedře desig-
nu Fakulty textilní) a rozšiřování 
si obzoru na Technické univerzitě 
v Liberci. 

 Zřejmě vám nebylo lhostejné, 
že tak významná továrna 

skončila v ruinách a další 
závody mají podobné 

osudy, byl to historický 
úděl, potkávající řadu 
odvětví nebo jen eko-
nomický proces?
Dle mého názoru 
historický úděl úz-
ce souvisí s ekono-
mickým procesem 
a samozřejmě je mi 
líto, že u nás mizí vý-
znamné podniky, kte-
ré zde měly tradici.

 Věříte v budouc-
nost textilní výroby 
u nás?
Ano. V Evropě se sice 
vyrábí stále méně kla-
sických textilií a odě-
vů, své místo zde má 
bytový textil, na vý-
znamu nabývají spe-
ciální textilní výrob-
ky, technické textilie 
apod. Stále potřebu-

jeme odborníky, kteří 
znají textilní řemeslo.   

Volte ZMĚNU A NADĚJI. www.cssd.czw

Vyhlašujeme válku korupci
Česká republika se v hodnocení míry korupce rok od roku propa-
dá v celosvětovém hodnocení Transparency International. V roce 
2009 jsme poklesli o 7 příček až na 52. místo. Smutné dědictví 
vlády Topolánka, Nečase a Kalouska. 

Veřejné zakázky se stávají 
synonymem korupce 
Lidé nevěří, že je možné bez obálky 
dosáhnout spravedlivého rozhodnu-
tí. Investigativní novináři typu Radka 
Johna točí televizní seriály brojící proti 
korupci a zároveň získávají mnohami-
liónové příjmy ze zdrojů napojených na 
pochybné soukromé subjekty.
Gandalovičové a Řebíčkové si počítají 
své zisky z veřejných zakázek. Korup-
ce se stává chobotnicí, jejíž chapadla 
moci a peněz pronikají do všech sfér 
našeho života.
Změna je nutná.
Proto vyhlašujeme Národní program 
boje proti korupci, který se bude opí-
rat o následující zásady:
1. Vytvoříme Radu vlády pro boj 
s korupcí v čele s předsedou podří-
zeným přímo premiérovi. Tato Rada 
zaštítěná premiérem bude schválený 
program prosazovat průřezově v celé 
oblasti státní i veřejné správy. 
2. Jsme si vědomi, že boj s korupcí 
musí vést věrohodní lidé, kterým 
bude veřejnost věřit jejich odhodlání. 
Pro boj s korupcí je naprosto zásadní, 
aby jej uskutečňovali lidé, kteří sami 
nejsou z korupce důvodně podezřelí. 
Proto je vyloučeno, aby lidé typu Ivana 
Langra alias „Íčka“ mohli být ztělesně-
ním boje s korupcí. 
3. Uvědomujeme si význam a sta-
tečnost lidí z nevládního sektoru 
(jako je Transparency International 

nebo Oživení), kteří se prakticky 
angažují v boji proti korupci a jejichž 
angažovanost je mimořádně cenná. 
Jsou nezávislí a jsou přitom našimi 
partnery v tomto boji. Budeme těm-
to nevládním organizacím naslou-
chat a trvale korigovat naše kroky 
s jejich aktivitami. 
4. Uskutečníme zásadní změnu 
v zadávání veřejných zakázek 
minimálně v těchto krocích: 
a) Prosadíme jedno centrální místo 
pro zadávání a posuzování ve-
řejných zakázek a určíme jeden 
ústřední orgán státní správy odpo-
vědný za jejich zadávání.
b) U všech státních zakázek na ná-
kup zboží či služeb, kde to bude mož-
né, zavedeme do 1 roku jako povin-
nou formu elektronickou dražbu.
c) Veřejných zakázek se ne-
budou moci účastnit 
ty fi rmy, které mají 
tzv. anonymní listin-
né akcie na majitele, 
nebo které se dopus-
tily v předchozích 
letech korupčního 
jednání.
d) Státní zástup-
ce ve veřejném 
zájmu bude 
oprávněn na-
padnout žalobou 
neplatnost smluv, 
vzešlých z nezá-
konných veřejných 

zakázek a jiných nezákonných vydání 
z veřejných prostředků a soud bude 
muset o takové žalobě rozhodnout 
přednostně ve lhůtě 2 měsíců. Bude 
se tedy jednat o jakýsi protikorupční 
tribunál. 
5. Prosadíme změnu zákona o stře-
tu zájmů, tak aby postihoval zneuží-
vání informací a postavení při odchodu 
všech úředníků do soukromé sféry.
6. Prosadíme zákon o lobbingu, ve 
kterém navážeme na náš dosavadní 
návrh, který byl podán v Poslanecké 
sněmovně a upřesníme jej tak, aby byl 

účinným nástrojem regulace legálního 
lobbingu a zabránění lobbingu nepo-
voleného.
7. Kapacitně posílíme policejní útva-
ry zodpovědné za boj s korupcí, ob-
novíme v rámci policie jednotku speci-
alizovanou na odhalování nelegálních 
výnosů a daňové kriminality známou 
jako fi nanční policie.
8. Vytvoříme specializované senáty 
u vrchních soudů a zvláštní útvar pů-
sobící při vrchním státním zastupitel-
ství, do jejichž působnosti bude náležet 
stíhání korupce veřejných činitelů 
a korupce při veřejných zakázkách, 
veřejných soutěžích a dražbách a dal-
ších významných činnostech obecné-
ho zájmu.
9. Zavedeme povinnost podat na 
výzvu majetková přiznání u osob, 
jejichž majetkové poměry budí zjev-
nou pochybnost o legálnosti zdroji 
příjmu a takový movitý majetek v hod-
notě vyšší než 2 mil. Kč, a nemovitostí 
v hodnotě přesahující 10 mil. Kč bude 

podléhat majetkové dani z nepro-
kázaného řádného příjmu ve 
výši 10 - 100% podle skuteč-
né výše. 
10. Prosadíme zásadní 
další změny v oblasti 
trestního práva i ob-
čanského práva, a to 
zejména:

a) tzv. Pecinův pro-
tikorupční balíček, 
zavádějící možnost 
použití agenta pro-
vokatéra či korun-
ního svědka.

b) zpřísníme právní 
úpravu řešící hmot-

nou odpovědnost veřejných funk-
cionářů a úředníků za nezákonný 
postup při výkonu veřejné moci. 
c) prosadíme trestní (správní) odpo-
vědnost právnických osob za proti-
právní jednání, přičemž nebude přihlí-
ženo k formálním převodům podniku 
pod jiný právní subjekt, s cílem zříci 
se odpovědnosti za předchozí aktivity 
tohoto podniku) 
d) posílíme roli Nejvyšší kontrolní 
úřad (NKÚ) při vymáhání jeho závě-
rů (závěry NKÚ budou pro resort zá-
vazné, nerozhodne-li se ve zvláštním 
soudním řízení jinak. Nesplnění závě-
rů NKÚ bude správním deliktem s vy-
sokou sankcí pro příslušného vedoucí-
ho správního úřadu) a rozšíříme jeho 
působnost, a to do všech oblastí, kde 
se nakládá s veřejnými prostředky.
Korupci musíme vymýtit!
ČSSD jako jediná politická strana 
v zemi uskutečnila praktické kroky 
v boji proti korupci. V minulosti, před 
minulými volbami do PS a v následu-
jících měsících se velmi rázně vypo-
řádala s těmi svými členy, kteří byli 
obviněni policií z korupčního jednání. 
Připomínám to přesto, anebo právě 
proto, že umělé kauzy biolíh a Budi-
šov se ukázaly být později policejní 
provokací s rukopisem I. Langera 
a J. Kubiceho. 
Nevidím dnes jinou politickou sílu, 
která je schopna napřít tolik energie, 
aby moc korupce a lobbyistů byla vy-
vrácena. Tou jedinou silou schopnou 
provést nutnou změnu v této oblasti je 
právě ČSSD.

Jiří Paroubek,
předseda ČSSD

várně zřejmě výjimečná oblast, 
byly v posledních létech existence 
srovnatelné podmínky s minulos-
tí?
Dle mého názoru Textilana vždy pa-
třila ke špičkovým výrobcům a její 
výrobky byly srovnatelné se světo-
vou nabídkou. Každá doba samo-
zřejmě vytvářela jiné podmínky pro 
tvorbu kolekcí a pro odbyt. Nejde 
jen o ekonomické prostředí, úzce 
s tím souvisí právě používané tech-
nologie a materiály. V poslední době 
- po roce 1989 - byla produkce opro-
ti minulosti rozhodně dynamičtější 
a složitější.

Rozhodla jste se pro knihu pod 
vlivem mínění některých zaměst-
nanců, nebo jste v tom viděla urči-
tou historickou povinnost?
Chyběla mi ucelená výpověď o vývo-
ji fi rmy. Ta existovala téměř dvě stě 
let, přitom zhruba tři čtvrtiny svého 
trvání byla ve vlastnictví rodiny Lie-
biegů! Ti se zasloužili o to, že patřila 
k největším textilním fi rmám v Ra-
kousko-Uhersku a poté i v Česko-
slovensku. Teprve po válce rodinný 
podnik převzal stát a současný vývoj 
už všichni známe. Měla jsem k Texti-
laně vztah a psaní knížky mě bavilo. 
Jako pracovník Technické univerzity 
v Liberci, která knihu vydala, 
už jsem mohla postu-
p o -
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vším historici, pracovníci archivu či 
muzea, ekonomové, textilní odbor-
níci, ale také třeba češtinářka nebo 
pracovníci nakladatelství Bor, kte-
ří provedli veškeré redakční práce
a dali knize konečný vzhled.

Podle vyprávění posledních
zaměstnanců se fi rma dostala 
do problémů vinou manažerů 
a jejich špatné obchodní politiky. 
Vidíte to nějak podobně?
Ekonomickým rozvojem jsem se 
nezabývala, popisovala jsem vývoj 
a fakta. V textu jsou uvedeny výpo-
vědi pamětníků a čtenář si může
udělat vlastní úsudek. 

Nejste historik, přesto jste 
podala obraz výroby tka-
nin i jako publikaci, která 
zaujme právě tím, že zde 
byly kořeny textilní výroby 
a především „severočeský 
manchester“. Nemáte pocit,
že jste nepodala odpovídající
společenský podtext do histo-
rie?
Připravila jsem cestu pro histo-
riky, sociology, ekonomy a další,
pokud se budou chtít hlouběji 
danou tematikou zabývat. 
To už ale půjde o odborná 
pojednání, nikoliv o pu-
blikaci určenou pro širo-

kou veřejnost. 
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METROPOL            
recept

(Karl Stülpner, legendární loupežník 
z lesů německé, ale i české strany Kruš-
nohoří. V Čechách byl podobným lou-
pežníkem Václav Babinský z Pokratic 
u Litoměřic.)
Suroviny: 750 g zvěřiny, koření na 
zvěřinu, 10 kuliček jalovce, 150 g 
oleje,  6 velkých cibulí, 100 g červe-
ných paprikových lusků, 100 g tvr-
dých hub, sůl, worcesterská omáč-
ka, 200 g slaniny, 1 brambor nebo 2 
krajíce chleba.
Postup: Maso nakrájíme na velké 
kostky, prosypeme kořením na zvěři-
nu, přidáme nahrubo roztlučený ja-
lovec, zakapeme olejem a necháme 
několik hodin odležet (marinovat). 
Cibuli pokrájenou na nudličky (část 
si dáme stranou) osmahneme na 
oleji a přidáme kostky masa. Asi 20 
minut dusíme, poté přidáme zbylý 
olej z nálevu, několik kapek worces-
terské omáčky, nakrájenou papriku 
a houby na tenčí plátky a vše dusíme 
doměkka. Zahustíme chlebem nebo 
nastrouhanou bramborou. Dochutí-
me solí. Na oleji zprudka osmahne-

V senátu nemají místo zuřivci, lháři a nestoudníci (Lucius Cornelius Sella) bylo správné znění tajenky v minulém čísle. Varnou konvici posíláme Pavlu Štípkovi z 
Liberce. Úspěšného vylosovaného luštitele dnešní křížovky odměníme kalendářem s atraktivními fotografi emi od Leoše Šimánka. 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 kontakto-
vat) nejpozději do 14. května 2010.  
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me zbylou cibuli a nudličky slaniny, 
kterými spolu se sezonní zeleninou 
ozdobíme guláš na talíři. 

Dobrou chuť vám přeje 
Mistr kuchař Jaroslav Vašák!

Guláš krušnohorského
pytláka Štülpnera

METROPOL            
krása

Co vlasy nemají rády?
• Těžké utažené účesy
Pokud se vám líbí silně utažené drdoly 
nebo copy, nenoste je dlouho, rozhod-
ně ne celý den, a nechte vlasy odpoči-
nout rozpuštěné. Promasírujte jemný-
mi krouživými pohyby pokožku hlavy.

• Horký vzduch
Vlasy nechte po umytí volně schnout. 
Pokud to nelze, pak sušte vlasy prou-
dem studeného vzduchu, horký 
vzduch vlasy přesušuje, jsou pak 
křehké a mohou se snadno zlomit. 
Horký vzduch používejte proto jen 
zřídka, když spěcháte a potřebujete 
ušetřit čas.

• Horký povrch
Různé kulmy pracují na principu tva-
rování vlasu horkem. Nikdy je nepo-
užívejte na vlhké i mokré vlasy. Bylo 

dokázáno, že vlhkost uvnitř vlasu se 
při kontaktu s horkou kulmou změní 
ve vodní páru, která je tlakem schop-
na vlas doslova roztrhat.

• Razantní česání
Vlasy je nutno česat bezbolest-
ně a lehce, a to směrem od hlavy 
k volnému konci. Pokud jsou vlasy 
zacuchány, postupujeme po ma-
lých kouscích od konce vlasu, jinak 
může dojít k jeho přetržení. 

• Velké množství šamponu
K omytí vlasů je třeba tako-
vé množství šamponu, které je 
udáváno výrobcem. Většinou je 
udáváno množství „lískového 
ořechu“ na jedno mytí. Denní 
mytí je možné šampony, které 
jsou k tomu určeny a které vlas 
příliš nevysuší. Některé šampony 
příliš nepění. Neplatí, že čím více 
pěny, tím lépe jsou vlasy umyté. 
Nejdůležitější je šampon z vlasů 
řádně opláchnout. Mokré vlasy 
jsou velmi křehké, a proto žádné 
razantní „drbání“! Doporučuje se 
vlasy splachovat po směru růs-
tu, tedy od čela směrem k týlu 
(v záklonu), ne nad vanou i umy-
vadlem v předklonu (což je však 
jistě praktičtější). 

• Vydrbávání ručníkem
Po omytí vlasy v ručníku jemně 
vymačkáme od přebytečné vody 
a volně necháme uschnout. 

METROPOL            
CD

Lady gaga se oblékla
do výstřižků 
Královna diskoték i světových hitpa-
rád kontroverzní Lady Gaga o sobě 
dává opět vědět. Blonďatá dračice 
tentokrát potěší své fanoušky kolekcí 
nejlepších remixů, které byly vytvoře-
ny k jejím písním. Album „The Remix“ 
vydala Universal Music 3. května 
a jistě přiláká své posluchače i origi-
nálním „oděvem“, který ikona světo-
vé módy předvedla na obalu.

Bažanta

Bývalý 
T č li tá

NAPOVÍME:

Bažanta

BýBývBývalýalý
T č li á

NAPOVÍME:

  

Beran 21. 3. - 20. 4.
„Je umění nechat věci být 

a zvlášť tehdy, je-li moře života veřejného 
nebo rodinného nejvíc neklidné.  Kdo za-
včas ustoupí nyní, bude vítězem potom.“ 
Věřte staletími ověřené moudrosti.  

Býk 21. 4. - 21. 5.
Náladu, která se podobá is-

landské sopce Eyjafjallajokulli, vystří-
dá dlouho očekávaná jarní euforie. 
Vůně kvetoucích stromů na vás totiž 
působí jako afrodiziakum. Užívejte si 
ho do sytosti, je bezpečné.

Blíženci 22. 5. - 21. 6.
Zdrojem inspirace jsou pro 

vás vždy vaši partneři a i když před-
stíráte, že se bez nich můžete docela 
dobře obejít, jste na nich závislí víc, 
než jste ochotni připustit. Řekněte jim 
občas, jak je potřebujete.

Rak 22. 6. - 22. 7.
Po nekonečně dlouhých úva-

hách, co byste chtěli ve vašem živo-
tě změnit, začněte konečně jednat re-
alisticky. Neočekávejte, že se stane ně-
co mimořádného, ale i malé věci mo-
hou získat velký význam.

Lev 23. 7. - 23. 8.
Na velká prázdná gesta vás ne-

užije. K dobrému pocitu sice občas potře-
bujete publikum, ale vaše jednání je vždy 
smysluplné a promyšlené. Pokud ovšem 
nenarazíte na protějšek ve znamení Býka. 

Panna 24. 8. - 23. 9.
V nejbližší době vás překvapí 

nečekaná návštěva nebo zásilka. Tato 
zdánlivě bezvýznamná událost vám 
zamíchá karty víc, než by se dalo oče-
kávat. Nenechejte se  vyvést z míry. 
Triumf je  připravený.

Váhy 24. 9. - 23. 10.
Nestyďte se za erotické sny a se-

xuální představy. Touha po lásce není žád-
ný prohřešek, pokud nezabírá  většinu va-
ší pracovní doby. V tom případě se nediv-
te, když  dostanete v práci  výpověď.    

Štír 24. 10. - 22. 11.
Neberte si příklad z předvo-

lební kampaně českých politických 
stran. Neslibujte nikomu nic, co nelze 
splnit, zvažujte, za co utratíte peníze, 
neztrácejte sebekontrolu a neházejte 
špínu na všechny ostatní. 

Střelec 23. 11. - 21. 12.
Urovnejte si vztahy se svými 

nejbližšími. Někdy vám ujedou slova, 
která mohou ublížit víc, než jste sami 
zamýšleli. Váš jazyk je rychlejší než 
rozum, ne vždy k vašemu prospěchu. 
Omluva není potupa.

Kozoroh 22. 12. - 2O. 1.
Naučte se mírnit svou anti-

patii. Velice rádi někoho odsoudíte 
a zavrhnete dřív, než jste poznali jeho 
vlastnosti. Tento vrozený odpor vás 
připravuje o možnosti seznámit se 
blíž s mnoha zajímavými lidmi.

Vodnář 21. 1. - 19. 2.
Ačkoliv si to často neuvědo-

mujete, vaše energie je přímo závis-
lá na kontaktu s přírodou. Snažte se 
v ní pobývat co nejvíc, zvlášť v těchto 
měsících. Rozkvetete jako jarní příro-
da a budete neodolatelní. 

Ryby 20. 2. - 20. 3.
Je dobré znát své smolné dny, ne-

boť i takové se vyskytují. Už při druhém 
tahu se dají poznat a tehdy je záhodno 
stáhnou se a uvědomit si, zda máme 
svůj den, anebo ne. Dokonce i rozum má 
svůj čas. (B. Gracián) 

METROPOL 
horoskop

Připravila: Žofi e Mašková
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 Od práce načerno je jen krůček ke korup-
ci. Jaká protikorupční opatření byste chtěl 
prosadit?
Já si myslím, že v tomto směru by měla fun-
govat absolutní transparentnost. Už od sa-
motného zadání zakázek otevřít pro veřejnost 
všemi zákonnými a přístupnými prostředky 
informace o podmínkách, účastnících, cenách 
a samotném vítězi a jeho nabídce. Víte, mně 
by se nejvíc líbilo, a už to i někde probíhá, že 
do výběrového řízení a do komisí je prostě při-
zvána veřejnost, která samozřejmě nemá roz-
hodovací pravomoci, ale může říci svůj názor 
ještě dřív, než bude něco schváleno.

 Defi cit státu je obrovský - jaké škrty ve 
výdajích státu jste připraven jako poslanec 
prosazovat?
Hodně by se mohlo ušetřit zefektivněním prá-
ce úředníků. S tím bude určitě souhlasit téměř 
každý, kdo měl možnost setkat se s jejich vý-
konností. Ten, kdo je dobrý, může zvládnout 
ještě něco navíc, a ten, kdo nezvládá současné 
úkoly, měl by si hledat jinou práci. Další věc 
jsou vysoké státní příspěvky politickým stra-
nám, což vidíme nyní u konkurence při honos-
ných předvolebních kampaních. Lidé se nás 
často ptají, kde na to berou. Domníváme se, 
že státní příspěvek by se mohl snížit minimál-
ně na polovinu. Přepočet na poslance je oprav-
du vysoký, samozřejmě uskromnit se musíme 
všichni včetně vládních činitelů a úředníků, 
snížení jejich platů o 10 procent není nijak 
závratné.

 Co je vaše životní krédo?
Moje životní krédo je rodina na prvním mís-
tě. Neříkám to pro tento okamžik, skutečně se 
tím řídím stále. My se scházíme často v širším 
rodinném kruhu a držíme pohromadě. Pokud 
jde o krédo související s mojí kandidaturou 
do sněmovny, pak bych se chtěl pokusit o na-
vrácení slušnosti do tohoto orgánu. Slyším ze 
všech stran, jak jsou lidé podráždění z toho, 

co se v parlamentu odehrává nebo naopak kri-
tizují, že je naprosto nečinný. Lidé chtějí znát 
konkrétní a srozumitelné odpovědi, a to nejlé-
pe na příkladech, které se jich bezprostředně 
týkají.

 A jsme zpět u rodiny, která by měla být 
základem státu?
Je to tak, tam vzniká nový život, spousta ra-
dostí i starostí. Tam by se měl utvářet charak-
ter člověka a řešit část sociálních otázek. Málo 
mladých lidí ví, že jsou ze zákona povinni po-
starat se ve stáří o své rodiče. Ne každý to při-
jímá. Uvedu příklad - my jsme se domnívali, že 
když umožníme starým rodičům přestěhování 
do jednoho ze dvou domů s pečovatelskou 
službou, uvolní se nám odkoupením domek 
či byt pro rodiny, které na ubytování čekají. 
Bohužel jsme se mýlili. Děti pouze přehodily 
starost na město a domek se stal chalupou pro 
volné chvíle.

 Jaro máme už v plném běhu, jak jste ho 
přivítali v Železném Brodě?
Jaro vítají po svém všechny věkové katego-
rie obyvatel. K tradicím patří vysloveně jarní 
akce “Pojďte s námi za dechovkou“, která se 
odehrává v sokolovně v části Jirkov a je ob-
líbená hlavně u starší generace. Vysloveně 
pro mladé je určena přehlídka amatérských 
skupin z města a okolí, kteří nemají šanci se 
jinak prezentovat a případně zahájit svou pro-
dukci pro veřejnost. Hudebníci mají k dispozi-
ci profesionálního zvukaře, a i když výsledky 
mohou být různé, myslím si, že je to jedineč-
ná příležitost pro start. Příznivci motorismu 
se v květnu scházejí na srazu veteránů, kde 
je k vidění na sto automobilů a motocyklů 
a organizuje se zajímavý program. Prakticky 
celé město i se stovkami hostů žije červnovým 
jarmarkem, kde bývá na tři sta stánků a řada 
atrakcí, své místo tu mají tradičně vyčleněna 
stará řemesla.  

Text: Václav Sedlák
Foto: archiv Václava Horáčka

Václav Horáček věří, že TOP 09 bude mít silný hlas

Hana Maierová se dlouhodobě vě-
nuje regionální problematice, když 
se postupně dostávala od historie 
k památkové péči, cestovnímu ru-
chu a před zvolením starostkou ke 
školství a kultuře. 

 Jste bez politické příslušnosti, 
ale volební program TOP 09 vás 
musel určitě zaujmout, když jste 
souhlasila se zařazením na její 
kandidátku?
Především mě zaujal ideový zá-
klad, že strana navazuje ve svém 
programu na evropské tradice a ctí 
morální hodnoty v jejím duchov-
ním odkazu, stejně jako individuál-
ní lidskou svobodu. Vážím si toho, 
že TOP 09 chce usilovat o obnovu 
co neširšího vědomí právní podsta-
ty státu a nést odpovědnost za své 
činy, a to nejen z důvodů respektu 
k zákonům, ale zejména z respektu 
k tradičnímu pojetí mravnosti. To 
vše s ohledem na osud budoucích 
generací naší země.

 To jsou cíle, které musely sku-
tečně oslovit zkušeného historika.
Je to tak. Vycházet z poznání mi-
nulosti a historických zkušeností 
předchozích generací je pro mě ne-
zbytným předpokladem pro řešení 
problémů současnosti a hledání 
cest pro budoucnost.

 Než jste vstupovala do politiky, 
svolala jste rodinnou radu?
Bez podpory celé rodiny bych se 
do politiky nepouštěla, to byla má 
zásada už před patnácti lety, kdy 

Hanu Maierovou zaujala kultura politiky TOP 09
Turnov | Strana TOP 09 získala na sedmnáctičlennou kandidátku 
do voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR za Liberecký kraj 
celkem osm starostů měst a obcí. Na druhém místě kandidátky je 
PhDr. Hana Maierová, starostka města Turnov, původním povoláním 
historik - archivář v Muzeu Českého ráje v Turnově.

jsem se stala členkou rady města 
Turnov. Od té doby nároky s další-
mi funkcemi narůstaly a podporu 
rodiny jsem měla vždy. Při posled-
ních krajských volbách jsem se ale 
kvůli pracovnímu vytížení rozhod-
la nepřijmout nabídku sdružení 
Starostové pro Liberecký kraj s tím, 
že mojí prioritou zůstane město 
Turnov a region Český ráj. To pla-
tí i nyní, kdy mě kolegové staros-
tové přemluvili, abych to zkusila. 
Případným volebním úspěchem 
bych mohla prospět právě svému 
městu a kraji. Nejprve jsem to sa-
mozřejmě oznámila doma a tam 
jsem k mému překvapení získala 
přesvědčivou podporu. S kandida-
turou jsem souhlasila i proto, že 
jsem přesvědčena, že TOP 09 je 
jednou z mála politických stran, 
které mají šanci ve stávající politi-
ce něco změnit.

 Co považujete za největší 
úspěch ve funkci starostky města 
Turnov?
Když jsem do této funkce v roce 
2006 nastupovala, měli jsme ve 
městě rozestavěný velký a ná-
kladný objekt Kulturního centra 
Střelnice na místě již nevyhovují-
cí stavby. Byla jsem u zrodu toho-
to projektu a u většiny složitých 
jednání. Užila jsem si to, nebyla 
to jen pracovní, ale i srdeční zá-
ležitost. Po smrti mecenáše pana 
Horáčka tu najednou byla velká 
finanční proluka, ale nakonec po 
kompromisních jednáních zastupi-
telstvo těsnou většinou rozhodlo, 

Text: Václav Sedlák
Foto: archiv Hany Maierové

že se centrum dostaví z vlastních 
prostředků, aby mohlo sloužit ve-
řejnosti. O to radostnější byl rok 
2008, kdy jsme jej u příležitosti 
výročí vzniku ČSR slavnostně ote-
vírali. Velkou výhrou bylo ale také 
to, že lidé v Turnově po osmileté 
pauze sem začali za kulturou opět 
chodit. Přesvědčivé je, že v prvním 
zkušebním roce sem zavítalo přes 
20 tisíc návštěvníků.

 Další vaší srdeční záležitostí je 
určitě rekonstrukce židovské sy-
nagogy?
Podobně jako řada jiných církev-
ních objektů i ta sloužila po válce 
k jiným účelům. V případě naší 
turnovské synagogy to trvalo přes 
deset let, než se podařilo zajistit 
veškeré náležitosti, aby mohla re-
konstrukce proběhnout. Na dílo 
se nám podařilo získat prostředky 
z tzv. Norských fondů. Na jaře 2008 
u příležitosti zahájení turistické 
sezony mohl být jedinečný objekt 
otevřen a začal sloužit veřejnosti. 
 

 TOP 09 je konzervativní strana, 
což lze vycítit z některých pro-
gramových cílů, mezi občany, ale 
i jejími sympatizanty to mírně ře-
čeno zašumělo, když oznámila, že 
je za zrušení porodného?
Každý nepopulární návrh nalezne 
své odpůrce, a proto je třeba o něm 
dál diskutovat. Jsem ráda, že se 
v  této citlivé věci vše vysvětlilo 
s tím, že porodné by měli dostávat 
jen sociálně potřební, o čemž by 
měly rozhodovat po prozkoumání 
orgány měst nebo obcí. V návrhu 
se říká, že do částky 20 tisíc korun 
by polovinu porodného hradil stát, 
zbytek obec či město.
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Severočeský Metropol, čtení pro celé rodiny | bezplatná distribuce do domácností a stojanů v Libereckém kraji

Od svých osmnácti let působí v muzikálech. 
V roce 1998, to jí bylo dvacet, se zúčastnila 
konkurzu na roli Evity a stala se její nejmlad-
ší představitelkou na světě. Od té doby jsme 
Radku Fišarovou mohli spatřit coby Kleopat-
ru ve stejnojmenném muzikálu, hrála v Rebe-
lech, v Angelice, v Touze... Nicméně hudební 
fajnšmekři ji vnímají především jako dokona-
lou interpretku repertoáru slavné francouzské 
zpěvačky Edith Piaf.   

 Zhruba před pěti lety jste se mi v rozho-
voru přiznala, že ač kritikou nazývána čes-
kou Edith Piaf, francouzsky neumíte ani slo-
vo. Změnilo se něco od té doby?
Změnilo. Francouzštinu se učím, i když jsem stá-
le pouze v roli studentky. Už to není tak, že bych 
opravdu vůbec ničemu nerozuměla. To bych si 
po těch deseti letech, co repertoár Edith Piaf in-
terpretuji, neodpustila, protože mi opravdu vel-
mi záleží na tom, abych věděla, o čem zpívám. 
Takže učit se francouzsky byla nutnost.

 Kdybyste měla srovnat sebe jako interpret-
ku Edith Piaf a svoje působení v muzikálech, 
co pro vás dvě tak odlišné pěvecké a herecké 
polohy znamenají?
Muzikály sice jsou nejvíc viditelnou součástí mé-
ho života, ale ne tou zásadní. Tou je určitě  Edith 
Piaf a šansony. Protože to není příliš komerční 
záležitost, víc se mluví o muzikálech. Samozřej-
mě je mám moc ráda, zpívám v nich ráda a dlou-
ho, vlastně od svých osmnácti let a vždycky jsem 
to chtěla dělat. Jsem vděčná za příležitosti, kte-
ré jsem v muzikálech dostala. Teď právě jsme do-
hráli Angeliku a Kleopatru, kde jsem alternovala 
v hlavní roli, v současné době zpívám v muziká-
lu Daniela Landy Touha.

 Tady vás režisérka Mirjam Landová obsa-
dila dokonce do dvou rolí.

V Touze hraji hlavní roli herečky Karin a tou 
druhou je taková bláznivá dvojrole, která mě 
opravdu moc baví.

 Nedávno jste v teplickém JazzClubu před-
stavila hudební nástroj, který jste sama vy-
myslela.
Ano, je to jakási přípravka pro hru na strunné 
nástroje, vymysleli jsme ho před několika lety 
s tatínkem. Víte, já jsem velmi dlouho, vlastně 
už od dětství, zpívala country a mýma rukama 
prošly snad všechny kytary, mandolíny, banja... 
A vždycky jsme měli problém s tím, že mando-
lína má osm strun, takže když jsem byla malá 
a měla jsem malou ruku, nemohla jsem na ni 
hrát. Banjo zase bylo příliš tvrdé na dotyk a ky-
tara pro mě byla velikánská. Řekli jsme si, že 
chybí nějaký vhodný nástroj pro začínající hrá-
če a ve slabé chvilce jsme ho vymysleli. Je to ně-
co mezi mandolínou a kytarou a říkáme mu de-
lika, protože se vyráběl ve fi rmě Delicia.

 Mluvíte o něm v minulém čase...
Bohužel, nástroje už se tam nevyrábějí a kvů-
li tomu celý náš projekt usnul. Nicméně náš 
nástroj žije dál svým vlastním, i když velmi 
malým životem. Několik kusů putuje po svě-
tě, například na něj hraje jedna kapela v Rus-
ku, mají ho jako takovou kuriozitu. 

 Tatínek je také muzikant?
Tatínek je projektant strojírenských technologií, 
čili rozhodně je kreativec, ale k muzice má blíz-
ko jen skrze mě a mojí starší sestry. Má hudeb-
ní sluch a vždycky ho to bavilo, od malička 
nás k muzice vedl a v tomto směru se nám 
věnoval. Původní české šansony zpívám je-
nom svoje. Píšu si komplet muziku i text.

 Což je na scéně české populární hudby 
ojedinělé, většina zpěvaček si stěžuje, že 
není, kdo by pro ně psal.

Je to pravda, autoři opravdu ne-
jsou. Já mám ale v repertoáru 

i mnoho věcí převzatých, prá-
vě například francouzské šan-
sony a nejenom Edith  Piaf, 

které jsem si do češtiny pře-
textovala. Vlastní české písnič-

ky, u nichž jsem složila hudbu 
i text, považuji spíše za takovou 
neplánovanou náhodu, prostě 
mě to napadlo a tak jsem to pře-

vedla na papír. Jinak se samozřejmě 
žádné spolupráci nebráním. 

 Vzpomínáte někdy na své úplné 
muzikantské začátky? Ví se o vás, 

že jste zpívala i trampské písničky, že 
jste údajně byla „košíkářka“?
Tak ortodoxním trampem jsem ni-

kdy nebyla vzhledem k tomu, že jsem 
se narodila v Praze. Zpívala jsem na růz-
ných festivalech country muziku, dokon-
ce i americkou country, takže to nikdy ne-

byla taková ta klasická „kotlíkařina.“ Ale 
já se pořád považuji za country zpěvačku, 

takže s tím žádný problém nemám a možná 
ještě natočím nějakou country desku. 

 Čemu dáváte přednost, country nebo šan-
sonu?
Takhle to nevidím, protože nemám ráda ška-
tulkování. Ono navíc country v českém a svě-
tovém pojetí je něco naprosto jiného. Určitě 
bych chtěla hrát country se skvělými muzi-
kanty. Nakonec šansony zpívám se svým vlast-
ním jazz triem a vím, že záleží na výběru pís-
ní, na textu a aranžích a ve výsledku je jedno, 
jací jsou to hráči, zda hrají jazz nebo country, 
především to musí být skvělí muzikanti.

Radka Fišarová zraje jako víno
Na prkna, která znamenají svět, vstoupila Radka Fišarová (32) poprvé jako malá holčička se 
světoznámým sborem Bambini di Praga. Později, jako zpěvačka folkové skupiny Fišle, okouz-
lila publikum na Portách.  Svá dvě první CD natočila se skupinou AURIS, kterou založila. 
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Tipsport arena v Liberci
Jeronýmova 570/22 • Liberec 7 

PROGRAM AKCÍ KV TEN 2010

www.tipsportarena.cz
info@tipsportarena.cz

www.ticketpro.cz
Vstupenky v síti Ticketpro

800

Jean Michel Jarre
26. 5. 2010 20.00 hod.
Jean Michel Jarre se vrací do eska, tentokrát p iváží svoji show plnou hit  do Liberce!

Handicap Tour 2010
11. 5. 2010 
Seriál setkání handicapovaných motorist  s nácvikem jízdy v krizových situacích.

Liberecké Všeho Trhy
8. a 22. 5. 2010 6.00 - 11.00 hod.
Od dubna se na centrálním parkovišti každou druhou a tvrtou sobotu v m síci usadí bleší trhy.

Mistrovství R v aerobiku 2010
7. - 9. 5. 2010
Hala mí ových sport  hostí Mistrovství R v gymnastickém, step a team aerobiku 2010.

FLOORFEST 2010 
2. - 4. 7. 2010 
Netradi ní spojení turnaje smíšených tým  ve  orbale a festivalu amatérských hudebník .

P IPRAVUJEME

www.opel.cz          infolinka 800 101 101 *platí pro participující dealery Opel

ím starší Opel, tím levn jší opravy!

A navíc jarní nabídka letních pneumatik se slevou až 40 %*.

Classic servis Opel.
Profesionální servisní program 
pro dokonalou pé i i o starší vozy.

 4 roky 10 % 5 %
 5–6 let 20 % 10 %
 7 a více let 30 % 15 %

Stá í vozu podle 
VIN ísla

Sleva p i oprav  z prodejní ceny 
náhradních díl  Opel

Sleva na práci 
v autorizovaných servisech Opel

Naše nabídka:

OPEL_Classicservis_sestricky2010_CZ_246x196_METROPOL.indd   1 3/10/10   4:35:10 PM

Olympijští reprezentanti ČR ve Vancouveru s vedením Libereckého kraje.

„Je mi velkou ctí přivítat na půdě Li-
bereckého kraje členy nejúspěšnější 
olympijské výpravy v dějinách České 
republiky, která na Zimních olympij-
ských hrách ve Vancouveru získala šest 
medailí. Odečteme-li tři medaile Mar-
tiny Sáblíkové, tak zbývající tři získali 
sportovci reprezentující Liberecký kraj 
- běžci z Dukly Liberec a SKP Jablonec 
nad Nisou, kteří šokovali celý svět, když 
ve složení Jakš, Bauer, Magál, Koukal 
předběhli Němce, Francouze i Italy. A do 
aktiv úspěchů našeho kraje počítám 
i bronz Šárky Záhrobské, která sice žije 

Dík patří olympionikům
Liberec | Závodníkům, kteří reprezentovali republiku na letošních Zimních 
olympijských hrách (ZOH) v kanadském Vancouveru, poděkovali a pamětní 
listy Libereckého kraje předali jeho hejtman Stanislav Eichler a radní. 

v Praze, ale pochází z Benecka v Krkono-
ších,“ řekl hejtman.
Podle něj Liberecký kraj připravil do 
české reprezentace z 93 účastníků le-
tošních ZOH téměř 50 procent závod-
níků v 10 různých sportech. „A odečte-
me-li neúspěšné hokejisty, tak dokonce 
65 procent olympioniků mělo klubovou 
příslušnost ve sportovních oddílech  pů-
sobících  v našem kraji,“ doplnil s tím, 
že pokud jde o klasické lyžování, ve 
Vancouveru obsadili závodníci za Li-
berecký kraj dokonce 86,1 procenta 
míst v české reprezentaci.  (lan)

Na kole k památkám kraje 
Liberecký kraj | Soutěž na téma „Na kole k památkám Libereckého kraje“ vy-
hlásil Liberecký kraj s Národním památkovým ústavem, ú.o. p. v Liberci. Do 
soutěže se může zapojit každý, kdo pošle do 31. srpna na adresu Krajský úřad, 
Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, U Jezu 642/2a, 461 80 Libe-
rec 2, fotografi i, výtvarné dílo nebo báseň ze svého cyklistického putování za 
památkami Libereckého kraje.  Všechny doručené podklady budou vystaveny 
na zámku Lemberk během září. Zároveň budou vybrána nejlepší díla ze všech 
kategorií. Jejich majitelé se mohou těšit na dárkové balíčky, volné vstupenky a 
další věcné ceny. Více informací na www.liberecky-kraj.cz.  (en)
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Desfoursovi možná počítali i s nále-
zem rud nebo polodrahokamů, o je-
jichž existenci na severu Českého krá-
lovství nebylo pochyb. Pravděpodob-
ně také předpokládali zřizování skláren 
a textilek, protože příroda poskytova-
la pro tato průmyslová odvětví dosta-
tek surovin. V Čechách získali obrovský 
majetek.
Obce v Jizerských horách zakládají pře-
devším pomocí kolonizátorů z Němec-
ka. Jednou z nich je i Josefův Důl v nád-
herném přírodním prostředí na levém 
břehu bystřiny Kamenice. Na počát-
ku osmnáctého století si postavili ma-
lý zámeček a začali budovat přede-
vším sklárny a textilky. Vedle velkých 
dílen se později prosazovali i malí sklá-
ři a sklo se stalo hlavním artiklem výro-
by v malé jizerské obci. 
Značný rozkvět obce nastal v devate-
náctém století a počet obyvatel pře-
kročil dva tisíce. Sláva industrializace 
Josefodolu nebyla jediným magnetem 
k četným návštěvám. Přijížděli sem ob-
chodníci, ale také turisté a dlouho sem 
bylo přímé autobusové spojení z Pra-
hy. Lákavé bylo lyžování a především 
turistika.
I dnes četné hotely a penziony nabíze-
jí své služby k rekreaci a pro sport. Ne-
sčetné turistické trasy se spoustou za-
jímavých přírodních míst stále lákají 
vstoupit právě z těchto míst do centra 
Jizerských hor. Příroda jakoby po staletí 
téměř netknutá dodávala člověku svou 
sílu a nabíjela duše optimismem.  Je zá-
žitkem vyhledat Kamennou komoru, 
alej deseti dubů, Peklo, Nebe, Ráj, ne-
bo se vydat nejkrásnějším kaňonem 
Jedlové proti jejímu toku za vodopá-
dy. Kousek za kostelem se zvedá turis-
tická stezka od nádraží podél bystřiny 

Kaňonem vodopádů z Josefova Dolu
Náklady na vybudování obcí v již-
ní části Jizerských hor musely 
být pro Desfoursovi značně vyso-
ké. Šlechtický rod dostal pozem-
ky v roce 1634, když se postavil 
Niclas proti Valdštejnovi. Z Lotrin-
ska se přesunul do Čech a zřejmě 
již v sedmnáctém století si dovedli 
majitelé vypočítat, že kámen, dře-
vo a voda jim v budoucnu přine-
sou velký užitek a pravděpodob-
ně, jak uvádějí historici, vydran-
coval kraj hůře, než když jím pro-
cházela armáda. 

Jedlové, přítoku Kamenice, okolo býva-
lé sklárny a provozu pily směrem k Les-
ní bráně. Tam lze zaparkovat i autem 
a pak už sledovat kaskády Jedlové. 
Turistu provází devět naučných tabu-
lí o životě Jizerských hor. Stezka str-
mě stoupá nad kaňonem, kterým se ří-
tí a skáče přes balvany vířící proud vo-
dy. Po pravé ruce se začnou zvedat bal-
vany, omezující kaňon z levého břehu 
Jedlové, pravá strana je hustě zalesně-
na a dole hučí bystřina. Je krásná, v zi-
mě oděná do ledových krápníků a taju-
plných sněžných závojů, na jaře zdatná 
a silou pronikající dolem, v létě zklidní 
svůj běh a ztiší hluk, podzim zkrášlí ka-
ňon nádherné barvy listnatých stromů 
a keřů, mísících se se zelení smrků. Ob-
rovské balvany v řečišti nebo nad ním, 
obři objímající nevěstu, jako by ji chrá-
nili před nepřízní povětří či po staletí 
před lidským pokolením.
Rozmanitost toku zaujme už od most-
ku, kde odbočuje cesta do Pekla a kou-

sek klidného místa se sluníčkem rozpa-
čitě chce omluvit následující náročný 
výstup či lomoz vody. Pekelná tůň snad 
byla nazvána podle své tmavé bar-
vy dna, byť zlatavý odstín a zeleň me-
chů tvoří spíše pohádkovou krásu. Ná-
sleduje krkolomný výstup přes kořeny, 
kameny, zato však s pohledy na obrovi-

té skály po pravici a hluboký kaňon se 
vzpouzejícím se vodním živlem. 
Odměna se přiblíží v podobě čtrnácti-
metrového vodopádu s největším pě-
timetrovým skokem, kde postát a po-
zorovat padající masu údolem, přináší 
osvěžující a potěšující prožitek. Prolé-
začka nad vodopádem jakov by ztišila Text a foto: Milan Turek

ono přirozené bouření a voda sice po-
spíchá, ale v širším řečišti na konci na-
učné stezky se proměňuje v klidný tok. 
Přitéká sem od Čihadel, kde ji napájejí 
rašelinová jezírka, kam lze dorazit ob-
tížněji pro bažinatý a prudce stoupají-
cí terén. 
Poslední naučný panel dvanáctihek-
tarové přírodní rezervace spojuje 
modrou a žlutou značku, na společ-
nou Mořskou cestu. Klidná silnička 
dovede turistu zpět k Lesní bráně ne-
bo až k nádraží. Vlaky z Josefova Do-
lu jezdily často, nyní jsou využívány 
spíše turisty. Je to poslední stanice 
v Jizerských horách, autobus už sem 
nejezdí. Autem je obec dostupná jed-
nak z Bedřichova a jednak z Jablonce 
přes Maxov nebo ze Smržovky. Turis-
tické a cyklistické stezky zde propoju-
jí centrální část Jizerských hor s civi-
lizovanou obydlenou částí.

Josefův Důl, údolí Kamenice.Josefův Důl, údolí Kamenice.

O máji, vůni a vzpomínkách
Jaké asociace ve vás vzbuzuje kvě-
ten? Lásku, šeříky, Máchu? „Svátek 
matek, rozkvetlá třešeň, vyhřáté meze, 
májka, průvod, lásky čas, teplo, líbá-
ní…,“ vyjmenovávali kolegové v re-
dakci. A jeden z nich začal citovat 
Máchu: „Byl pozdní večer, první máj, 
večerní máj, byl lásky čas…“ .
Víte, že letos v listopadu uplyne dvě 
stě let od narození básníka a prozai-
ka, představitele českého roman-
tismu a zakladatele české moder-
ní poezie Karla Hynka Máchy? Prv-

ní výtisky Máje měl Mácha v ruce
23. dubna 1836 a o dva dny později 
prý už neměl ani jeden. Všechny se 
prodaly! Máj se během 174 let do-
čkal téměř 350 vydání!
Není pochyb o tom, že máj je lásky 
čas, který má své kouzlo nejen pro 
zamilované. Vyznání citu pod roz-
kvetlým stromem je nadmíru ro-
mantické a žadatel o ruku se v té 
chvíli nemůže dočkat záporné od-
povědi, nehledě na to, že se do srd-
ce své milované navždy zapíše jako 
muž číslo jedna. 

„Hrdliččin zval ku lásce hlas, kde boro-
vý zaváněl háj...“ A ta vůně. Začátek 
jara mívám spojený s pronikavou vů-
ní hyacintů, květen s omamnou vůní 
šeříků. Jsou překrásné - od bílých až 
po temně fi alové či vínové. Zavřete 
oči a zhluboka se nadechněte. Cítíte? 
To je jeden z okamžiků, které dávají 
životu koření. Jedna z milých chvilek, 
které nikde nekoupíte, a ve spojení 
se zamilovaností je neopakovatelná 
a ve vzpomínkách úchvatná. 
Vzpomínáte rádi? Máte-li nač, pak 
jistě ano. „Ráda vzpomíná“ napří-

klad Hana Hegerová. „Tak už je tady 
čas, kdy láska nastavila dlaň…,“ zpí-
vá v úvodu písně Petra Hapky a Pav-
la Kopty. Láska nastavuje dlaň právě 
teď, v měsíci máji. Květen bude zase 
za rok, za dva, za deset let. Ale ten 
letošní už se opakovat nebude. Leda 
ve vzpomínkách. 
Ať se v květnových dnech opíjíte lás-
kou a ať vám na ně zůstanou voňa-
vé vzpomínky.
Alena Volfová
šéfredaktorka
volfova@tydeniky.cz


