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Klára Vytisková - zpěvačka skupiny Toxique
• narodila se ve znamení Býka 3. května 1985
• studovala na konzervatoři Jaroslava Ježka (jazz a skladbu)
• moderuje hudební pořad Medúza
• právě nahrává novou desku 

pomoc a orientace
ve světě fi nancí

...máme nové hvězdy!

ZOO Plzeň – docela jiný světW W W . Z O O P L Z E N . C Z

Klára Vytisková měla Klára Vytisková měla 
truhlu Na princeznytruhlu Na princezny

Mladá, talentovaná zpěvačka Klára Vytisková ze skupiny Toxique celé léto vystupuje na hudebních festivalech. 
Nedávno se navíc stala kmotrou projektu Korálky dětem. 

 Kláro, můžete nám prozradit, čím se projekt Korálky dě-
tem vlastně zabývá?
Projekt je společným dílem herečky Míši Mauerové a občan-
ského sdružení Múzy dětem. Celá akce se spustila v roce 2007 
a v současné době jsou do ní zapojeny dívky a chlapci z pě-
ti dětských domovů. Princip spočívá v tom, že děti navrhují 
a vlastnoručně vyrábějí bižuterní šperky, které pak na inter-
netu prodávají. Učí se nejen šperkařskému umění, ale i hos-
podařit s vlastnoručně vydělanými penězi.

 Co vás vedlo k tomu, že jste se stala kmotrou tohoto pro-
jektu? 
Na koncertech v dětských domovech, kam jezdíme s „Múza-
mi“ s naší kapelou Toxique, mě moc baví ta skvělá atmosfé-
ra. Zpívá se tam, tančí, povídáme si. Když mě Karel Navrátil, 
předseda projektu Múzy dětem, oslovil a požádal o spoluprá-
ci, hned jsem do toho šla. Navíc mám ke korálkům úžasný 
vztah. Babička jich měla na půdě celé krabice a já je jako hol-
ka stále navlékala a navlékala. Vlastnoručně vyrobené šperky 
jsem měla tendenci na ulici i prodávat, ale nikdo si bohužel 
tenkrát nic nekoupil. 

 Jaký byl váš nejzajímavější výtvor? 
Byla jsem v navlékání docela dobrá a naučila jsem se z korál-
ků dělat už i kytičky. Jednou jsem si ustřihla nad pasem tričko 
a chtěla jsem ho doplést právě kytičkami, které by visely jako 
třásně až dolů přes bříško. Jenže to byla opravdu šílená ma-
kačka a nakonec jsem to vzdala. 

 Když už jsme u toho zdobení, na noze máte červenou, 
hezky vyšperkovanou sádru. Copak se vám stalo?
Na koncertu v Bruselu jsem neměla na pódiu svoji vyzkouše-
nou pohovku, a tak jsem si půjčila jednu krásnou z Pražské-
ho domu. Ve chvíli, kdy jsem na ní začala skákat, jsem zjisti-
la, že je extrémně pruživá. Vyskočila jsem moc, dopadla v šíle-
ně vysokých podpatcích na zem a zlomila jsem si nohu v nár-
tu. Myslela jsem si ale, že je to jen naražené. Odskákala jsem 
a odzpívala ještě sedm písniček. V Praze mi nohu hned dali 
na šest týdnů do sádry. 

 K vašemu oblékání - působíte neomšele a trochu exotic-
ky. Kam na ty nápady chodíte?

Od malička jsem se ráda převlékala. Měla jsem svoji truhlu, 
která se jmenovala „Na princezny“. Z ní jsem tahala staré ša-
ty a kombiné po babičkách a lítala jsem v nich po zahradě. 
Děláme s kapelou pop a myslím si, že k němu patří barevné, 
divoké efekty. Ráda vymýšlím kostýmy na pódium a zatím-
co zahraniční interpreti za ně vyhazují miliony, my děláme 
show za docela málo peněz. S inspirací mi občas poradí šikov-
ná kamarádka, ale jinak si vše hledám sama třeba v módních 
časopisech. Vzhledem k tomu, že jsem částečně barvoslepá 
a občas smíchám šílenosti, se mi to docela daří. 

 Pojďme zpátky ke koncertům v dětských domovech. Jak 
na vás tamní prostředí působí? 
V každém dětském domově je to trochu jiné. Nejlepší je přijet 
o den dříve nebo ráno, trávit s dětmi trošku času a teprve pak 
vystupovat. Získáme si tím jejich důvěru a pak se jenom diví-
me, kolik je tam talentovaných dětí. Některé umí úžasně beat-
box nebo breakdance. Nakonec se rozdovádí a předvádějí skvě-
lé kousky. 

 Jak vzpomínáte na své dětství?
Vyrůstala jsem ve mlýně s velkou zahradou a tam jsem se 
opravdu vyřádila. S kamarádkami jsme zakládaly detektivní 
kanceláře, stavěly jsme bunkry a hrály střílečky. Stále se něco 
dělo a já jsem se vůbec nenudila. Rodiče byli navíc hodně kul-
turně založení a já s nimi chodila na výstavy a koncerty.

 Bavilo vás zpívání od malička?
Ve vsi jsme měli sbor, kde se scházeli dohromady malí, velcí, 
dlouzí i krátcí a zpívali jsme spirituály. Měla jsem tehdy dost 
nevýrazný soprán a nikdo mě tam moc nebral. V duchu jsem 
si říkala, že jim jednou ukážu, jak budu zpívat. Sólové ambice 
jsem ale neměla, spíš jsem skládala písničky a pak jsem měla 
potřebu je realizovat. Na gymplu jsme založili kapelu a začali 
hrát převzaté písně, ale i ty moje vlastní. Pak jsem šla z kape-
ly do kapely, až vznikla skupina Toxique. 

 Co chystáte na léto?
S kluky jsme si zakázali volno, všechny pátky a soboty už má-
me plný. Budeme jezdit po festivalech, což mě moc baví, pro-
tože venkovní hraní je fajn. Jen aby moc nepršelo. 

Text: Šárka Jansová, foto: Jana Chržová 
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Praha | Akademickému malíři 
Kristianu Kodetovi se dostalo ve-
liké cti. Byl požádán, aby vytvořil 
návrh pomníku na hrob Waldema-
ra Matušky, jehož ostatky jsou po-
hřbeny na pražském Vyšehradě. 

Kodet, který žije převážně na své cha-
lupě, bývalé faře na Táborsku, tak ně-
kolik týdnů pracoval na návrhu podo-
by, jejíž fi nální verzi schválila Matuš-
kova manželka Olina a jeho syn Wal-
demar Matuška ml.
„Jsem nesmírně rád a poctěn, že se mo-
hu podílet na podobě náhrobní desky na 
hrobě svého velkého kamaráda a velké-
ho člověka, kterým Waldemar byl. Jsem 
také rád, že se mi podařilo najít skvě-
lou kamenickou fi rmu z Pelhřimova, kte-
rá můj návrh převede na desce do reálu, 

Pomník na hrob Waldemara Matušky 
protože sehnat šikovného, solidního ka-
meníka, pro kterého bylo navíc ctí dělat 
takové dílo tak velkému člověku, byl po-
malu nadlidský výkon. A naštěstí se vše 
povedlo,“ prozradil Metropolu Kristian
Kodet, který návrh fi nální podoby vy-
tvořil právě ve svém ateliéru na své 
chalupě. Typicky „kodetovské“ dílo 
zobrazuje siluetu odcházejícího muže 
a za ním odloženou kytaru. 
Slavnostně byl pomník odhalen v dru-
hé polovině června za účasti manžel-
ky a syna Waldemara Matušky i dal-
ších jeho přátel a známých.
Kristiana Kodeta pojilo s Matuškou 
a jeho rodinou velké přátelství. Do-
konce krátce před jeho smrtí mu v je-
ho domě na Floridě namaloval svůj 
obrovský obraz, který zabírá jednu ce-
lou zeď haly.  (met) 

Radniční věž 
rozhlednou

Jablonec nad Nisou | Na Jablo-
nec z výšky se můžete podívat 
z radniční věže, která o prázd-
ninových měsících funguje jako 
jedna z dvanácti rozhleden Jizer-
ských hor.
Podle informací jabloneckého 
kulturního a informačního cent-
ra lze výstupy na věž absolvovat 
v doprovodu průvodkyně v úte-
rý, ve čtvrtek a v pátek každou 
celou hodinu od 9 do 15 hodin, 
v pondělí a ve středu pak i v 16 
hodin.  (na)

Estrády
pro seniory

Liberec | Tradiční kulturní léto, 
které  pořádá Domov pro seniory 
v Liberci - Vratislavicích nad Ni-
sou, zahájili zpěváci Josef Zíma, 
Heidi Janků a Big band Luboše 
Ottla.
„Tato zahajovací akce byla pro po-
zvané seniory z různých domovů 
a hosty, ale pak na takzvané Se-
niorEstrády zveme i veřejnost. Na 
své si tu přijdou milovnici lidových 
písniček a dechovky, kteří mohou 
posedět v přírodním divadle přímo 
v areálu domova. Tak jako v loň-
ském roce je vždy připraven pestrý 
program s tanci, soutěžemi i dis-
kusními tématy,“ řekl ředitel Do-
mova Miloslav Vodrážka.  (lan)

 Nové půjčovny 
kol ve východních 

Čechách
Pardubický kraj | České dráhy otev-
řely na nádraží v Letohradě nové Cyk-
lopůjčovny Orlicka. Ty budou až do 
konce října fungovat na nádražích 
Českých drah v Letohradě, Žamberku, 
Králíkách, Jablonném nad Orlicí, Ústí 
nad Orlicí a České Třebové.
Smyslem projektu, při kterém České 
dráhy spolupracovaly s Destinační spo-
lečností Orlické hory a Podorlicko, je za-
traktivnit služby spojené se železnič-
ní dopravou a přispět k podpoře ná-
vštěvnosti zajímavých lokalit na Orlic-
ku a v Pardubickém kraji obecně.
Zájemci si mohou vypůjčit jízdní ko-
la v libovolné železniční stanici v regi-
onu, vracení je možné opět v libovol-
né z nich a navíc také v Chocni. Bez 
předchozí objednávky lze půjčovat ko-
la v České Třebové a Letohradu, v ostat-
ních stanicích je potřeba objednat kola 
alespoň den dopředu. „Zapůjčení kola je 
velmi snadné. Je potřeba mít u sebe dva 
platné osobní průkazy, složit zálohu 1 000 
korun a uzavřít smlouvu a po zaplacení 
půjčovného můžete vyrazit,“ uvedl mluv-
čí  ČD Radek Joklík s tím, že zálohu do-
stanou cestující zpět po vrácení kola. 
V sezoně bývá o vypůjčení kol z cyklo-
půjčoven ČD velký zájem, proto provo-
zovatelé zájemcům doporučují, aby si 
kola v orlických cyklopůjčovnách zare-
zervovali na telefonu 972 323 950.
Cyklopůjčovny nejsou určené jen pro 
cestující Českých drah, ale především 
pro návštěvníky jednotlivých lokalit 
Orlicka, kteří sem přijedou na víkend 
nebo několik dnů a kolo z cyklopůj-
čovny je vhodnou alternativou k po-
znání zdejšího kraje nebo jen k výletu 
do okolí.  (met)

Obraz byl zařazený do projektu „Ka-
rel Škréta (1610 - 1674) - doba a dí-
lo“, ve kterém odborníci již v roce 
2007 vytipovali kolem 200 děl po ce-
lé ČR, u nichž si stanovili za cíl po-
tvrdit či vyvrátit Škrétovo autorství.
„Využívali jsme také literaturu, ze 
které jsme předpokládali, že jeden 
z obrazů v jičínském kostele, na-
zvaný Zvěstování Panně Marii, je 
z okruhu Škrétových děl, ale nemu-
sí být jeho vlastní rukou namalova-
ný,“ uvedla kurátorka Národní ga-
lerie v Praze - Sbírky starého umě-
ní Andrea Rousová. 

Odborníci z vědeckovýzkumné-
ho týmu podrobili obraz sérii ex-
pertíz, mezi nimiž byl i rentgeno-
gram, který začátkem letošního 
roku jednoznačně určil, že auto-
rem olejomalby pocházející z 60. 
let 17. století je Karel Škréta star-
ší.
„Ani jeho syn, ani jeho žáci či násle-
dovníci a napodobitelé nedosahova-
li jeho talentu a dynamiky, což tato 
metoda jasně prokázala. On malo-
val jakoby ihned načisto, na červe-
ný podklad po nanesení základních 
kontur bělobou domalovával bez ja-

kýchkoli korekcí finální dílo. Malba 
náleží mezi další umělecky vysoce 
kvalitní díla tohoto zakladatele ba-
rokní malby u nás,“ řekl Záhoř.
Náročná restaurátorská mravenčí 
práce by měla být za zhruba mě-
síc hotová a poté se artefakt při-
pojí k ostatním zhruba 370 mal-
bám, kresbám a grafikám vysta-
veným na expozici se shodným 
názvem, jako je název projek-
tu, a to od 26. listopadu 2010 do 
10. dubna 2011 ve Valdštejn-
ské jízdárně Pražského hradu.
 Text: Boris Šimon

Hradec Králové | Restaurace, kde 
pracují neslyšící žáci a žáci s těž-
kým řečovým handicapem, zahá-
jila svůj provoz v Hradci Králové. 
Je to první pracoviště svého druhu 
v České republice.

„Je to první pracoviště v ČR, kde tyto dě-
ti mohou v přirozeném prostředí před-
vádět svůj cukrářský a kuchařský um,“ 
uvedla ředitelka Střední, základní 
a mateřské školy Štefánikova Iva Rin-
dová. Restaurace je umístněná v bu-
dově nedávno otevřeného Terminálu 
hromadné dopravy.
„Denně zde od pondělí do pátku pracu-
je pět dětí s mistrem odborného výcviku, 
takže se zde bude zajišťovat plnění učeb-
ních osnov a to, aby jejich činnost byla 
tak, jak má být,“ doplnila ředitelka. Cí-
lem záměru je vytvořit pro takto han-
dicapované děti prostředí mezi zdra-
vými lidmi, kde mohou pracovat.
V nabídce je pět možností snídaňové-
ho menu podávaného od osmi do 10 

Ojedinělá restaurace zahájila provoz

hodin, potom následuje běžná denní 
nabídka včetně polévek, steaků a dal-
ších i bezmasých jídel ve velkých i ma-
lých porcích do 18 hodin, která zahr-
nuje výhodné polední menu od 10 do 
13 hodin. „Žáci zatím jen vaří a mají pří-
stup do prostor restaurace, aby mohli vi-
dět odezvu hostů na jejich výtvory. Po do-
hodě s provozovatelem plánujeme, že 
bychom zkusili i obsluhu,“ dodala Rin-

dová. Celá restaurace je pojatá jako za-
řízení bez komunikačních bariér. „Jí-
delní lístky budou připravené i v Brail-
lově slepeckém písmu a u každého jídel-
ního lístku budou karty, takže kdokoli 
z příchozích s komunikační bariérou mů-
že použít číselného záznamu a k obslu-
hujícímu personálu se bude chovat jako 
cizinec,“ uzavřela ředitelka Rindová.
 Text a foto: Boris Šimon

Deset pracovních míst pro tělesně po-
stižené a dalších několik do konce roku 
vzniklo či ještě vznikne v 1. Severočes-
kém družstvu pro zdravotně postiže-
né. Nová místa fungují díky spolupráci 
družstva a firmou CENTROPOL ENER-
GY. Zdravotně postižení se podílí pře-
devším na administrativě spojené s ob-
sluhou klientů dodavatele energií. 
„Díky poptávce od společnosti CENTROPOL 
ENERGY jsme mohli na částečný či plný 
úvazek v letošním roce zaměstnat již deset 
zdravotně postižených spolupracovníků. 
Podle informací vedení CENTROPOLu by-
chom měli do konce roku vytvořit dalších 
několik nových pracovních míst,“ říká 
předseda představenstva družstva Jan 
Palička. Podle něj zdravotně handicapo-
vaní pracovníci poskytují především ad-
ministrativní podporu při komunikaci 

se zákazníky CENTROPOL ENERGY. „Do-
plňují například elektronická data a pod-
porují call-centrum zákazníka. Zajímavé 
pro ně určitě je, že práci mohou vykonávat 
z domova,“ uvedl Jan Palička. 
Pro CENTROPOL ENERGY je podobná 
spolupráce zajímavá z několika důvodů. 
„Jsme rádi, že můžeme tělesně postiženým 
spoluobčanům alespoň částečně usnadnit 
zařazení se do běžného života. Tito lidé se, 
i když ne právně, fakticky stávají součástí 
naší firmy. Pro naši společnost je ale tato 
spolupráce zajímavá i ekonomicky,“ řekl 
obchodní ředitel a člen představenstva 
CENTROPOL ENERGY Lukáš Pokrupa. 
Předpokládá, že nově vzniklá pracovní 
místa nejsou pouze krátkodobá, ale že 
firma bude s 1. Severočeským druž-
stvem zdravotně postižených pracovat 
dlouhodobě. (pok)

Příklad hodný následování
O tom, že handicapovaní spoluobčané nemají při uplatnění na trhu prá-
ce jednoduchou situaci, není třeba nikoho sáhodlouze přesvědčovat. Každý 
konkrétní příklad je proto hodný následování. Jedním z nich je společnost
CENTROPOL ENERGY, která obchoduje s elektřinou a zemním plynem v ČR.

METROPOL 
krátce

Unikátní objev v kostele sv. Ignáce
Jičín | Historici umění zjistili, že obraz dlouhá léta visící v kostele svatého Ignáce v Jičíně, jehož autor byl dlouho po-
važovaný za neznámého, namaloval Karel Škréta starší. Jeho hodnota se může pohybovat až mezi dvěma a pěti mili-
ony korun, jak sdělil restaurátor obrazu Tomáš Záhoř.
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V polovině června pak KNL, a. s., pro-
šla třídenním akreditačním šetřením 
obecně prospěšné společnosti Spojená 
akreditační komise ČR a stala se tak je-
dinou akreditovanou nemocnicí v Libe-
reckém kraji. Dokonce je jediným zdra-
votnickým zařízením ČR, které je kro-
mě akreditace držitelem certifi kátu ISO 
9001:2008. Akreditace slouží hodnoce-
nému zařízení k tomu, aby ho jasně za-
vázalo ke zvyšování kvality péče o kli-
enty, k zajišťování bezpečí prostředí, ve 
kterém je péče poskytována, a k syste-
matické snaze o snižování množství ri-
zik pro klienty i pro zaměstnance ne-
mocnice. 
Certifi kát platí tři roky a je důkazem 
toho, že k nejdůležitějším cílům dlou-
hodobé strategie KNL, a. s., patří špič-
ková kvalita poskytované péče. Jde 
o kontinuální proces, který ukazuje, 
jak jsou dodržovány nemocniční po-
stupy. Přínosem akreditace je kromě 
jiného nejlepší možná péče o klienta. 
Personál je totiž povinen respektovat 
velmi přísná pravidla při kontrole lé-
čiv či vedení zdravotnické dokumen-
tace. Akreditace jasně deklaruje, jak 
jsou v konkrétním zdravotnickém za-
řízení naplňovány požadované stan-
dardy řízení kvality, managementu, 

Krajská nemocnice Liberec, a. s., získala akreditaci
Liberec | Krajská nemocnice Liberec, a. s., prošla i v letošním roce řadou 
změn, jejichž důsledkem je potvrzení dalšího zkvalitnění služeb klientům 
z Libereckého kraje a přilehlých regionů. Vyvrcholením několikaletého 
snažení bylo získání akreditace a certifi kátu ISO 9001:2008. Letos v květ-
nu proběhlo v nemocnici předakreditační šetření, které analyzovalo na 
základě akreditačních standardů veškeré činnosti tohoto největšího zdra-
votnické zařízení v kraji, a na základě zjištěných skutečností a doporuče-
ní k nepatrným úpravám v řízení dokumentace byla nemocnici doporuče-
na možnost akreditace v červnu 2010. 

standardy diagnostických postupů, 
péče o pacienty, kontinuity péče, do-
držování práv pacientů, podmínek po-
skytované péče, péče o zaměstnance 
a standardy protiepidemických opat-
ření.  Akreditace zároveň edukuje per-
sonál aktivně vyhledávat rizika vyplý-
vající z každodenních činností a elimi-
nuje provozní slepotu. 
„Akreditace je další z úspěchů naší akcio-
vé společnosti na cestě za budováním špič-
kového, ekonomicky i medicínsky stabilní-
ho zdravotnického zařízení. Cesta k uděle-
ní certifi kátu nebyla vůbec snadná. Akre-
ditací jsme se jasně zavázali nejen ke 
zvyšování kvality péče o klienty, ale i k za-
jišťování  bezpečí prostředí,  ve kterém je 
péče poskytována, a  k systematické sna-
ze o snižování množství  rizik pro klienty 
i pro zaměstnance.  Sluší se, abych podě-
koval těm zaměstnancům, kteří se podíle-
li na přípravě i řízení projektu a samozřej-
mě všem dalším, kteří k tomuto procesu 
přistoupili aktivně.  Získání certifi kátu 
představovalo zvýšené nároky na admi-
nistrativu, kterou je nyní třeba, zavede-
nými změnami v praxi, zjednodušit. Tyto 
základní postupy by se měly u nás stát sa-
mozřejmostí,“ uvedl MUDr. Luděk Neče-
saný, generální ředitel KNL, a. s., 
Co spadá do pojmu kvalita péče, vy-

světlila Bc. Eva Nesládková, manaže-
ra kvality KNL, a. s.:  „Kvalitní zdravot-
ní péče zahrnuje aspekty psychologické 
i etické, hlediska organizační a ekono-
mická.  Pro zajištění kvality je nutné rov-
něž integrovat pohledy lékařů a ostat-
ních zdravotnických pracovníků i ná-
zory pacientů, plátců zdravotní péče, 
prostě všech podílejících se různým způ-
sobem na poskytování zdravotní péče. 
Velmi důležité je naplnění pacienta v ob-
lastech bezpečí, úcty a respektu, řádné 
poskytování informací o nemoci, nema-
lou roli hraje i příjemné prostředí v ne-
mocnici. Toto vše za podmínek, jako je 
minimalizace rizik při poskytování pé-

če, efektivity, ekonomičnosti a optimál-
ního využití všech zdrojů, dále koordina-
ce všech procesů, činností či spoluúčas-
ti všech zaměstnanců. To znamená, že 
každý ovlivňuje svou činností přímo či 
nepřímo výslednou kvalitu péče.“  
Připomeňme, že jako základní model 
pro zvyšování kvality v Krajské nemoc-
nici Liberec, a. s., byl v úvodu vybrán 
model systému managementu jakosti 
ISO, jehož základem je norma ČSN EN 
ISO 9001:2008. Ten je postaven na stan-
dardizaci, sledování a hodnocení všech 
procesů ovlivňujících kvalitu výsled-
né služby. K zavádění tohoto systému 
přistoupil management v polovině ro-

Na dotazy novinářů při tiskové konferenci odpovídali zejména MUDr. Luděk Nečesaný, MBA, generální ředitel KNL, a. s. (vpra-
vo), a MUDr. David Marx, PhD., ředitel SAK, o. p. s.

ku 2009. Pro tento účel došlo k organi-
zační změně. Vedení nemocnice vytvo-
řilo pozici manažera kvality, který ko-
ordinuje celý systém kvality. Manažer 
kvality je přímo řízený generálním ře-
ditelem. Zároveň došlo ke změně sta-
tutu již dříve fungující Rady pro kvali-
tu. Dalším krokem ke zvyšování kvality 
bylo poté doplnění procesů dle akredi-
tačních standardů SAK, při kterém ex-
terní, výše jmenovaná organizace, hod-
notila zdravotnické zařízení a posuzo-
vala, do jaké míry nemocnice postupu-
je ve shodě s požadavky na zvyšování 
kvality péče.  
Text: Václav Sedlák, foto: Petr Doubrava

Tento koncert byl jen zlomkem toho, 
co dokázalo během prvního pololetí 
letošního roku připravit pro pacienty 
nemocnice a náhodné hosty dobrovol-
nické centrum Dobromysl. Celý pře-
hled aktivit shrnul koordinátor centra 
Mgr. Tomáš Hendrych. „Navázali jsme 
na poměrně úspěšný projekt Hudba v ne-
mocnici, když naši nemocnici navštívili 
v únoru citerista Michal Müller, v březnu 
fl étnový soubor Apricots a v červnu zmi-
ňovaný Generace Gospel Choir. Velkou 
radost mně dělají dobrovolníci na dětské 
psychiatrii, kde se s dětmi věnují různým 

Dobromysl se v prvním pololetí hodně činil
Liberec | Poslední červnový pátek 
zavítal do Krajské nemocnice Li-
berec, a. s., již potřetí soubor Gene-
race Gospel Choir. Dlouhé dny ko-
lem svátku sv. Jana a slunečné po-
časí posledních dnů přímo vybíze-
ly uspořádat vystoupení v parčíku 
před chirurgií. Gospelové písně plné 
lásky a naděje se nesly nejen k po-
sluchačům sedícím na lavičkách 
v parku, ale také k pacientům leží-
cím na lůžkových stanicích pavilo-
nu chirurgických oborů. Pro mnohé 
to byl opravdu velký zážitek. 

výtvarným aktivitám. Na onkologii pro-
bíhala taktéž tvořivá dílna pod vedením 
jedné z našich dobrovolnic.
Poměrně značnou oblibu si získaly be-
sedy či přednášky na různá témata – 
v lednu o pravoslavných Vánocích, O pa-
ní Zdislavě a o Madagaskaru či o ukra-
jinské přírodě. Bohužel pro malý zájem 
ze strany pacientů se nepodařilo rozjet 
projekt Literární čajovna, což je poslech 
audioknih, snad se to povede na jiném 
oddělení. Zároveň pevně věřím, že se to-
hoto projektu ujme v budoucnosti ně-
který z dobrovolníků. Velice zajímavá 

byla ukázka lidové tvořivosti, kdy v dub-
nu na spinální jednotce předvedl paci-
entům na vozíčku své umění lidový řez-
bář. Ve stejném měsíci se na dětské psy-
chiatrii uskutečnila rytmická dílna. Nut-
no říci, že bubny djembé dětské pacienty 
přímo nadchly. I v tomto případě pevně 
doufám, že se aktivity ujme nějaký ryt-
micky nadaný dobrovolník. Velmi pozi-
tivně hodnotím seminář pro zdravotní-
ky KNL na téma „Přínos dobrovolníků 
v rámci ošetřovatelské péče“, který se ko-
nal v nemocnici v květnu. Velice si vážím 
účasti a příspěvků primářů z oddělení, 

kde dobrovolníci působí,“ uvedl Tomáš 
Hendrych. 
Na léto Dobromysl připravujeme pro-
jížďku na ponících pro pacienty dětské 
psychiatrie a společný výlet dobrovol-
níků s pacienty psychiatrie, samozřej-
mě za spoluúčasti zdravotníků.
Dobrovolníků není nikdy dost, také 
Dobromysl by rád rozšířil své řady, a to 
jak pro pravidelný výkon služby, tak 
pro službu nárazovou nebo sváteční.
Pravidelní dobrovolníci vykonávají 
službu potřebným tak, že pravidelně 
(jednou týdně, jednou za čtrnáct dní) 
docházejí na vybrané oddělení. Jejich 
přínos spočívá v tom, že přinášejí pa-
cientům prostý lidský kontakt, empa-
tii a sdílení. Zlepšují pacientovu du-
ševní pohodu a přispívají k růstu je-
ho motivace uzdravit se.  Před zahá-
jení vlastní činnosti absolvují vstupní 
pohovor, úvodní výcvik a podepisují 
dohodu. Během své činnosti se účast-
ní supervizních setkání.
Nárazoví dobrovolníci pomáhají při 
pořádání různých akcí pro pacien-
ty oddělení. Jde například o hudební 
vystoupení, výtvarnou dílnu, promí-
tání či besedu. Takový dobrovolník je 
potřebný především při doprovázení 
pacientů na tyto akce. Dobrovolník je 
pouze registrovaný a podepisuje pou-
ze mlčenlivost a kodex. Dobrovolnické 
centrum ho informuje o pořádaných 
akcích a on se podle svých možností 
a zájmu účastní.
Sváteční dobrovolník je člověk nadaný 
talentem či odborník na nějaké téma. 
Může být tím hlavním protagonis-
tou výše uvedených aktivit. Jde např. 
o hudebníka, který bezplatně zahra-
je pacientům na oddělení. V případě 
oboustranné spokojenosti lze akci po 
určité době zopakovat.
Takový dobrovolník je zcela oproš-
těn od výše zmíněných formalit. 
Spolupracuje s dobrovolnickým cen-
trem pouze ohledně termínu a mís-
ta konání akce.

Text: Václav Sedlák
Foto: Tomáš Hendrych

Svátek sv. Jana přišel pacientům KNL, a. s., připomenout koncertem písní soubor Generace Go-
spel Choir. Na pozvání dobrovolnického centra Dobromysl účinkoval v nemocnici už potřetí.  

Liberec | Krajská nemocnice Libe-
rec, a. s., podporuje i aktivity han-
dicapovaných sportovců. Počátkem 
června tak opět učinila v případě 
pořádání dalšího kola Českého po-
háru ve stolním tenisu vozíčkářů, 
které organizoval liberecký spor-
tovní klub SKST. Turnaje se zúčast-
nilo 30 hráčů z celé ČR. Jako vždy se 
hrálo ve třech výkonnostních sku-
pinách. Domácí tým měl své za-
stoupení v několika skupinách, kde 
se dařilo jen Renému Taušovi a Lu-
cii Mrázkové, kteří ve svých skupi-
nách zvítězili. 

Vzhledem k tomu, že v dalších 
skupinách startovala česká špič-
ka tohoto sportu, obsadili zbýva-
jící dva hráči libereckého oddílu 
- Suchánek a Přikryl - šesté, re-
spektive 10. místo.
Zahájení turnaje se zúčastnili ná-
městek primátora Ondřej Čer-
vinka a zástupci sponzorů, mezi 
nimi i KNL, a. s. Bližší informa-
ci o tomto turnaji a dalších sou-
těžích a aktivitách libereckých 
stolních tenistů lze získat na we-
bových stránkách www.lskv.cz 
a www.skstliberec.cz. (se)

Oddělení onkologie získalo v loň-
ském roce moderní přístroj mag-
netické rezonance díky dotaci z Ev-
ropského fondu pro regionální roz-
voj. Díky němu mohou specialisté 
lépe a rychleji provádět vyšetření 
cévních systémů a břišních dutin 
pacientů. Celková výše investic do 
onkologického centra v roce 2009 
přesáhla 80 milionů korun.

Další modernizací loni prošlo rovněž oddělení geriatrické a následné péče (LDN) 
v pavilonu D, což přispělo ke zvýšení komfortu pro pacienty i personálu. Oddělení 
nyní disponuje 99 lůžky v Liberci a 43 lůžky v Jablonném v Podještědí. Na sním-
ku pohled do sesterny v pavilonu D.

Podpora aktivit 
handicapovaných
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Poštovní systém MediaPost provozuje společnost Mediaservis s.r.o.

• rychle a spolehlivě doručujeme 
  poštovní zásilky, noviny, časopisy a letáky 
  6 dnů v týdnu
• zaměstnáváme 8 143 doručovatelů
   v celé České republice
• víme o každé ze 4 592 322 poštovních 
   schránek

www.mediaservis.cz

Může. V našem 
poštovním systému:

Myslíte si, že Vás 
v poštovních službách 
nemůže nic překvapit?

Miss ČR 2003 Lucie Váchová je jed-
nou ze spolupracovnic občanského 
sdružení Dobrý skutek, a tak ne-
mohla chybět při předávání elek-
trického vozíku Davídkovi, který 
trpí dětskou mozkovou obrnou. 

„Sdružení Dobrý skutek přijímá každý 
den celou řadu žádostí o fi nanční po-
moc v různých podobných případech. 
Byla bych nejšťastnější, kdybychom 
uměli tisknout peníze,“ řekla Lucie 
„Ano, peníze a peníze - to je to hlavní, 
co potřebujeme k tomu, abychom moh-
li udělat šťastnými další děti a jejich ro-
diče,“ dodala misska, kterou zahřálo 
u srdce, že svým skutkem vykouzli-
la úsměv na tváři pětiletého Davida 
Benase. 
Cena vozíčku přesahuje 140 tisíc korun 
a díky pomoci několika organizací byla 
tato částka vybrána. Občanské sdruže-
ní Dobrý skutek, se kterým  Lucka spo-
lupracuje, Davídkovi přispělo částkou 
více než čtyřicet tisíc korun. David, pě-
tiletý chlapec s dětskou mozkovou obr-
nou (DMO), totiž pro svůj samostatný 
pohyb dětský elektrický vozíček moc 
potřeboval. Problém byl v tom, že zdra-
votní pojišťovny v ČR hradí elektrické 

Miss Lucka pomohla Davídkovi
vozíky až klientům starším deseti let. 
Díky aktivnímu přístupu Davidovy ma-
minky se naštěstí k patové situaci po-
stavily čelem nadace Charty 77 - Kon-
to bariéry, Dobrý skutek a Sluníčko pro 
děti a poskytly fi nanční prostředky na 
nákup dětského vozíku v hodnotě té-
měř 150 tisíc korun. 

Dělat dobré skutky
mne baví, říká Lucie

 Jak dlouho spolupracujete se 
sdružením Dobrý skutek?
Je to již několik měsíců a vím, že se 
za tu dobu podařilo vybrat peníze na 
spoustu projektů. Jde o menší sdru-
žení, takže přesně vím, kam pení-
ze poputují a komu pomohou. Mám 
z toho velmi dobrý pocit. V případě 
Davídka jsem navíc mohla předat dá-
rek osobně. Byl to pro mne velmi zají-
mavý zážitek, protože vím, že Davíd-
kovi vozík ohromně pomůže. Že pe-
níze se proměnily v něco hmotného. 
Pro dítě je to naprostá změna. Může 
být sám s dětmi, hrát si a nebýt od-
kázaný na cizí pomoc. Přeji si, aby se 
nám podařilo vybrat ještě hodně pe-
něz na spoustu dobrých skutků.

 A co vy? Raději dárky dáváte, než 
dostáváte?
Asi jako každá ženská ráda dárky 
rozdávám, ale přiznávám, že dárky 
dostávám ráda. Jsem taková, že mi 
dá hodně práce dárek pro někoho 
vybrat. Dám si tu práci o něm pře-
mýšlet, aby udělal tomu dotyčnému 
opravdu radost. Aby to nebyl jen dá-
rek z povinnosti. A mohu se pochlu-
bit, že se mi zatím daří. To pozná-
te, jestli jste někomu udělala radost, 
nebo jen tak něco koupila a předala. 
Pokud se skutečně trefím, pak mám 
ohromnou radost, že se mi podařilo 
vymyslet dárek, který skutečně po-
těší a mile překvapí. 

 Povězte mi, jaký poslední dárek 
jste dostala od manžela Davida?
My se obdarováváme navzájem. 
Třeba si zajdeme na dobrou veče-
ři, nebo si naplánujeme příjemnou 
masáž, nebo jdeme na něco hezké-
ho do kina. Občas, když nám to vy-
jde, jdeme společně na nějaký ve-
čírek. Jsme oba spíš takoví požit-
káři a společné chvíle, kterých je 
vzácně, si fakt užíváme a vážíme 
si jich. 

Text: Olga Čermáková, foto: archivVozíček malému Davidovi předala Miss ČR 2003 Lucie Křížková Váchová. 
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Všechna pražská představení festi-
valu, s výjimkou několika předsta-
vení inscenace Veselé paničky wind-
sorské (v červenci se hraje na nádvo-
ří Hudební fakulty AMU), se odehrá-
vají pod širým nebem v prostorách 
Nejvyššího purkrabství Pražského 
hradu.
Hra Jindřich IV. je strhující příběh přá-
telství a politiky, v němž se hraje o moc 
a její chuť, o ambice a jejich naplně-
ní i o kariéru a její cesty. V inscena-
ci se prolínají dva světy - jeden, v ně-
mž vztahy jsou kalkulem, a druhý,
v němž vládne veselé a rozmarné pod-
světí. Režisérka Lucie Bělohradská o ní 
říká: „Jindřicha vnímám jako politickou 
hru. Je dvojaká, ambivalentní. Zobrazuje 
svět šlechty i svět hospod.“
Původně dvoudílnou hru režisérka ra-
zantně upravila a podtrhla v ní aktuál-
ní politický rozměr.
Dva hlavní hrdinové - princ Jindra a Fal-
staff - se tak potkávají na jevišti světa, 
na kterém vystupují i ctižádostiví mu-

ži politiky, jejichž vypočítavá přátel-
ství a touha po majetku a moci rozví-
její dramatický příběh. 
Role prince Jindry se zhostil Jan Dolan-
ský, krále Jindřicha ztvárnil Ladislav 
Mrkvička, rytíře Falstaffa hraje Nor-
bert Lichý. V hlavní ženské roli Fámy se 
představí Zdeňka Žádníková. „Mám být 
mutant, něco mezi Marlen Dietrich a Ma-
donnou, noblesa i bulvár, královna kru-
tosti. A ještě k tomu mluvit jambickým 
veršem, zachovat rytmus a být v Purkrab-
ství Pražského hradu slyšet,“ říká hereč-
ka o své roli. 
Festival uvede i reprízy dříve úspěš-
ných inscenací, postrádat nebude loň-
ský divácký hit Veselé paničky windsor-
ské v režii Jiřího Menzela s Bolkem Po-
lívkou a Simonou Stašovou v hlavních 
rolích, vrací se i Antonius a Kleopatra, 
Macbeth, Komedie omylů a další.
Chybět nebudou ani dva tituly v ang-
ličtině, se dvěma komediemi se poprvé 
v České republice představí britská spo-
lečnost GB Theatre Company. (lupo)

Shakespearovské slavnosti 
letos uvedl Jindřich IV.

Praha | Festival Letní shakespearovské slavnosti, který má letos do 
4. září na repertoáru deset titulů, zahájil 24. června premiérou hry 
Jindřich IV. v režii Lucie Bělohradské. 
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Liberec | Projekt Zahrada libereckých vzpomínek 
má za sebou důležitou etapu. Známa jsou již prv-
ní tři jména, budovy a události libereckých NEJ.

Jejich další osud je v ruku Liberečanů a návštěvníků 
webových stránek města, neboť o libereckých pokla-
dech budou rozhodovat právě oni. Na internetových 
stránkách www.liberec.cz je umístěna anketa „Hledá-
me liberecké poklady“ vždy se třemi prvními kandidá-
ty vzešlými z veřejného hlasování, které probíhalo od 
května letošního roku. 
Do hlasovacích boxů a na mailovou adresu přišlo 
během měsíců května a června celkem 582 odpo-
vědí. Na první tři místa se probojovali:

V kategorii NEJ Liberečan
•  Ing. arch. Karel Hubáček

- 18 % hlasů
•  Vlasta Burian

- 13 % hlasů
•  Rodina Liebiegů - všichni její členové nasbí-

rali dohromady na - 8 % hlasů

V kategorii NEJ liberecká budova
•  Historická budova radnice

- 32 % hlasů
•  Horský hotel a vysílač na Ještědu

- 28 % hlasů
•  Severočeské muzeum

- 9 % hlasů

V kategorii NEJ liberecká událost
•  Srpnové události roku 1968

- 32 % hlasů
•  MS v klasickém lyžování 2009

- 12 % hlasů
•  Éra Libereckých výstavních trhů

- 7 % hlasů

S prázdninami nabízí Statutární město Liberec 
turistům a občanům města novinku, která je 
součástí projektu Zahrada libereckých vzpomí-
nek. Jde o tři příjemné prohlídkové okruhy po 
zajímavých a mnohdy málo známých místech 
našeho města. Turistické trasy jsou koncipová-

ny tak, aby si je mohli projít také rodiny s dět-
mi nebo senioři.
„Prohlídkové okruhy jsme nazvali tematicky pod-
le jejich trasy. Liberecké parky provedou návštěv-
níky po zelených místech v bezprostřední blízkosti 
centra města, Zámek a podzámčí ukáže turistům 
mimo jiné textilní historii města a Starými ulič-
kami se mohou vydat romantické duše do nejstar-
ších zákoutí našeho krásného města,“ řekl primá-
tor Jiří Kittner.  (met)

Návrat Neptuna 
Liberec | Do kroniky města Li-
berce bude „zlatým písmem“ za-
psáno datum 31. červenec 2010. 
V uvedený den bude slavnostně 
odhalena Neptunova kašna na 
náměstí Dr. E. Beneše, kde pů-
vodně stála od roku 1823 a v roce 
1929 byla nahrazena novou s po-
stavou Prométhea.
Původní kašna se sochou Neptu-
na stojícího na delfínu se přemís-
tila na Nerudovo náměstí. Před 
očekávanou opravou Nerudo-
va náměstí nechalo město v roce 
2004 Neptunovu kašnu rozebrat. 
Pro její návrat na náměstí Dr. E. 
Beneše byla zhotovena věrná ko-
pie Neptuna, jehož originál je 
uložen v expozici Severočeského 
muzea. Návrat kašny na náměs-
tí před radnicí bude doprovázet 
kulturní program, který pro tuto 
slavnostní chvíli připravilo statu-
tární město Liberec. 
Odpoledne bude patřit převážně 
rodinám s dětmi. V 17 hodin zahá-
jí dětský program Motyčkova klika. 
Bude se soutěžit, malovat na chod-
níku i na tváře a mezi děti zavítá ta-
ké kouzelník. V 18 hodin pak začne 
Piškotéka neboli dětská diskotéka. 
V 19 hodin se právě ti nejmenší 
dočkají slavnostního spuštění vo-
dy v kašně a příjezdu samotného 
Neptuna. Zároveň s tím začne pro-
gram pro dospělé, jimž se od 19.30 
hodin v koncertním vystoupení 
představí skupiny akcent, Wasters 
masters, offbeat a Jarret. Ve 21.50 
hodin pak budou moci všichni di-
váci obdivovat slavnostní nasví-
cení kašny včetně doprovodného 
programu a společného vystoupe-
ní skupin offbeat a Jarret. Vstup na 
akci bude zdarma.  (met)

„Kromě pochůzek po okrsku budou strážní-
ci k dispozici také zde na stanici. Obyvate-
lé tak budou mít možnost se zde zastavit se 
svými problémy. Stejně jako v dalších okrs-
cích je naší hlavní snahou prevence,“ řekl 
při otevření nové služebny Ladislav Kraj-
čík, ředitel MP Liberec. „Je to už déle než 
rok, co jsme provoz okrsků zahájili a od té 
doby se to ukazuje jako správná cesta - své-
ho okrskáře má již více než 75 000 obyvatel 
města,“ doplnil primátor Jiří Kittner.
Další novinkou městské policie je mo-
bilní služebna, v podstatě takový mobil-
ní okrsek, jehož strážníci budou mít za 
úkol bdít nad klidem a pořádkem prio-
ritně ve Fügnerově ulici. Oblastí kolem 

Novinky městské policie

První ovoce Zahrady libereckých vzpomínek

Liberec | Nový okrsek městské policie u plochodrážního stadionu v Liberci Pav-
lovicích, který bude sloužit 15 tisícům obyvatel přilehlých Ruprechtic a Pavlo-
vic, byl slavnostně otevřen ve středu 30. června.

terminálu MHD a obchodního domu Fo-
rum projde denně na 70 tisíc lidí a díky 
tomu roste i počet přestupků. Zatímco 
v roce 2009 strážníci v těchto místech 
řešili 300 přestupků, za první půl rok le-
tošního roku jich již bylo 700. 
„Kromě preventivního významu má tato 
služebna také velmi důležitou funkci infor-
mační a přiblíží strážníky ještě více lidem, 
kteří těchto míst využívají jako dopravní-
ho uzlu v Liberci,“ řekl Krajčík a doplnil, že 
nová mobilní služebna Volkswagen Cara-
velle bude k dispozici během tří týdnů.
Městská policie plánuje do budoucna 
také vybavení svých zásahových vozi-
del a mobilní služebny defi brilátory, za-

stupitelstvo města již schválilo jejich 
nákup. „Městská policie je mnohdy dříve 
u životně ohrožených osob než ambulan-
ce a v těchto případech je třeba jednat. Ty-
to speciální defi brilátory samy rozezna-
jí, zda je potřebné jejich použití a nehro-
zí tedy nevhodná aplikace. Navíc strážníci 
jsou odborně proškoleni,“ objasnil primá-
tor Kittner důvod, proč pořízení defi bri-
látorů prosazoval.

Nové cyklistické úbory dostali také 
strážníci na kole, kterých má liberecká 
městská policie v současné době pět. 
Ti mají za úkol spravovat rozlehlejší 
a méně přístupné lokality města, ja-
ko jsou například Lidové sady, Králův 
Háj, Kunratická nebo Sportovní areál 
Vesec, oblast cyklostezek a oblast Ješ-
tědu - tam operují dva zimní ski stráž-
níci z Ještědu.  (met)

Navzdory rozměrům působí Mercedes-
Benz GL mimořádně vyváženě. Design 
je nadčasový, osobitý půvab tento obr 
zřejmě neztratí ani za deset roků. Když 
vidíte oba vozy pohromadě, bezděky 
vás napadne, proč konstruktéři kon-
cernu Daimler nevymysleli způsob, jak 
maličkého „smártíka“ dostat do zavaza-
dlového prostoru mamutího teréňáka. 
Hodilo by se přijet s ním na hranici velko-
města a z jeho útrob pak vyjet do mumra-
je s maličkým smartem a jasnou výhodou 
dvoumístného vozu dlouhého jen 2,7 m. 
Hudba budoucnosti? Těžko říci, v každém 
případě je vysoce reprezentativní a sou-
časně účelný Mercedes-Benz GL schopný 
zvládat řadu obtížných rolí současně. Díky 
vyspělému pohonu 4-Matic s několika voli-
telným módy se neztratí v terénu. K dispo-
zici je redukce i závěry mezinápravového 
a zadního diferenciálu. Skvělou službu ko-
ná i vzduchové odpružení, které dovoluje 
upravit světlou výšku až na 30,7 cm. 

Mercedes-Benz GL 450 CDI a Smart ForTwo

Terénní obr a jeho menší pomocník
Špičková kvalita, nebývalý luxus a k tomu opravdové schopnosti proni-
kat náročným terénem. Tak by se dal ve stručnosti charakterizovat nej-
větší z mercedesů, model GL. Po pětistovce testovacích kilometrů musíme 
konstatovat, že Mercedes-Benz GL 450 CDI nemá slabinu. Až na jednu. Par-
kování ve městě. V takovém případě se hodí kupé SmartForTwo, který se 
terénnímu obru málem vejde do kufru.

S mamutí silou
Systém Airmatic se uplatňuje i při jízdě 
po běžných silnicích. Stupeň komfortu 
lze volit otočným ovladačem. Systém ve 
spolupráci s adaptivními tlumiči žehlí 
mimořádně snadno nerovnosti našich 
silnic. Málem podlehnete pocitu, že už 
jsou všechny po zimě opravené. Zvolit 
lze mód sportovní jízdy. Vůz se jakoby 
trochu přikrčí, motor nažhaví a když 
polechtáte pedál akcelerátoru vyrazí 
„GL“ vpřed jako splašený mamut. Spo-
třeba ovšem vzroste. 

 Mercedes-Benz GL 450 CDI Smart ForTwo 1,0 mhd
Maximální rychlost: 230 km/h 145 km/h
Zrychlení 0 - 100 km/h: 7,6 s 13,3 s
Objem motoru: 3 996 ccm 999 ccm
Výkon: 225 kW/306 k/3 600 ot.  52 kW/71 k/5 800 ot.
Točivý moment max.: 700 Nm/2 000 – 2 600 ot. 92 Nm/4 500 ot.
Spotřeba paliva: 11,6 l/100 km 4,4 l/100 km
Délka/šířka/výška: 5,088/1,920/1,84 m   2,695/1,559/1,542 m
Rozvor: 3,075 m 1,867 m
Zavazadelník: 1 240 - 2 300 l 220 - 340 l
Cena: 2 676 000 Kč (max. výbava) 268 500 Kč 
Cena od: 1 822 000 Kč (350 CDI) 247 000 Kč (1,0- 45 kW)

Technické údaje:

Mercedes-Benz GL standardně vyu-
žívá spolupráci pohonu 4-Matic se 
systémy ESP, ASR, ABS a brzdovým 
asistentem. Model umožňuje kontro-
lovat rychlost jízdy z prudkých svahů 
díky systému DSR (Downhill Speed 
Regulation). Jízdu s přívěsem (až do 
úctyhodných 3 500 kg) kontroluje sta-
bilizátor. Téměř dvě strany A4 zabírá 
seznam kvalitu jízdy zlepšujících sys-
témů a prvků výbavy. Ta příplatková 
jde do stovek tisíc, avšak i za úvodní 
cenu 1 895 000 Kč (bez DPH) získáte 
plnohodnotný model GL s dynami-
kou motoru 450 CDI a systémem PRE-
SAFE, který zmírňuje následky pří-
padné nehody. Nejlevnější verze GL 
350 CDI stojí od 1 822 000 Kč (včetně 
DPH). I s tímto vozem můžete hravě 
překročit dvoustovku a rychlosti 100 
km/h se z klidu dočkáte za méně než 
deset vteřin.  

Poměrně úsporný
Pohonné jednotky modelu Mercedes-
Benz GL doplňuje sedmistupňová 
automatická převodovka 7-G Tronic 
s možností manuálního sekvenčního 
řazení „pádly“ pod volantem. Volba 
vznětových agregátů zahrnuje dva 
třílitry (nejméně 155 kW/210 k) a tes-
tovaný agregát 450 CDI o výkonu přes 
tři sta koní. Oba benzinové motory 
z nabídky jsou ještě o něco silnější. 
Vrcholem je model GL 500, který do-

káže více než dvoutunový kolos kata-
pultovat ke stovce během 6,5 vteřiny, 
přičemž maximem je 240 km/h. 
Ani ve „slabším“ testovaném voze 
jsme rozhodně nepostrádali dynamiku. 
Hodnota točivého momentu 700 Nm je 
ohromující. Výsledkem je zrychlení 7,2 
vteřiny a maximální rychlost 230 km/h. 
Spokojení jsme byli se spotřebou. Mi-
mo město se dá s tímto „mamutem“ 
jezdit teoreticky pod deset litrů, v praxi 
jsme dosahovali hodnot mezi 10 a 11 
litry na 100 km jízdy. V kombinovaném 
režimu s městem a dálnicí jsme bojova-
li s hranicí 13 litrů. 

Samostatnou kapitolou je zavazadlový 
prostor. Již zmíněný smart se do kufru 
nevejde pouze díky výšce přes 1,5 m. 
Základní objem zavazadelníku 1 240 l 
bývá u běžných vozů hodnotou po sklo-
pení všech sedadel! Pokud ta zadní za-
pustíme do podlahy, vznikne nákladový 
prostor s rovnou podlahou a objemem 
bezkonkurenčních 2 300 l. Do smartu se 
vejde sice jen desetina, ale 220 l za dvo-
jicí sedadel na nákup rozhodně stačí. 
Zejména, když se dá zavazadlový pro-
stor zvětšit až na 340 l, což je hodnota 
obvyklá u automobilů nižší střední tří-
dy.  Text a foto: Manfred Strnad
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Zdaleka nejhoršími dluhy jsou ty morální (Vergilius) bylo správ-
né znění tajenky z minulého čísla. Na poukázku na 50% slevu 
v restauraci Sakura (www.sushisakura.cz) se může těšit Milan  
Navrátil z Prahy 1. Úspěšní vylosovaní luštitelé dnešní kří-
žovky obdrží vstupenky na Noc s hvězdami na hradě Houska
7. 8. 2010. Těšíme se na vaše odpovědi na adresách: PRAŽSKÝ ME-
TROPOL, Vinohradská 167, 100 00 Praha 10, nebo krizovkap-
raha@tydeniky.cz (napište telefonní spojení, abychom vás 
mohli kontaktovat) nejpozději do  30. července 2010.
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Beran 21. 3. - 20. 4.
Vaše organizátorské nadání 

vám pomůže perfektně zvládnout ná-
ročné období prázdnin. Před hádkami 
se diplomaticky stáhněte a nemusíte 
se bát žádného zádrhelu. Máte dobrý 
vítr v plachtách.

Býk 21. 4. - 21. 5.
Období neklidu vystřídá obdo-

bí naprosté pohody a vyváženosti. Uži-
jete si dovolenou a prázdniny plnými 
doušky. Ať už zvolíte adrenalin, exoti-
ku nebo volno jen prospíte, všechno bu-
dete dělat s chutí.

Blíženci 22. 5. - 21. 6.
Truchlíte kvůli zradě milované 

osoby nebo z nešťastné lásky? Ať tak, či 
tak, vzpomeňte si na příběh tragické-
ho vztahu Giulliana Medicejského a je-
ho Simonetty a řeknete si, že vždycky 
může být hůř!

Rak 22. 6. - 22. 7.
Tvrdohlavost a nepřizpůsobi-

vost nejsou nejlepší výbavou  pro  letní 
radovánky. Trochu se zapřete, a i když 
se vám občas bude zdát, že děláte něco 
proti své vůli, nakonec zjistíte, že vás 
to baví a užijete si to.

Lev 23. 7. - 23. 8.
Pro vás začíná ta nejpříjemněj-

ší část roku. Vaše tělo potřebuje slunce, 
a když ho bude mít dostatek, probudí  
netušené zdroje energie, fantazie a tvo-
řivosti. Pro vaše okolí budete naprosto 
neodolatelní.

Panna 24. 8. - 23. 9.
Ať už chcete za parných dnů 

uhasit žár těla nebo duše, neváhejte 
a namíchejte si koktejl Singapore Sling 
stejně jako Humphrey Bogart ve fi lmu 
Casablanca a pusťte si k tomu slavný 
song As Time Goes By.

Váhy 24. 9. - 23. 10.
Vaše nepokojná povaha vás 

nutí hledat stále nová rozptýlení a ně-
co vás někam stále žene. K tomu se lé-
to bezpochyby  hodí, ale dejte si pozor, 
ať neztratíte půdu pod nohama a neo-
ctnete se mimo realitu.

Štír 24. 10. - 22. 11.
Nejste zrovna milovníky pře-

plněných pláží a mokrých osušek. Pro-
to raději zůstaňte doma, zatáhněte zá-
věsy a v rytmu písní skvělého Chubby-
ho Chuckera si zatančete twist, nebo si 
jen tak zapalte doutník.

Střelec 23. 11. - 21. 12.
Ve vztazích neustále oscilujete 

mezi vidinou zabezpečeného, leč dosti 
nudného života a snem o divoké exoti-
ce ve stylu spisovatele D. H. Lawrence. 
Zvolte si co nejdříve, sedět na dvou žid-
lích se totiž nevyplácí!

Kozoroh 22. 12. - 20. 1.
Zbavte mysl zbytečných myš-

lenek a každé roční období vám přine-
se radost. Poučte se z moudrosti mni-
cha Mumona. Jste stále příliš zodpo-
vědní  a soustředění, ale k životu po-
třebujete i dávku lehkosti.

Vodnář 21. 1. - 19. 2.
Umíte rozproudit krev v ži-

lách opačnému pohlaví, sami také 
rychle vzplanete a stejně rychle se nad-
chnete pro další objekt. Toto léto se ra-
ději mírněte, vaše sexuální uvolněnost 
není příliš bezpečná.   

Ryby 20. 2. - 20. 3.
Voda je váš živel, proto si ji užívej-

te, co můžete. Je to lék na všechny vaše po-
tíže, ať už fyzické nebo psychické. Na da-
leké mořeplavby se však nepouštějte. Rybí 
speciality si dopřejte, ale pozor na žraloky.

METROPOL 
horoskop

Připravila: Ludmila Petříková

Je těžké být rád na světě, když ti kručí v žaludku (Cervantes) bylo 
správné znění tajenky v minulém čísle. Po dvou vstupenkách na 
festivalové dny Benátské noci obdrží Lucie Pelantová z Frýdlan-
tu a Lada Pěničková z Jablonce nad Nisou. Úspěšní vylosovaní 
luštitelé dnešní křížovky obdrží vstupenky na Noc s hvězdami na 
hradě Houska 7. 8. 2010. Těšíme se na vaše odpovědi na adresách: 
SEVEROČESKÝ METROPOL, Kostelní 10/5, 460 01 Liberec, nebo kri-
zovkaliberec@tydeniky.cz (napište telefonní spojení, abychom 
vás mohli kontaktovat) nejpozději do 30. července 2010.

Textová 
zpráva 

mobilním 
telefonem

Nervový 
záškub

Spojka 
vylučovací

Ono
Vaječná 
buňka

Vrypy

Belgické 
přímořské 
lázně s au-
todromem

Čirá
tekutina

Slitina 
železa

a hliníku

Sestra
otce

Přítel 
Amisův

Mluvnická 
spojka 1 Skrblit

Pevná část 
elektro-
motoru

Varianta 
jména 

Svatava

Pohyb víčka

Vokounova 
zámořská 
hokejová 
soutěž

4 Eliška

Lyže

Zaplatiti

Útes 
(básnicky)

Fotbalový 
obránce

Dopravní 
prostředek

Značka 
zubní
pasty 2

Uklouznutí 
na vozovce

Jm. malířky 
Ladové

Chateau-
briandův

spis

Dovnitř

Aspik

Odlišně
Sůl

kyseliny 
močové

Kanóny
Postava

z Čapkovy 
Matky

Pružná
forma
železa

Zúrodnit 
pole

setbou

Minulého 
roku

Kujný
nerost

Zánět 
sliznice

Známý
český 

šlechtic

Hračka
s kotouči

na
provázku

Starší 
zájmeno

Afroasiat

Grafické 
vyobrazení 

terénu
Velikán Pult

NAPOVÍME:
Urda, ovum, 
Atala, urát, 

Abt, Spa, oro.

Lákadlo
Tvaroh 
z ovčí 

syrovátky

Symbol 
husitů

Citoslovce 
rozpaků

Německý 
souhlas

Jméno Ko-
menského

Žlutohnědá 
barva

Mléčná
dětská 
výživa

Italský
zápor

Patlanina

Španělsky 
„zlato“

Německy 
„opat“

Jeho
osoba

Šroub
do dřeva

Přezdívka 
Guevarry

Tmel

Popěvek

3
Řady

stromů 
podél
cest

Ochrnutí Toliko
Vodní
pták

     
Soutěž o cyklistické helmy
Pokud chcete být vylosováni a získat tak jednu

z 5 cyklistických helm, které do čtenářské soutěže regio-
nálních novin METROPOL věnoval Krajský úřad Jihočes-

kého kraje, zašlete do konce července na adresu:
redakce@tydeniky.cz správnou odpověď

na následující otázku:
Kolik kilometrů cyklostezek

má Jihočeský kraj?
Hodně štěstí a krásné léto 2010

přeje redakce.

Soutěž o 
Pokud chcete bý

z 5 cyklistických helm, kte
nálních novin METROPOL

kého kraje, zašlete
redakce@

V senátu nemají místo zuřivci, lháři a nestoudníci (Lucius 
Cornelius Sella) bylo správné znění tajenky v minulém čísle. Na cyk-
listickou přilbu od KÚ Jihočeského kraje  se může těšit Lucie Né-
methová z Náchoda. Pro úspěšného vylosovaného luštitele dnešní 
křížovky je připravena výpravná publikace. Těšíme se na vaše 
odpovědi na adresách: VÝCHODOČESKÝ METROPOL, Čs. armády 
287, 500 03 Hradec Králové, nebo krizovkavychod@tydeniky.
cz (napište telefonní spojení, abychom vás mohli kontakto-
vat) nejpozději do 30. července 2010.
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Tipsport arena v Liberci
Jeronýmova 570/22 • Liberec 7 

PROGRAM AKCÍ PROGRAM 2010

www.tipsportarena.cz
info@tipsportarena.cz

www.ticketpro.cz
Vstupenky v síti Ticketpro

800

HANDICAP TOUR 2010 
20. - 22. 8. 2010 
Dvoudenní závod handicapovaných motorist  je vyvrcholením seriálu samostatných akcí.

Hollywood Night
9. 9. 2010 19.30 hod.
P i p íležitosti 5. výro í otev ení zazní nejznám jší  lmové melodie v novém nastudování.

Mistrovství Evropy v agility 2010 
23. - 25. 7. 2010 
Na atletickém stadionu se utkají psí závodníci a jejich páni o titul evropského šampiona. 

Liberecké Všeho Trhy
24. 7. 2010 6.00 - 11.00 hod.
Od dubna se na centrálním parkovišti každou druhou a tvrtou sobotu v m síci usadí bleší trhy.

SPORT LIVE 2010
4. 9. 2010 9.00 - 16.00 hod.
SPORT LIVE 2010 je 5. ro níkem sportovního veletrhu s exhibicemi místních klub .

Praha | Metropole je do 22. čer-
vence dějištěm již šestého roč-
níku mezinárodního hudebního 
festivalu Prague Proms. 
Letos je nabídka skutečně pestrá - 
od hudby skupiny Beatles přes jazz 
a italské árie až po fi lmové melo-
die. Festival se koná na různých 
místech v Praze, hlavní část pro-
gramu se odehrává ve Smetanově 
síni Obecního domu, jazzové a ko-
morní koncerty pak na různých 
dalších místech. 
Za festivalem Prague Proms sto-
jí Český národní symfonický or-
chestr, který má za sebou už osm-
náct let působení. Během nich si 
získal skvělé renomé a v součas-
né době patří mezi nejvytíženěj-
ší hudební soubory v Evropě. Od 
roku 2007 stojí v čele orchestru 
na postu šéfdirigenta jeden z nej-
významnějších českých a světo-
vých dirigentů Libor Pešek (na 
snímku).  (lupo)

Prague Proms:
Letní hudební 
lahůdkářství

Skončila vám škola a ještě 
nevíte, jakou kariéru si zvolit?

Než se rozmyslíte, dáme šanci všem, kteří chcete vyzkoušet svoji 
komunikaci a umění prodávat.

Můžete rozšířit obchodní tým regionálních novin skupiny Metropol.

Pokud to s námi chcete vyzkoušet, zašlete do 
31. srpna 2010 stručný životopis na adresu:

personalistika@tydeniky.cz.
O osobním pohovoru vás budeme informovat písemně.

Nabízíme:
  Zaškolení a systematické vzdělávání

 Podporu služebně starších kolegů

 Provizní systém odměňování

Požadujeme:
 Komunikativnost

 Pracovní nasazení

 Ukončené SŠ nebo VŠ vzdělání

Návštěvníci se mohou těšit na čty-
řicetičlenný orchestr, přední sólisty 
českých operních scén, kouzelné kos-
týmy a především pohádkový večer 
v romantickém prostředí. Záštitu nad 
zbrusu novým projektem, který se 
uskuteční na nejkrásnějších místech 
naší republiky, převzaly ministerstvo 
pro místní rozvoj a Liberecký kraj.
Letošní kulturní léto v Čechách 
obohatí patnáct představení slavné 
opery Rusalka Antonína Dvořáka na 
nádvořích českých hradů a zámků 
pod širým nebem. „Jde o první projekt 
takového rozsahu věnovaný české klasi-
ce u nás. Věřím, že opera v netradičním 
podání návštěvníky osloví a klasický 
open air si i v Čechách brzy vybudu-
je svou tradici,“ řekla Pavla Filipová 
z pořadatelské agentury ArtTriton. 
Série představení odstartuje prv-
ní červencovou sobotu na zámku 

Slavkov u Brna a bude po každý ví-
kend pokračovat až do konce letních 
prázdnin. V sobotu 31. července se 
rozezní tóny slavné opery i na novo-
gotickém zámku Sychrov. Milovníky 
klasické hudby i běžné turisty zde če-
ká čtyřicetičlenný živý orchestr pod 
taktovkou Martina Peschíka a hvěz-
dy české operní scény. V hlavní roly 
Rusalky se představí sólistka Státní 
opery Praha Jitka Burgetová, roli Je-
žibaby ztvární vynikající Andrea Ka-
livodová a jako princ vystoupí sólista 
moravského divadla Olomouc Milan 
Vlček. Romantickou atmosféru pak 
jen podtrhnou kouzelné kostýmy 
a závěrečný ohňostroj.
Série představení pod letním nebem 
má charitativní záměr. Část výtěž-
ku poputuje občanskému sdružení 
LORM, a to na zkvalitňování života 
hluchoslepých.  (rg)

Rusalka na zámku
Sychrov | Jedinečné představení slavné opery Rusalka a zároveň první čes-
ký klasický open air zavítá na konci července také na zámek Sychrov. 

 Váš koncert se uskutečnil v ro-
mantickém prostředí zámecké za-
hrady. Je pro vás atmosféra tako-
vých vystoupení nějak výjimečná? 
Přizpůsobujete jí například reper-
toár?
Musím říct, že tohle bylo moje prv-
ní takové vystoupení. Zatím nemám 
jinou zkušenost. Určitě by ale bylo 
fajn na zámku potkat krásného prin-
ce, který by byl okouzlen ošklivou že-
nou. 
Repertoár jsem nijak neupravovala, 
myslím, že všechny moje písničky 
jsou romantické.

 Ošklivá žena chce potkat krás-
ného prince - to jsou typické 
příznaky krize středního 
věku.
Ne, ne, ne. Vlastně mi ne-
vadí, když bude ošklivý, 
hlavně ať je bohatý.

 Máme tomu rozu-
mět tak, že ekonomic-
ké problémy se ne-
vyhnuly ani hudební 
sféře?
V hudební branži by-
la ekonomická krize 
vždycky.

 Vy ale v dohledné 
době vydáte nové al-
bum…
Ano, do Čech jsem přiletěla 
z Londýna, kde jsme dokon-
čovali nahrávání vokálů. Des-
ka by měla vyjít pravděpodobně 
v lednu. 

Sinéad O´Connor s hity na Sychrově
Irská zpěvačka Sinéad O´Connor přijela po dvou letech opět potěšit své české fanoušky a příznivce. Na akustickém koncertě pořádaném v malebném prostředí za-
hrady zámku Sychrov zazněl průřez skladbami její dvacetileté kariéry. To, že i přes svůj bohatý repertoár je neustále spojována převážně se slavnou baladou Nothing 
Compares 2 U, zpěvačce nevadí. Sama totiž tuto písničku miluje a při její interpretaci pokaždé znovu pociťuje dojetí.

 Pro vaše české fanoušky byl kon-
cert na zámku Sychrov dlouho oče-
kávaným zážitkem. Jaký kulturní po-
čin zanechal poslední dobou pozitiv-
ní stopu ve vás?
Určitě to byl fi lm o Nelsonu Mandelovi 
INVICTUS (Neporažený), který režíroval 
Clint Eastwood.

 Na vašem krku vidím křížek. Co pro 
vás znamená víra?
V tomto směru přemýšlím asi takhle - 
Bůh a náboženství jsou dvě věci, které 
spolu nemají moc společného. Bůh Vás 
miluje navždy a bez podmínek, nábo-
ženství jen omezeně, klade si podmínky.

 Ví se o vás, že k minulému pape-
ži jste měla, řekněme, komplikovaný 
vztah. Jaký je váš názor na toho sou-
časného?
Touto otázkou jste mě zaskočila. Odpo-
věď na ni by mně trvala asi hodně dlou-
ho. Bohužel nemáme tolik času.

 Během své dosavadní kariéry jste 
stála takřka na všech světových pódi-
ích. Máte ještě nějaký nesplněný pro-
fesní sen?
Asi jsem měla v životě moc velké štěstí, 
protože sny se mi splnily dřív, než jsem 
je stačila snít. Ale možná se mě znovu 
zeptejte, až budu stará.

 Léto je obdobím relaxace. Jaký 
je váš nejoblíbenější způsob odpo-
činku?
Já v létě hodně pracuji. Nejraději ale 
relaxuji v posteli se svými dvěma nej-
mladšími (zpěvačka má syny 3, 6 a 23 
let, dceru 18 let - pozn. red).
 Text a foto: Jana Lupoměská

 Přizvala jste k hostování na desce ja-
ko obvykle někoho ze svých kolegů?
Ne. Budu tam jenom já. Bude to je-
nom můj večírek.

 K vydání desky pravděpodobně 
plánujete turné. Budete sestavovat 
novou kapelu, nebo to bude turné 
akustické?
Kapelu samozřejmě sestavím, ale budu 
se snažit ji udělat co nejmenší. Čím mé-
ně lidí, tím méně peněz.

 Jaký je pro vás rozdíl mezi akustic-
kým a elektrickým koncertem?

Mám velmi ráda ty akustické. 
Alespoň nemusím překřikovat 
kapelu. A když jsem sama, je 
to pro mě víc relaxující.

 Na Sychrově jste zazpíva-
la z nového alba jenom jed-

nu písničku. Proč?
Ze zkušenosti vím, že 
diváci na koncertech 
raději poslouchají pís-
ničky starší.

 Jaké hudební akce 
sama ráda navštěvu-
jete jako divák?
Upřímně řečeno, ne-
jsem ráda divačkou. 
Mám raději, když jsem 
na té druhé straně pó-
dia, tam je pro mne 
ta správná atmosféra. 
Když jdu na nějaký kon-
cert, tak mám největší 
problém s tím, že prostě 
chci chytit ten mikrofon 
a také zpívat.
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Hercův úsměv, 
smích i pláč

Praha | Martin Dejdar se stal hlav-
ním hrdinou knihy Miroslavy Bes-
serové MARTIN DEJDAR Hercův 
úsměv, smích i pláč. Knížku pokřti-
li v Paláci knih Luxor Daniel Hůlka, 
Jan Révai a Petr Bratský. 
V příjemné atmosféře, po které 
probíhala veřejná autogramiáda, 
došlo na vtípky i na sekt. Dejdar, 
který prý původně nechtěl o kni-
ze rozhovorů ani slyšet, vtipkoval 
směrem ke spisovatelce: „Říká se, 
že někteří lidé vymámí z jalové krá-
vy tele, mrtvého ukecati umí a jsou 
nezničitelní jako Rasputin. Ovšem ty 
jsi je předčila. Pro člověka tvých kva-
lit mám nové pořekadlo: Jsi jako Bess-
rovka!“ 
V knížce vypráví Dejdar nejen 
o svých snech, ale i o životních pro-
hrách a také podrazech, které mu 
udělali ti, kteří se nazývali přáteli. 
Vyznává se k lásce ke své rodině, 
manželce, dětem, kamarádům, ale 
i oblíbenému hokeji. Kniha je dopl-
něna pěknými fotografi emi. (šj)

Praha | O2 aréna zažila večer
17. června pořádný mejdan. Zpě-
vák a hudební skladatel Michal Da-
vid tam oslavil společně s diváky 
a svými hosty padesáté narozeniny.

Na jeho party pod názvem Mejdan 
roku dorazilo asi 15 000 lidí, z větší 
části dívek a žen. Nákladnou show, 
která údajně přišla na 17 milionů ko-
run, zahájil videoklip Decibely lásky 
na promítací ploše, v němž si zahrá-
li například Karel Gott nebo režisér 
Filip Renč. 
Na úvod večera Michal David zahrál 
s šestičlennou kapelou a pětičlen-
ným sborem své největší hity, kte-
ré provázely svými kreacemi mladé 
tanečnice. Vedle hitů jako je Non-
stop, Největší z nálezů a ztrát, Pár 
přátel, Colu, pijeme colu nebo Dis-
copříběh zazněly i skladby z Davido-
vých muzikálů Kleopatra, Tři muške-
týři a Mona Lisa. 
Bývalý jazzový hudebník, jehož pra-
vé jméno je Vladimír Štancl, zahrál 
i jednu jazzovou skladbu se světo-
vě uznávaným baskytaristou Pav-
lem Jakubem Rybou, s nímž příle-

Mejdan roku padesátníka Davida

žitostně vystupuje v jeho projektu 
The Fish Men. 
Mezi gratulanty se objevil i Karel 

Gott, který má s oslavencem shod-
né datum narození 14. července 
a společně si zazpívali. Dále blaho-

přáli Lucie Bílá, Helena Vondráčko-
vá, Josef Vojtek, Petr Kolář, Petra Ja-
nů, skupina Damichi či Daniel Hůlka 
s novou písničkou z připravovaného 
muzikálu Kat Mydlář. 
Aréna byla plná světelných a pyrotech-
nických efektů. „Pojali jsme to ryze profe-
sionálně podle posledního světového tren-
du,“ řekl před koncertem David. Naro-
zeninovou show snímalo šest kamer. 
Z koncertu vznikne i DVD, které by se 
na trhu mělo objevit do Vánoc. Po skon-
čení Mejdanu roku rozproudila fanouš-
ky pravá „davidovská“ diskotéka. 
Výtěžek z koncertu si podle Davida 
rozdělí nadace Kapka Naděje, La So-
phia a Děti, kultura a sport.  (šj)

Monika Absolonová, Helena Vondráčková, Michal David, Karel Gott a Lucie Bílá na Mejdanu roku.

Boskovice | Charitativní projekt 
Veselá koza ve westernovém 
městečku v Boskovicích podpo-
řili protagonisté ze seriálů TV 
Nova Ulice a Ordinace v růžové 
zahradě 2. 

V dobovém městečku uprostřed 
krásné přírody čekala na slavné her-
ce téměř tisícovka rozjařených dětí. 
Jan Šťastný, Miluška Bittnerová, Pa-
tricie Solaříková, Zuzana Vejvodo-
vá a Anička Fixová tak zahájili stylo-
vě charitativní projekt Veselá koza, 
jehož výtěžek půjde na nákup jed-
noho tisíce koz, které budou poslé-
ze dopraveny do chudých afrických 
rodin.
Dobře naladění herci si vyzkoušeli 
nejen kovbojské klobouky, ale kaž-
dému z nich byla při zahájení za-
půjčena koza, s níž vyrazili sym-
bolicky po směrovce westernové-
ho městečka do Afriky. Krátce tak 

Herci dojili kozy pro Afriku

provedli „své“ zvíře po areálu, vy-
zkoušeli si dojení a dokonce ochut-
nali i kozí mléko. Děti nadšeně 
tleskaly a za odměnu se mohly bě-
hem autogramiády s herci i vyfoto-
grafovat. 
Blonďatá sestřička z „Ordinace“ Mi-
luška Bittnerová, která vyfasova-

la zrovna tu nejzlobivější kozu, na-
konec uvedla: „Byl to velmi příjem-
ně strávený čas v báječném prostředí 
a se skvělými lidmi. Mám mnoho krás-
ných zážitků, obzvlášť, že se mi poda-
řilo úspěšně podojit kozu. Jsem ráda, 
že jsem mohla podpořit projekt, který 
konkrétně pomůže lidem v nouzi.“  (šj)

Daniel Hůlka, Jan Révai, Miroslava 
Besserová, Martin Dejdar a Petr Brat-
ský při křtu v Paláci knih Luxor.

Vážení a milí čtenáři,
prázdninové a dovolenkové dny přímo 
vybízejí sbalit si to nejnutnější a vyra-
zit za dobrodružstvími. Ta největší prý 
máme na dosah ruky. V dnešním čísle
METROPOLU obsáhneme hned několik 
oblastí najednou - od Prahy a středních 
Čech přes Liberecký kraj až po východ re-
publiky.
Na toulku vás z titulní strany zve Klára 
Vytisková, extravagantní zpěvačka, kte-
rá je v kurzu a která se zapojila do cha-
ritativního projektu Korálky dětem. Kro-
mě charity či letošního léta zpěvačka při 
povídání s redaktorkou Šárkou Jansovou 

zabrousila do „princeznovských“ let.  
Dobré skutky ráda koná Miss ČR 2003 
Lucie Křížková Váchová. Spolupracuje 
se sdružením Dobrý skutek a angažo-
vala se v pomoci pětiletému Davídkovi, 
jenž se nemůže sám pohybovat. Zdra-
ví si začneme vážit, až když jej stopro-
centně nemáme. Tematice zdravotnic-
tví se dnešní METROPOL věnuje na tře-
tí stránce, prostřednictvím které se po-
díváme, jak si vede Krajská nemocnice 
Liberec. Ve městě pod Ještědem se chvíli 
zastavíme. Tamní primátor Jiří Kittner je 
duchovním otcem Zahrady libereckých 
vzpomínek, projektu, jenž má mimo ji-

né vzbudit patriotismus. Jestliže jste 
ještě neměli tu čest poznat se s Liber-
cem osobně, učiňte tak třeba o letošních 
prázdninách. Uvidíte, že vás toto město 
zaručeně dostane!
Do Libereckého kraje, na tajemný hrad 
Houska, zve zpěvák a herec Martin Fran-
ce už po dvanácté své kolegy, aby spo-
lečně s nimi pomohl dobré věci. Charita-
tivní Noc s hvězdami se koná vždy první 
srpnovou sobotu, letos vychází na sed-
mého srpna.
Liberecký kraj je bohatý na prázdnino-
vé kulturní události, včetně Benátské 
noci na Malé Skále na přelomu červen-

ce a srpna. Zámek Sychrov měl před pár 
dny vzácného hosta - zpěvačku Sinéad 
O´Connor a za pár dní tam zazní slav-
ná Rusalka. 
V dnešním vydání se ještě vracíme k červ-
nové události - mega narozeninové osla-
vě padesátníka Michala Davida. Kdo by 
věřil tomu, že sympatickému mladíkovi, 
po němž a jeho písničkách šílely dnešní 
čtyřicátnice, je už tolik. Ani fanynky ne-
mládnou... „Mejdan roku“ Michala Davi-
da v 02 aréně stál za to!  
Ať stojí za to i letošní prázdniny
Alena Volfová, šéfredaktorka
volfova@tydeniky.cz
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