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Přejeme klidné svátky
a na úspěšný rok 2011 ,
na který jsme pro Vás mj. připravili
další interiérové studio

Česká Lípa
ALBERT - pasáž
tel. 721 522 443
e-mail:lipa@studio4live.cz

Povýšila jsem na královny

 Čím je pro vás role královny Alžběty?
Musím prozradit, že v této nádherné pohádce 
hraju jak princeznu, tak i královnu, a to sku-

tečně poprvé. Mám tedy vlastně takovou 
moji profesní premiéru, kdy jsem z prin-

cezen povýšila na královny, je to věkem. 
(smích). Na té roli je zajímavé i to, že 

má rozpětí osmnácti let, kdy začí-
náme s Davidem Suchařípou, jako 

s králem čerstvě po svatbě a od-
žijeme si 18 let, než vyroste na-
še dcera. Jinak je to ale velmi 
milá změna, nová úžasná 
zkušenost a nádherná pří-
ležitost hrát v nádherné 
výpravné pohádce, kde 
jsou intriky, napětí, ro-
mantika, humor, a kde 
to všechno dobře 
skončí, tak jak to 
v pohádkách má být.

 Máte nějaký ve-
selý a příjemný zá-
žitek z více jak mě-
síčního natáčení?
Tak těch je spoustu, 
protože pořád by-
la velká legrace, ale 
když jsme třeba točili 
na zámku Buchlovice 
a já jsem se v pauze 
procházela tím nád-
herným parkem v těch 
rokokových šatech, po-
tkala mne rodinka s ma-
lou holčičkou a babička ji 
říkala – hele, támhle jde 

princezna. A já na ně volala, ne 
ne, už jsem povýšila, jsem královna. Ale potěšilo mne, 

že mne lidé stále vidí jako princeznu.
 Na to, jaké bylo natáčení se štábem Zdeňka Trošky, 

je asi zbytečné se ptát, že?
Přesně tak. Bylo úžasné, krásné, pohodové, vese-
lé, prostě jedna radost! Točit se Zdeňkem a celým 

jeho týmem, to není práce, to je zábava. A já jsem tak 
spojila příjemné s užitečným a skutečně jsem si to užíva-
la. Znovu jsem si ověřila jednu věc, že tam, kde je Troška, 
je pohoda a dobrá nálada. Tam se nekřičelo, nebyly ner-
vy, a co na něm oceňuji, že nechává hercům také prostor 
proto, aby třeba přinesli sami nápady, což není u režisérů 
běžné. Zdeněk vlastně vůbec nerežíruje, on to v podstatě 
předehraje a tím vlastně herec přesně ví, co se po něm 
chce. Je mi moc líto, že to skončilo, protože jsem poznala 
i nové skvělé lidi a také nové přátele.

 Prozraďte čtenářům, jak to děláte, že jste pořád tak 
dobře naladěná a usměvavá?
Je to asi tím, že mám v sobě zafi xován takový ten, až tra-
gikomický pohled na svět a na mnoho věci se asi dokážu 
dívat s větším nadhledem, určitým pozitivismem i v kri-
zových situacích. Pořád se snažím najít vyrovnanost. To 
mám po mamince a za to jsem ji taky nesmírně vděčná. 
Mám ráda legraci, ráda si ji ze sebe i dělám a mám okolo 
sebe ráda milé a veselé lidi.

 Jsou tu Vánoce, jak je strávíte a co pro vás toto ob-
dobí znamená?
Jsem poměrně konzervativní člověk, takže nijak neexperi-
mentuji s různými cestami za exotikou Vánoc. Nesmírně 
ráda je trávím doma se svou rodinou, se svými blízkými. 
Mám ráda takové ty klasické české Ladovy Vánoce, i když 
toho sněhu zrovna v posledních letech moc v Praze na 
Vánoce nebývá. Tyto svátky jsou pro mne určitě obdobím, 
kdy citlivěji vnímám atmosféru okolo sebe, ale v posled-
ních letech ji dost narušuje taková ta masová reklama 
a komerce ze všech stran. Doma si pouštíme koledy, za-
palujeme svíčky, na terase máme rozsvícený strom. Jinak 
jsem stále zastánce klasické štědrovečerní večeře – rybí 
polévka, kapr, salát. Máme pravý stromeček i svíčky. A sa-
mozřejmě, že když má člověk malé děti, je to pro něj ná-
vrat zpátky do dětství, takové krásné napětí a kouzelná 
atmosféra, kterou s sebou Vánoce přinášejí.  

 Co byste popřála sobě, ale i všem lidem do dalšího roku? 
I když to možná zní jako klišé, mám pocit, že je to ale ne-
smírně pravdivé - tedy hlavně zdraví, žádné vážné nemoci, 
pak samozřejmě lásku, která je lékem na všechno a štěstí na 
práci, která člověka naplňuje, tak i na milé a hodné lidi okolo 
vás, s kterými je vám dobře. A pak také spokojenost a stále 
veselou mysl.  Text: Metropol  

Foto: Jana Pertáková a Produkce fi lmu Čertova nevěsta

Ať hraje Sabina Laurinová v kterémkoli fi lmu či pohádce, vždycky ho rozsvítí, a vždy je na co koukat, a je 
celkem jedno, zda jde o kladnou či zápornou roli. Letos dokončila natáčení pohádky Zdeňka Trošky 
Čertova nevěsta, kde měla profesní premiéru – zahrála si totiž úplně poprvé královnu. 

•  Sabina Laurinová se narodila 8. 4. 1972 
v Praze ve znamení berana.

•  Absolvovala Pražskou konzervatoř, 
hostovala v Národním divadle, a účin-
kovala v řadě pražských divadel. Ve fi l-
mu debutovala již v na počátku 90. let 
ve fi lmu Kainovo znamení. Objevila se 
v řadě televizních inscenací, pohádek 
a fi lmů, kupříkladu Jak se krotí kroko-
dýli. Účinkuje v činoherní i muzikálové 
scéně. Věnuje se také dabingu. Šest let 
uváděla s Pavlem Trávníčkem pořad Do-
Re-Mi. Od příštího roku bude opět uvá-
dět pořad Mladší o pár let.

•  Jejím životním heslem je:
   Všechno špatné je pro něco dobré

Sabina Laurinová
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Hyundai i30cw (kombi) a i30 Patriot vèetnì klimatizace a litých kol.....

Hyundai i30cw (kombi) Patriot již od 279 900 Kè i30 Patriot již od 259 900 Kè
Pouze u Auto Dorda

- integrované rádio s CD a MP3 
- plná elektrická výbava 
- ABS a 6 airbagù
- klimatizace
- litá kola .....
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ÈESKÁ LÍPA

HYDRAULIKA

PNEUMATIKA

MAZÁNÍ

Pobočka Liberec CHVALIS s.r.o.
České mládeže 708/108 – Dolní Hanychov

tel.: 482 400 013, fax: 482 312 463
e-mail: liberec@chvalis.cz

www.chvalis.cz

Nové prodejní centrum
v Liberci
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A navíc za nákup služeb v hodnotě 1000 Kč a více získáte DÁREK – poukaz na ubytování na 1 noc 
pro 2 osoby se snídaní, v rámci celé ČR. Více informací na jednotlivých pokladnách a na 

www.BabylonLiberec.cz
OD 7. 12. 2010 ZAKOUPÍTE POUKAZY TAKÉ NA BABYLONSKÉM E-SHOPU
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c vívícc za nákup služeb v hodnotě 1000 Kč a více získáte DÁREK – poukaz na ubytováníA naavví ák l ž
prima den v Centru Babylon!Odpočiňte si od vánočního shonu, užijete si 

„Ocenění nás nesmírně těší a věřím, že 
můžeme být příkladem i pro další fi rmy. 
Jsme určitě rádi, že můžeme tělesně posti-
ženým spoluobčanům alespoň částečně 
usnadnit zařazení do běžného života. Ti-
to lidé se, i když ne právně, fakticky stáva-
jí součástí naší fi rmy. Pro naši společnost 
je samozřejmě tato spolupráce zajíma-
vá i ekonomicky,“ uvedl obchodní ředi-
tel a člen představenstva CENTROPOL 
ENERGY Lukáš Pokrupa.
Desítky pracovních míst pro zdravotně 
postižené vytvořil CENTROPOL ENERGY 
v 1. Severočeském družstvu pro zdra-
votně postižené. „Zdravotně postižení se 

podílí především na administrativě spoje-
né s obsluhou našich klientů, kterých vý-
razně přibývá. Vytvořená pracovní místa 
přitom nejsou krátkodobá. Počítáme s tím, 
že tento typ pracovních míst budeme i na-
dále rozšiřovat,“ uvedl Lukáš Pokrupa.
Zdravotně postižení přitom mohou 
práci pro CENTROPOL ENERGY vyko-
návat i z domova. „Doplňují například 
elektronická data a podporují call-cent-

rum zákazníka, což je možné dělat z do-
mova. To je pro zdravotně postižené ne-
smírně zajímavé, protože nemusí nikam 
cestovat a celý proces integrace se tak vý-
razně usnadňuje,“ uvedl Ing. Jan Palič-
ka, předseda z 1. Severočeského druž-
stva pro zdravotně postižené.
CENTROPOL ENERGY působí na trhu 
s elektřinou od roku 2007, zemní plyn 
začal nově dodávat na přelomu letoš-
ního roku. Firma loni utržila za prodej 
elektřiny a zemního plynu 1,1 miliardy 
korun. V letošním roce očekává CENT-
ROPOL ENERGY tržby více než dvě mili-
ardy korun a 150 000 zákazníků.

CENTROPOL ENERGY dal práci postiženým 
a získal za to ocenění

Společnost CENTROPOL ENERGY, jeden z největších alternativních dodavatelů energií, v letošním roce vy-
tvořil několik desítek pracovních míst pro tělesně postižené. Získal za to v Praze nejvyšší ocenění za mi-
mořádný přínos k integraci lidí se zdravotním postižením. Cenu firmě udělila Asociace zaměstnavate-
lů zdravotně postižených a ministerstvo průmyslu. Pracovní místa CENTROPOL ENERGY vytvořil pro za-
městnance 1. Severočeského družstva pro zdravotně postižené.

ODS
Liberec

Příjemné prožití vánočních svátků Příjemné prožití vánočních svátků 
a v novém roce 2011 pevné zdraví,a v novém roce 2011 pevné zdraví,
mnoho štěstí a spokojenosti přeje všem mnoho štěstí a spokojenosti přeje všem 
Oblastní sdružení ODS LiberecOblastní sdružení ODS Liberec

PF 2011PF 2011
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CK LOTOS SEZÓNA 2011 KATALOG ZDARMA

VÝRAZNÉ 

SLEVY

www.cklotos.cz • tel.: 466 985 652

Liberec je výjimečné město
Jak se chystáte trávit letošní Vánoce? 
Přiznám se, že se těším, že budou ví-
ce klidné, než ty, které jsem prožíval 
posledních jedenáct let. Snad si tedy 
najdu čas a navštívím přátele a zná-
mé, které jsem díky práci dosud tak 
trochu zanedbával. A také se těším 
na to, že strávím více času v Jizer-
kách, které jsou, zapadané sněhem, 
prostě nádherné.
Máte nějaké přání, co byste rád našel 
pod stromečkem? 
Mám pocit, že s tím, jak stárneme, je 
těchto přání stále méně a přejeme si 
spíše ty abstraktní věci, jako je zdraví 
nebo štěstí. Čas od času se sice ukáže 
něco méně „vznešeného“, ale nevýho-
dou nás, dospělých, je to, že si to pro-
stě můžeme koupit a nemusíme čekat 
a doufat. 
A možná trochu netradičně, měl bys-
te vánoční přání pro Liberec? 
Snad aby bez úhony přežilo tu turbu-
lentní dobu, kdy panuje všeobecné 
přesvědčení, že každá změna je k dob-
rému, bez ohledu na to, co a proč se 
mění. A to platí v politickém životě 
i mimo něj. Přál bych Liberci i jeho 

obyvatelům, ať mají v příštím roce 
kupu štěstí a dívají se na život s nad-
hledem. Aby nepodlehli moderním 
trendům, ale udrželi si svou svébyt-
nost a charakter. Liberec byl vždy výji-
mečný mimo jiné proto, že v něm byli 
výjimeční lidé. 

PF 2011
Ing. Jiří Kittner

Dárky pro děti
Liberecký kraj | Hejtman Liberec-
kého kraje Stanislav Eichler ukončil 
v Dětském domově v Dubé-Dešt-
né letošní rozdávání adventních 
dárků v institucích zřizovaných 
krajem. Liberecký kraj je zřizova-
telem 7 dětských domovů. Vloni 
byly obdarovány děti v DD v České 
Lípě, Jablonném v Podještědí, Jab-
lonci nad Nisou a v Semilech. Letos 
v Krompachu, ve Větrově a v Dubé 
- Deštné.

Oprava mostu na jaře
Praha | Námraza na Nuselském 
mostě v Praze způsobila zkrat elek-
trického vedení a tím i výpadek pro-
vozu metra na trase C. Jak potvrdil 
první náměstek primátora Karel 
Březina, oprava dilatací Nuselské-
ho mostu začne příští rok na jaře 
a most bude opravován tak, že mi-
mo noci bude zachována průjezd-
nost v celé šíři vozovky. 

Kácení stromů 
Jablonec n. N | Další kácení stromů 
chystá město Jablonec v parku mezi 
ulicemi Horská a Raisova a v Pivo-
varské ulici. Tento razantní zásah 
si vyžádaly výsledky měření, podle 
kterých stromy nesplňují požadavky 
na bezpečnost, mohly by se vyvrátit 
nebo zlomit. Prokázaly to tahové 
zkoušky, které nechalo provést oddě-
lení životního prostředí v květnu. Na 
základě jejich výsledků bude nutné 
odstranit lípu v parku mezi ulicemi 
Horská a Raisova a červenolistý buk 
v zahradě u ZŠ Pivovarská.

Mimořádně pro řidiče
Česká Lípa | Městský úřad v České 
Lípě vychází vstříc občanům, kteří 
ještě nepožádali o výměnu řidič-
ských průkazů. Úřední hodiny na 
odboru dopravy, úsek řidičských 
oprávnění, budou rozšířeny ještě 
v sobotu 18. prosince, a to v době 
od 8 do 13 hodin.

Vysílání těchto analogových vysílačů 
malého výkonu není z technických 
důvodů před vypnutím označené 
piktogramem ani textovou lištou. 
To znamená, že diváci musí sami 
ověřit, zdali přijímají dané signály, 
a to podle kanálu naladěného v tele-
vizním přijímači. Pokrytí digitálním 
zemským vysíláním České televize 
– multiplexem veřejné služby se vše-
mi čtyřmi programy ČT – v územní 
oblasti Trutnov, zajišťují vysílače 
velkého výkonu Liberec - Ještěd (43. 
kanál), Trutnov - Černá hora (40. ka-

nál) a Pardubice - Krásné (32. kanál). 
Příjem programů ČT v lokalitách 
s neuspokojivou intenzitou (kvalitou) 
signálu je možné bezplatně přijímat 
z družice Astra 3A a také prostřednic-
tvím distribuce  ČT HD z družice Astra 
3B.  Od listopadu jsou ve zkušebním 
provozu vysílány tři varianty progra-
mu ČT 1. Řádný provoz regionálního 
vysílání ČT na satelitu začne 3. ledna 
2011. Podrobný návod možností, jak 
přijímat digitální vysílání programů 
České televize, najdete na 5. straně 
tohoto vydání.  (met)

Analog na Trutnovsku končí
Trutnovsko | Na Silvestra, v pátek 31. prosince, ukončí řádný provoz analo-
gové dokrývače ČT2 Bohuslavice nad Úpou (57. kanál) a ČT2 Poříčí u Trutno-
va (56. kanál). Reálně mohou být vypnuté i o několik hodin až dnů později.

Domovu, který momentálně ožívá 
hlasy více jak třiceti lidiček od 3 do 
17 let poskytla nadace vedle dárků 
pro jednotlivce i fi nance na vyba-
vení především pokojů dětí za rok 
2010 ve výši více jak 200 tisíc ko-
run (na snímku). „Osvědčuje se nám 
dohoda s představiteli domovů, když 

si sami řeknou, co je momentálně nej-
potřebnější, zda postele, deky, lůžko-
viny nebo třeba koberce, nakoupí si 
požadované a my celou transakci za-
fi nancujeme,“ říká Eva Syrovátková, 
která nelení a při každé návštěvě 
oběhne budovu od shora dolů, aby 
viděla, jak se i díky nadaci prosto-

Nadace SYNER nadělovala
Téměř měsíc před příchodem Ježíška si děti v Dětském domově v Dubé-
Deštné užily bohaté nadílky, když k nim zavítaly Eva Syrovátková a Iva 
Urbanová z Nadace SYNER nejen s balíčky sladkostí, ale také kosmeti-
kou, oblečením, hrami a knížkami a spoustou dalších věcí, které jsou 
nejen potřebné pro život, ale přispívají  také k duševnímu rozvoji dětí 
a mladých lidí.

ry postupně vylepšují. „Jezdíme po 
různých domovech, všude je atmo-
sféra jiná, všude potřebují pomoc, 
v každém domově jinou, co je však 
těmto zařízením společné jsou  děti, 
které mají radost úplně ze všeho,“ 

dodává Iva Urbanová. Předvánoční 
nadílky Nadace SYNER pokračovaly 
i v dalších prosincových dnech, a to 
v českolipském dětském domově. a v 
domově seniorů v Českém Dubu.  (od 
dop.) Foto: Nadace Syner
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Český Metropol spolupracuje s lékaři krajské nemocnice | bezplatná distribuce do domácností a stojanů

„V současné době se každý klient může „opřít“ o velmi pře-
hledné směrovky umístěné u čtyř přístupových míst do naší 
nemocnice, které ho nasměrují do příslušné budovy označe-
né písmenem. Dobře se nyní orientuje i ve vnitřních částech 
jednotlivých pavilonů, neboť i tam byl zmodernizován infor-
mační systém tak, aby vyhovoval a co nejlépe směroval kli-

Informační systém vás zavede na správné místo
Liberec | Areál Krajské nemocnice Liberec, a.s., může 
být pro mnohé návštěvníky velmi složitým komple-
xem a lidé s horším orientačním smyslem mohli často 
tápat, než se dostali na požadované místo. I v tomto 
případě došlo v největším zdravotnickém zařízení Li-
bereckého kraje ke zlepšení. Od konce léta je tu v pro-
vozu nový venkovní informační systém, do kterého 
nemocnice investovala ze svého rozpočtu nemalé fi -
nanční prostředky. 

enty za požadovanými specialisty. Dalším krokem, k němuž 
přistoupilo vedení KNL, a.s., je instalace zvukového průvodce 
Daruma Voice Guard - Orbis, který je umístěný před vchodem 
do budovy chirurgie. Jedná se o novou součást informačního 
systému, jehož pořizovací cena byla více než 400 tisíc korun. 
Zvukový průvodce je vybaven abecední legendou jednotlivých 
pracovišť, z nichž každé má přiděleno číslo. Po jeho zadání na 
klávesnici se spustí příslušný zvukový spot. Spoty jsou konci-
povány tak, aby pacientům vysvětlily cestu na požadované 
místo a případně je informovaly o ordinační době. S namlu-
veným textem se na panelu rozblikají diody, které ukážou 
cestu i vizuálně. V zadané „Zvláštní agendě“ se návštěvníci 
dozvědí např. o způsobu parkování, možnostech občerstvení 
a relaxace. Potěšitelné je, že celá legenda bude přeložena do 
angličtiny a němčiny,“ vysvětluje mluvčí nemocnice Ale-
xandra Kittnerová. Text a foto Václav Sedlák

 

„Chtěli jsme, aby se pan primátor, jakož-
to představitel druhého akcionáře naší 
nemocnice, seznámil s jejím stavem 
a s postoji zaměstnanců k aktuálním 
otázkám, které nás nenechávají klidný-
mi. Především se to týká nasmlouvání 
energií Libereckým krajem v cenách, 
jež jsou pro krajskou nemocnici nevý-
hodné, a také jsme chtěli znát názor na 
údajné odvolání vedení naší nemocni-
ce. Zaměstnanci jsou zneklidněni těmi-
to zprávami a nechápou, proč by mělo 
dojít ke změnám, když je nemocnice 
v pozitivním hospodářském výsledku 
a patří mezi nejlepší v ČR,“ vysvětlil 
význam setkání zástupce odboro-
vých organizací Krajské nemocnice 
Liberec, a. s., primář Dušan Morman.  
Z jeho informací dále vyplývá, že pri-
mátor bude potřebovat čas, aby se 
s tendrem na ceny energií seznámil 
a rovněž neměl povědomí, o tom, že 

by se o odvolání managementu ne-
mocnice někde ofi ciálně jednalo. 
Některá zpravodajská média uveřej-
nila výroky krajského radního Zdeň-
ka Burzy na adresu KNL, a. s. Z nich 
vybíráme: „Nemocnice podává zkresle-

né a neúplné informace. Liberecký kraj 
vysoutěžil centrální dodávku energií 
a vytvoří tím prokazatelně úsporu. Li-
berecký kraj s nemocnicí uzavřel doho-
du o případném vyrovnání. Na druhou 
stranu nemocnice dodnes Libereckému 
kraji nedodala doklady o tom, jak při-
šla na částku 18 milionů korun, z čeho 
vycházela a jakými zákonnými postu-
py k nim dospěla.“
Na tyto informace reagoval generální 
ředitel KNL, a. s., MUDr. Luděk Neče-
saný dopisem.
„Vážený pane náměstku,
Vaše tvrzení je velmi odvážné, zavádějí-
cí. Ten, kdo podává zkreslené a neúplné 
informace, je naopak Liberecký kraj.  
Detailní popis situace, právní rozbor 
a dopady výsledků Vámi prezentované-
ho tendru pro Krajskou nemocnici Libe-
rec, a. s., budou předmětem otevřeného 
dopisu zastupitelům, protože je třeba 
uvést některé informace, které jsou 
předmětem obchodního tajemství. 
Obecně lze konstatovat, že Vámi pre-
zentovaná výhodná nabídka jako výsle-
dek tendru je u plynu prokazatelně pro 
KNL, a.s., o cca 50% dražší než součas-
ná cena a o cca 36% dražší než námi 
porovnávaná nabídka na fi xační ob-
dobí následujících tří let. Logicky tedy 
něco není v pořádku. Zároveň v otázce 
100% tolerance odběru, která byla vždy 
samozřejmostí, je nově Vámi vysoutě-
žená tolerance 15%. Navíc, nikde není 
stanovena sankce za případné přečer-
pání nebo nedočerpání stanoveného 
odběru plynu. 

Primátor Korytář mezi zdravotníky Krajské nemocnice Liberec
Liberec | V den celostátní stávky, kterou na 8. prosince svolaly odborové 
svazy, zastupující pracující zejména ze státních orgánů, školství a zdra-
votnictví, se zaplnila posluchárna knihovny Krajské nemocnice Liberec, 
a. s., především odboráři a zaměstnanci tohoto největšího zdravotnického 
zařízení v Libereckém kraji. Přítomní na setkání, které iniciovaly odbo-
rové organizace KNL, a. s., tak vyjádřili svou podporu nejen stávkujícím 
kolegům, ale současně také svému vedení, o kterém kolují zprávy, že bude 
odvoláno. Mezi zdravotníky přišel představitel druhého akcionáře nemoc-
nice - nový primátor statutárního města Liberce Jan Korytář.

Prokazatelná a nezpochybnitelná ztrá-
ta KNL, a. s., bez této sankce je u plynu 
18 milionů Kč a u elektrické energie cca 
1,5 milionu Kč. Jenom na okraj chci po-
dotknout, že Nemocnice Jablonec n.N.,  
která nákupní cenu plynu zveřejnila 
v tisku, má radnicí vysoutěženou cenu 
o cca 20 % nižší než je cena, za kterou 
mají odebírat plyn organizace Liberec-
kého kraje. A i tak je pro ni tato cena 
nevýhodná.
Představenstvo KNL, a. s., uskutečnilo 
veškeré kroky k zajištění adekvátního 
vyrovnání nevýhodnosti. Připravilo ná-
vrh smlouvy s podmínkou následného 
uzavření tzv. ovládací smlouvy. Návrh 
této smlouvy jsme odeslali Libereckému 
kraji, kde stále „leží“ bez reakce. Nic 
podepsáno není. Dosud také nebyla 
zodpovězena otázka sankční pokuty za 
překročení tolerance odběrů. Zároveň 
představenstvo KNL, a. s., vyzvalo usne-

sením ze svého zasedání Liberecký kraj 
k dodání materiálů pro přípravu ovlá-
dací smlouvy, rozboru výhodnosti nově 
uzavřených smluv na odběr elektrické 
energie a plynu. Jednalo se nám o mož-
nost odborného pohledu na námi uvá-
děná srovnání. Dle sdělení radního Sep-
pa Rada Libereckého kraje nesouhlasila 
s vydáním jakéhokoliv materiálu a tím 
de facto potvrdila oprávněnost našich 
údajů. Nechápu nyní jejich mediální 
zpochybňování. 
Je až komické, jak může někdo uvádět 
celkové úspory, pokud vůbec nějaké 
jsou, které vycházejí z roku 2009, když 
je všeobecně známo, že meziročně 
2009/2010 došlo k dramatickému po-
klesu cen energií. Myslím, že by bylo 
vhodné uvádět ceny energie a plynu 
z roku 2010 a porovnávat je s výsled-
ky tendru na následná období. Vše 
ostatní je zavádějící. Kurz EUR byl 

před 5 lety cca 32 Kč, tedy když ho dnes 
koupím za 30 Kč, tak je to při vhodné 
formulaci výhodné. Ale reálná cena je 
25 Kč, tedy prosím porovnávejme reál-
né ceny energií na burze. Veškeré kroky 
managementu a představenstva stran 
připomínek k zadávací dokumentaci, 
žádostí o poskytnutí výsledku tendru 
v době možného odvolání se, zápi-
sů z představenstva a dozorčí rady, 
právních rozborů, odborných posou-
zení cenotvorby energií a plynu jsou 
samozřejmě k dispozici. A to vy, pane 
náměstku, velmi dobře víte.“
Odborové organizace a všichni ostat-
ní zaměstnanci Krajské nemocnice 
Liberec, a. s., potažmo i veřejnost, 
která využívá služeb největšího zdra-
votnického zařízení v Libereckém 
kraji, očekávají, že se k oběma otáz-
kám vyjádří oba akcionáři.  

Text: Václav Sedlák

Prosinec je měsícem, kdy může své ak-
tivity naplnit Dobrovolnické centrum 
Dobromysl. Jeho koordinátor Ing. To-
máš Hendrych pozval hned na první 
dva prosincové dny do prostor nemoc-
nice gospelový soubor složený z žáků 
ZUŠ, kteří svým umem postavili ostat-
ním muzikantům laťku hodně vysoko, 
a poté Pavla Fajta. Posluchači, kteří se 
sešli v jídelně, rozhodně nelitovali zde 
strávený čas. 
Hudba založená na lahodném zvuku xy-
lofonů a zvonkoher, tvrzená jazzovou 
bicí soupravou a elektrofonickou baso-
vou kytarou strhávala a uváděla v úžas 
všechny posluchače. „S každou skladbou 
se úroveň provedení lepšila. Všem se nám 
koncert velice líbil a děkujeme tímto za 

nevšední zážitek, který nám zpříjemnil 
pobyt v nemocnici,“ tak se po akci vyjád-
řili pacienti z psychiatrického oddělení. 
„Pro mne osobně byla naprosto fascinující 
skladba zahraná se šátky na očích. Obdivo-
val jsem to velmi těsné, důvěrné až intimní 
spojení hráče s nástrojem. Jako příznivec 
německé industriální kapely Einstürzende 
Neubauten mne zcela nadchla skladba na 
čepele od kos,“ uvedl Tomáš Hendrych. 
„Představení Aries určitě mně oživilo. Je 
neuvěřitelné, co všechno se dá zahrát na 
perkuse nebo dokonce na zahradnické ná-
činí. Měli bychom být náležitě pyšní na to, 
co omladina z Liberce dokáže. Byl to velmi 
nevšední zážitek v šedivém, všedním dni,“ 
doplnila primářka diabetologie MU-
Dr. Jindra Vejrychová.  

Adventní čas připomínal zaměstnan-
cům, ale i všem pacientům a návštěv-
níkům nemocnice vánočně vyzdobený 
smrk, který je umístěn v bezprostřední 
blízkosti vchodu do pavilonu chirurgic-
kých oborů. Vzrostlý jehličnan tentokrát 
zdobí rovných tisíc modrých diod a dél-
ka řetězu je 100 metrů. „Už minulý rok 
nás napadlo, že ho pro zpestření Vánoc 
rozsvítíme. Obdrželi jsme několik kladných 
reakcí, potěšilo nás, že i od vedení nemoc-
nice, a tak jsme ten letošní ještě vylepšili 
bohatší dekorací,“ říká Ing. Filip Galnor, 
vedoucí střediska údržby KNL, a.s. Jak 
se nám podařilo zjistit, pracovníci stře-
diska údržby strom zdobili s pomocí ho-
rolezeckého vybavení téměř tři hodiny. 
Nutno dodat, že i interiéry největšího 
krajského zdravotnického zařízení svou 
výzdobou oznamovaly blížící se nejkrás-
nější svátky v roce. Personál jednotli-
vých oddělení vyzdobil pokoje pacientů, 
chodby i ambulance.  (se) 

„Pro hosty večera byla připravena módní přehlídka Evy Ro-
bovské čítající na sto modelů a luxusní kolekce diamantových 
šperků společnosti Diamond International Corporation, a. s. 
v celkové hodnotě 4,5 milionu korun. Jak už to při podobných 
událostech bývá, v závěru společenského večera se dražilo. 
Tentokrát šlo o diamantové náušnice z antwerpských dílen. 
MUDr. Martinu Zítkovi, primáři dětského oddělení KNL, a. s. 
byl na závěr předán šek v hodnotě 20 tisíc korun. Podle je-
ho slov budou prostředky využity k pořízení interiérových 
doplňků na oddělení. Pořadatelé večera, dámský klub Ladies 
Diamond Club o. s., předají naší nemocnici ještě jeden dar. 
Pětitisícovým výtěžkem  sbírky, do níž přispěli i samotní hos-
té večera. Všem moc děkujeme,“ uvedla mluvčí Krajské ne-
mocnice Liberec, a. s., Alexandra Kittnerová. (se)

Dobromysl zpříjemní vánoční čas
Liberec | Blížící se svátky konce roku mohou mít příjemný ráz i v jinak úzkostlivém 
prostředí zdravotnického zařízení. Personál Krajské nemocnice Liberec, a. s., se každo-
ročně snaží zpříjemnit v tomto období pobyt pacientům i dalším návštěvníkům i práci 
všem kolegům, kteří mají právě službu.

Večer Nóbl štace inspirace
podpořil dětské oddělení

Liberec | V závěru listopadu proběhl v místním Clarion 
Grandhotelu Zlatý Lev charitativní večer pod názvem 
„Nóbl štace inspirace“, nad kterým převzala záštitu 
Krajská nemocnice Liberec, a. s. Myšlenkou této spo-
lečenské události bylo v předvánočním období učinit 
dobrý skutek. Cílem bylo pomoci v cestě k uzdravení 
nejmenším pacientům. 
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Šikovný řemeslník najde práci vždy 
a peněženka mladé dámy či mladé-
ho muže rozhodně strádat nebude. 
Zvolte si dobrou budoucnost, dejte 
šanci řemeslům!

Bc. Radek Cikl, náměstek hejtmana Li-
bereckého kraje pro resort školství

 Jak velký fi nanční obnos můžete 
získat?
1. ročník 250 Kč měsíčně, 1000 Kč 
pololetně za průměr na vysvědčení 
do 2,2

2. ročník 300 Kč měsíčně, 1000 Kč 
pololetně za průměr na vysvědčení 
do 2,0
3. ročník 500 Kč měsíčně, 1000 Kč 
pololetně za průměr na vysvědčení 
do 2,0

 Které obory jsou stipendijně 
podporovány?

Strojní mechanik, nástrojař, tesař, 
zedník, řezník - uzenář, sklář - vý-
robce a zušlechťovatel skla, klem-
píř, malíř a lakýrník, instalatér, 
elektrikář, elektrikář-silnoproud, 
slévač.

 Jak lze získat stipendium?
Přihlaste se na obor z této nabíd-
ky. 
• Splňte aspoň 75 % předepsané 
docházky v daném měsíci. Pokud 
přesto budete chybět, nezapomeň-
te do školy přinést řádnou omlu-
venku. To vše za 250 Kč měsíčně!
• Dosáhněte průměru na vysvěd-
čení do 2,2, těšte se na stipendijní 
nášup v podobě 1000 Kč za každé 
pololetí! 
Za tři roky můžete získat až 16 500 Kč!

Liberecký kraj poskytuje stipendia budoucím řemeslníkům
Vážení žáci, Vážení rodiče,
žádná společnost se bez řemeslníků neobejde, proto už několik měsíců 
mohou žáci středních škol – budoucí řemeslníci – získat fi nanční přilep-
šení od Libereckého kraje. Jedná se o žáky šesti vybraných tříletých obo-
rů ukončených výučním listem a zaměřených do oblasti strojírenství, 
stavebnictví a dalších odvětví. Žáci mohou obdržet měsíčně od 250 Kč do 
500 Kč a pololetně 1 000 Kč. Protože se tato forma podpory projevila jako 
účinná, rozhodli jsme se výběr podporovaných oborů pro Vás rozšířit 
o dalších šest! Stipendijní příspěvek tak budou moci od školního roku 
2011/2012 získat nejen budoucí strojní mechanici, zedníci a řezníci, ale 
i instalatéři, elektrikáři a klempíři. 

 Jaké jsou další podmínky?
Na období letních prázdnin se 
poskytování stipendií nevztahu-
je. 
Stipendijní program se vztahuje 

pouze na střední školy zřizované 
výhradně Libereckým krajem. 
Liberecký kraj si vyhrazuje právo 
měnit podporované obory vzdělá-
ní, podmínky pro získání stipendij-

ních příspěvků a výši stipendijních 
příspěvků.
Kde najdete další informace?
www.skolstvi.kraj-lbc.cz/Stipendia
www.techyes.info

Přehled škol poskytujících vzdělání v podporovaných oborech pro školní rok 2011/2012
NÁZEV ŠKOLY NÁZEV OBORU VZDĚLÁNÍ

Střední průmyslová škola technická Jablonec nad Nisou Strojní mechanik
Zedník
Nástrojař
Slévač
Elektrikář-silnoproud
Instalatér
Elektrikář

Střední škola strojní, stavební a dopravní Liberec Strojní mechanik
Zedník
Nástrojař
Tesař
Instalatér
Klempíř
Malíř a lakýrník

Střední odborná škola a Gymnázium Liberec, Na Bojišti Elektrikář-silnoproud
Elektrikář

Obchodní akademie, Hotelová škola a Střední odborná škola Turnov Strojní mechanik
Nástrojař

Střední škola hospodářská a lesnická Frýdlant Strojní mechanik
Zedník
Řezník - uzenář

Střední odborná škola Česká Lípa, Lužická Zedník
Klempíř

Integrovaná střední škola Semily Zedník
Instalatér
Klempíř
Elektrikář

St Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Česká Lípa, 28. října Strojní mechanik
Elektrikář-silnoproud
Instalatér
Klempíř
Elektrikář

Střední škola řemesel a služeb Jablonec nad Nisou Sklář - výrobce a zušlechťovatel skla
Vyšší odborná škola sklářská a Střední škola Nový Bor Sklář - výrobce a zušlechťovatel skla

otvírací doba 2010
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Jablonec nad Nisou

 zavøeno1.2011So 1.

Přejeme vám krásné prožití vánočních svátků
a mnoho štěstí v novém roce.

Jablonec nad Nisou

Vánoce
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Nová ČOV Litvínov s kapacitou 36 000 ekvivalentních obyvatel je v ročním zkušebním provozu.

Závazky splníme
Máme pozitivní zprávu, asi jako první 
mezi vodárenskými společnostmi:  Mů-
žeme akcionáře ujistit, že v první po-
lovině příštího roku budou strategické 
investice z podstatné části dokončeny 
nebo dokončovány, v několika málo 
případech budou rozestavěny. To se 
týká celkem 25 čistíren odpadních vod 
a 18 dostaveb kanalizačních systémů 
v obcích nad 2000 obyvatel, v celkovém 
objemu přes 4 miliardy korun. Akcionáři 
SVS proto nemusejí konec přechodného 
období očekávat s obavami. 

Zdroje fi nancování výstavby
Základním zdrojem fi nancování vý-
stavby je podíl z ceny vodného a stočné-
ho inkasovaného v  regionu působnosti 
SVS. Je doplněný podporami ze státního 
rozpočtu a dotacemi z fondů Evropské 
unie. Přes značný počáteční optimismus 
se pro řadu připravených projektů dota-
ce z fondů EU získat nepodařilo. SVS včas 
přikročila k alternativnímu fi nancování 
z vlastních zdrojů nebo s využitím úvě-
rů, takže realizace staveb nebyla ohro-
žena. Rekonstrukci ČOV Varnsdorf (cca 
200 milionů Kč) jsme např. uskutečnili 
s využitím úvěrů. Stavby rozděleného 
projektu Dolní Labe (za cca 600 milionů 

SVS: Závazky v zájmu akcionářů plníme
Česká republika se před vstupem do EU zavázala do pouhých pěti let tzv. 
přechodného období vyhovět úrovní vodárenské infrastruktury v ob-
lasti čištění odpadních vod a odkanalizování na celém území normám 
EU. Stát tuto povinnost vzápětí převedl na města a obce. Severočeská 
vodárenská společnost byla nucena vyhovět požadavkům nové legisla-
tivy a uskutečnit tyto tzv. strategické investice, aby naplnila očekávání 
svých akcionářů, severočeských měst a obcí, a aby je nevystavila riziku 
fi nančních sankcí. Potřeba veškerých investic v regionu působnosti SVS 
byla na období 2005 – 2010 vyčíslena na 7,5 miliard korun. Roční ob-
jem investic se proti období před rokem 2005 ztrojnásobil a je cca 1,5 
miliardy korun ročně. Akcionáři proto na roky 2005–2010 odsouhlasili 
možnost meziročního zvyšování ceny vody, a to max. o 10 %. 

korun) jsme plně fi nancovali sami, pro-
tože dotace se pro ně včas získat nepo-
dařilo. Pro stavby rozděleného projektu 
Čistá Ploučnice (přes 600 milionů korun) 
máme podány a zaregistrovány žádosti 
o dotace. Stavby probíhají, jedna ČOV 
již po rekonstrukci běží ve zkušebním 
provozu. Vše zatím fi nancuje SVS a do-
tace jsou s  otazníkem. Obdobně největ-
ší letošní stavba – výstavba nové ČOV 
Litvínov (390 milionů korun). Běží ve 
zkušebním provozu, stavbu zatím plně 
fi nancovala SVS a na dotaci se čeká.

Povodně 
Investičními plány pro rok 2010 a 2011 
zamíchaly srpnové povodně, které na-
páchaly škody za 140 milio nů korun. 
Bylo nutné neprodleně vyčlenit rezer-
vy pro urgentní rekonstrukce a opravy, 
které probíhají do konce tohoto roku 
a podstatně přepracovat priority inves-
tičního plánu pro rok 2011.  Ačkoliv se 
pro fi nancování rekonstrukcí nepodařilo 
získat ani v jednom z krajů dotace státu 
určené na likvidaci následků povodní, 
s částečnou fi nanční pomocí provozní 
společnosti SčVK se s tímto nečekaným 
úkolem do konce roku 2011 vypořádá-
me, aniž to ohrozí realizaci jiných sta-
veb. 

Spojené nádoby:
investice a cena vody

Realizace enormního objemu strategic-
kých investic přinesla dopad do ceny 
vody, zejména když se nepodařilo zís-
kat pro řadu projektů evropské dotace. 
Cena v regionu SVS je proto momentál-
ně o něco vyšší než tam, kde s investice-
mi do čištění a odkanalizování nezačali 
včas. Vývoj ceny vody v regionu SVS je 
však pozvolný, v rámci pravidel schvá-
lených akcionáři, a nedochází ke skoko-
vým nárůstům. 

Solidární cena vody 
Výhodou je, že ve všech obcích a měs-
tech v regionu SVS mají připojení oby-
vatelé solidární cenu vody: v každém 
místě je stejná cena vodného a stočné-

ho, bez ohledu na velikost města či obce 
a její investiční potřeby do vodárenské 
infrastruktury. Pokud by zde tento 
princip nebyl, v závislosti na odlišných 
místních podmínkách by někde měli 
výrazně dražší vodu, a jinde by pro ně 
byla nedostupná kanalizace a čistírna 
odpadních vod. 

Věcně usměrňovaná cena vody
Cenu vody nikdo nestanovuje libovol-
ně, je cenou věcně usměrňovanou, 
určovanou podle pravidel Cenového 
věstníku Ministerstva fi nancí ČR a mi-
nisterstvem přísně kontrolovanou. Kal-
kulaci ovlivňuje řada faktorů: od ceny 
surové vody jako vstupní suroviny přes 
výši nutných investic do infrastruktu-
ry, energie a jiné materiály až po řadu 

poplatků stanovených legislativně 
a odváděných státu. Cenu vody také 
ovlivňuje vysoké procento fi xních ná-
kladů, nutných pro funkčnost vodáren-
ské soustavy.

Výhled do roku 2015
Investice do infrastruktury budou po-
kračovat, ale od roku 2011 SVS svoje 
úsilí zaměří na rekonstrukce velkých 
úpraven vody a na rychlejší tempo ob-
novy sítí. Akcionáři pro období do roku 
2015 opět schválili možnost nepřekroči-
telného meziročního nárůstu ceny vody, 
a to max. 7,5 %. V těchto dnech je cena 
vody (vodné a stočné) pro rok 2011 sta-
novena: Zvýší se o 7,39 % na 68,35 Kč/
m3 (bez 10 % DPH). Podrobněji k ceně 
vody na www.svs.cz. (od dop.)

Digitalizace aneb jak se připravit na digitální televizní vysílání – 2. díl

✆ www.digitalne.tv
informace na INTERNETU
Provoz nepřetržitě

800 90 60 30
infolinka DIGITALIZACE
Provoz v pracovní dny od 8.00 do 19.00 hod.

Více informací získáte na:

www.digitalne.tv

Informační linka:

800 90 60 30
(v provozu v pracovní dny od 8:00 do 19:00 hod.)

Slovo set-top-box snad v dnešní době sly-
šel úplně každý. Většina lidí také ví, že je to 
krabička, která jim umožní sledovat digitál-
ní televizi. Jak je to se set-top-boxem ve sku-
tečnosti? Potřebuje ho každý? V dnešním dí-
le digitální poradny vám přinášíme bližší in-
formace nejen o set-top-boxech, ale také o pro-
gramové nabídce a multiplexech.

Které televizní programy
přináší digitalizace?
Digitalizace televizního vysílání výrazným způ-
sobem rozšiřuje nabídku televizních programů, 
které je možné přijímat z pozemních vysílačů 
zcela zdarma (pokud pomineme koncesionář-
ské poplatky). V analogové éře na území České 
republiky vysílaly dva programy České televize 
(ČT1 a ČT2) a dvě komerční stanice NOVA a PRI-
MA. S digitalizací počet televizních programů 
několikanásobně naroste. Již nyní jsou v provo-
zu 4 digitální sítě, takzvané „multiplexy“, při-
čemž každý multiplex obsahuje několik progra-
mů. Jaké konkrétní multiplexy s jakými progra-
my tedy již dnes na digitální televizi fungují? 

Digitální síť 1, neboli tzv. „veřejnoprávní multi-
plex“, provozuje Česká televize. Tato síť již ak-
tuálně vysílá pro více jak 95% obyvatel naší re-
publiky. Obsahuje 4 programy České televize
a 7 stanic Českého rozhlasu.

Digitální síť 2 provozují České Radiokomunika-
ce a aktuálně již vysílá prakticky na celém úze-
mí České republiky kromě územní oblasti Jese-
ník a Zlín. V této síti vysílají TV Nova, TV Prima, 
TV Nova Cinema, TV Barrandov a Prima Cool. 

Do vysílání programu TV Prima vstupují regionál-
ní R1 a RTA (odpojované regionální vysílání).

Digitální síť 3 provozuje Czech Digital Group, 
aktuálně již vysílá zatím v územní oblasti Praha 
město, Praha, Plzeň, Brno, Brno město, Ústí nad 
Labem, Sušice, České Budějovice, Trutnov, Ostra-
va a naladíte zde následující programy: Z1, Public 
TV, Rádio Proglas.

Digitální síť 4 provozuje Telefónica O2 a vysílá za-
tím jako experiment pouze v  Praze, Brně a Ostra-
vě. Obsahuje programy TV Nova HD, ČT 1 HD, Óč-
ko a infokanál O2 Info.

Na Českobudějovicku lze naladit ještě regionál-
ní multiplex společnosti TV GIMI s programy 
TV GIMI, TV NOE, Óčko a Prima. V Klimkovicích 
a blízkém okolí lze naladit lokální multiplex B 
plus TV s programy Local TV PLUS, resp. TA 3, 
Óčko, Public TV a TV NOE. 

info

Záhadné slovo Set-top-box
Set-top-box převádí digitální signál z antény na 
analogový a ten poté zobrazuje televizor na obra-
zovce. Ceny set-top-boxů jsou již velmi příznivé, 
kvalitní kusy se dají pořídit již kolem sedmi set ko-
run. Pokud se tedy rozhodneme ponechat si star-
ší televizi a tedy k nákupu set-top-boxu, měli by-
chom pamatovat na nutnost podrobného vyzkou-
šení všech nejdůležitějších funkcí:
Správné zobrazení českých znaků
Téměř všechny prodávané set-top-boxy mají 
ovládací menu v češtině, ale ne všechny zobra-
zují správně českou diakritiku. Prodejce by měl 
být schopen sdělit, zda konkrétní přístroj zvládá 
češtinu korektně. Pokud chceme využít teletext 
např. z důvodu skrytých titulků, které jsou v Čes-
ké republice uváděny na str. 888, je dobré si tuto 
funkci také nechat v prodejně ukázat. 
Uživatelsky přívětivé ovládání
Při výběru je třeba se soustředit na funkce a po-
hodlnost dálkového ovládání, vyzkoušet časovou 
prodlevu při přepínání programů, která se může 
model od modelu značně lišit. Dlouhá doba reak-
ce pak znepříjemňuje užívání.

Možnost záznamu televizního pořadu
Za vyšší ceny lze koupit přístroje umožňují-
cí též záznam pořadů na pevný disk, případně 
pak jeho archivaci na DVD, tedy DVD/HDD re-
kordéry. Časové programování záznamů je jed-
noduché a bývá navázáno přímo na elektronic-
kého programového průvodce.
Možnost sledování jednoho pořadu
a nahrávání jiného
Pro tuto funkci musí být set-top-box vyba-
ven dvěma vstupními jednotkami (digitální-
mi tunery) pro současné připojení k televizoru 
a k nahrávacímu zařízení. Rozšířeným možnos-
tem odpovídá i vyšší cena takových modelů. 
Jsou však možné i jiné kombinace, např. set-
top-box s jedním tunerem a DVD rekordér s tu-
nerem. Zjednodušeně řečeno, pro tento způsob 
sledování a záznamu každé zařízení potřebuje 
svůj digitální tuner buď zabudovaný nebo jako 
přídavné zařízení (set-top-box).
Televizor s DVB-T tunerem
Jde sice o nákladnější variantu pro vybavení 
domácnosti digitálním přijímačem. Výhodou 
je, že set-top-box je již zabudován v přijíma-
či a odpadne nám tedy jeden ovladač. Zjedno-
duší se nám obsluha a získáme kvalitní obraz 
a řadu nových funkcionalit, které nové tele-
vizní přijímače obsahují.
Úprava osobního počítače či notebooku
V současné době již můžeme přijímat digitální 
televizi na počítači. V nabídce mnoha prodejců 
jsou speciální karty nebo USB moduly, jejichž ce-
na se pohybuje zhruba od jednoho tisíce korun. 
V tomto případě je však potřeba počítat s tím, že 
při použití malé pokojové antény, která je větši-
nou součástí balení, bude větší problém zachy-
tit potřebnou intenzitu signálu. Počítačové digi-
tální tunery je proto vhodné používat zejména 
v místech s vynikajícím pokrytím – ve velkých 
městech nebo v blízkosti vysílačů.



www.czechcoal.cz
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Zemanovi nesmí být zatěžko medle ničehož nic (Žižka) 
bylo správné znění tajenky v minulém čísle. CD Vánoční ko-
ledy obdrží Hana Homonajová z Prahy. Úspěšný vylosova-
ný luštitel dnešní křížovky obdrží knihu o zdraví. Těšíme se 
na vaše odpovědi na adresách: PRAŽSKÝ METROPOL, Vino-
hradská 167, 100 00 Praha 10, nebo krizovkapraha@ty-
deniky.cz (napište telefonní spojení, abychom vás mohli 
kontaktovat) nejpozději do 31. prosince 2010. 

Zemanovi nesmí být zatěžko medle ničehož nic (Žižka)
bylo správné znění tajenky v minulém čísle. CD Vánoční 
koledy obdrží Věra Brabcová z Frýdštejna. Úspěšný vy-
losovaný luštitel dnešní křížovky obdrží knihu o zdraví. Těší-
me se na vaše odpovědi na adresách: Severočeský Metropol, 
Kostelní 10/5, 460 01 Liberec, nebo krizovkaliberec@ty-
deniky.cz (napište telefonní spojení, abychom vás mohli 
kontaktovat) nejpozději 31. prosince 2010.  

Zemanovi nesmí být zatěžko medle ničehož nic (Žižka) 
bylo správné znění tajenky v minulém čísle. CD Vánoční ko-
ledy obdrží Dominika Valášková z Provodova. Úspěšný 
vylosovaný luštitel dnešní křížovky obdrží 2 x vstupenky na 
koncert ABBA v Pardubicích. Těšíme se na vaše odpově-
di na adresách: VÝCHODOČESKÝ METROPOL, Čs. armády 
287, 500 03 Hradek Králové, nebo krizovkavychod@ty-
deniky.cz (napište telefonní spojení, abychom vás mohli 
kontaktovat) nejpozději do 31. prosince 2010. 

Poskytovatel: E.M.A. Europe s.r.o., 1 min./70 Kč vč. DPH, P. O. Box 14, 110 15 Praha 015, www.ema.bz

Vyberte si svou osobní ASTROLOŽKU 
nebo KARTÁŘKU! 
Volejte hned na tel.: 906 706 506

Astroporadna

Chantal astrologie, výklad karet 
specializace finance, rodina

MÁTE FINANČNÍ PROBLÉMY? 
Kdy se vám je podaří vyřešit? 
Povím vám to, zavolejte mi! 
Paní Chantal. Tel.: 906 706 506

Anabela výklad karet, astrologie 
specializace láska, vztahy

ZKAZIL VÁM ROZVOD 
VÁNOČNÍ SVÁTKY? 
Co bude dál? Ohleduplně 
vám odpovím! Tel.: 906 706 506

Martina výklad karet 
specializace těžké životní situace

STRÁVÍ VÁNOCE S VÁMI 
NEBO S MILENKOU? 
S pomocí karet vám odpovím, 
zavolejte mi! Tel.: 906 706 506

Alan astrologie, numerologie 
specializace rodina, rozhodnutí

TOUŽÍTE O VÁNOCÍCH 
PO USMÍŘENÍ? 
Pomohu vám najít cestu 
k vašim blízkým! Tel.: 906 706 506
Darja astrologie, numerologie 
specializace náhledy do budoucna

JAKÝ PRO VÁS BUDE ROK 2011? 
Ráda vám sestavím váš osobní 
horoskop! Zavolejte mi! 
Vaše Darja. Tel.: 906 706 506

Autor
výroku: 
Seneca

Odbočit 
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Klíčník 
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1 První
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Sicilská 
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Vylíčit jiný-
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Polska

Otevřené 
ohniště

Zabrušovat
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trubky
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Polské  
město

Uzlíček
na tkanině

Římských 
501

Velmi
chutná ryba

Přimlouvat 
se 4

Druh vína

Značka 
karburátorů

Základ 
umělých 

barviv

Jméno
herce 

Sharifa
Postel

Indické 
božstvo

Plevel
pcháč

Odlišně

Slovensky 
„ve“

Litá staveb-
ní hmota

3
Foto-

grafická 
expozice

Kanón
Polynéský 

nápoj
Opláchnout

Znaménko 
krásy

NAPOVÍME: 
Om, teze, ts,
Ocana, akyn,
Basso, ens.

Tenisový
set

Lidový
asijský 
pěvec

Italský
cyklista 
(Ivan)

Moje

Řídítko 
vozíku

Gól
(knižně)

Pražský 
herec

Hebká 
tkanina 

s vlasem

Slůvko 
pohrdání

Cestovní 
doklad

Vření
Francouzsky 

„přítel“

Strom
s trny

Božstvo
buddhistů

Okrasný
pták

Značka 
hektaru

Která
(slovensky) 5 Lovečtí

psi

Rovněž
Kozácký 
velitel
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Beran 21. 3. - 20. 4.
Když se postavíte nohama 

na zem a nebudete chtít splnění ne-
možného, můžete ke konci roku oče-
kávat jen samá příjemná překvapení 
a pozitivní zprávy. Nezapomeňte na 
dárky pro vaše milé.

Býk 21. 4. - 21. 5.
Vyjasněte si nedorozumění 

s příbuznými a nebuďte příliš domi-
nantní v zaměstnání. Pokud se vám 
to podaří, prožijete Vánoce i Silvestr 
v příjemné rodinné atmosféře. Zvol-
něte tempo a šetřete si zdraví.

Blíženci 22. 5. - 21. 6.
Nejste milovníci nepředvída-

ných událostí, proto vás možná tro-
chu zaskočí náhodné setkání s člově-
kem, který pro vás kdysi hodně zna-
menal. Překonejte pocit křivdy a jdě-
te si zavzpomínat.

Rak 22. 6. - 22. 7.
Přestože v posledních dnech 

nevíte co dříve, vypněte na chvilku 
a dopřejte si čas na snění. Vánoce pa-
tří k říši pohádek a fantazie, nechej-
te se jimi unášet. Na návrat do reali-
ty je vždycky času dost.

Lev 23. 7. - 23. 8.
Občas si rádi pěstujete osa-

mělost, kterou svádíte na nepochope-
ní okolí. Přitom vaše okolí dělá všech-
no pro to, aby vám rozumělo. Nepře-
žeňte tuto dětinskou hru, jinak bude-
te osamělí doopravdy.

Panna 24. 8. - 23. 9.
Závěr roku vám přinese mno-

há překvapení, naštěstí budou větši-
nou příjemná. Protože ale občas ne-
jednáte zrovna nejčestněji, můžete 
čekat, že se vám to vrátí. Proberte si, 
co jste udělali špatně. 

Váhy 24. 9. - 23. 10.
Dárky pro vaše milé jste vy-

brali s láskou a nejlepším přesvědče-
ním, nebuďte proto zklamaní, když 
je neocení tak, jak byste si představo-
vali. Nenechejte si tím zkazit vánoční 
náladu a s klidem si ji užijte. 

Štír 24. 10. - 22. 11.
Vaši uzavřenost a samotář-

ství naruší smršť návštěv a společen-
ských událostí, které budete nuceni 
absolvovat. Neděste se a podvolte se 
jim, nakonec zjistíte, že byly přínos-
né a měly pozitivní vliv.

Střelec 23. 11. - 21. 12.
Přestože jste celý rok proži-

li v lehkém euforickém oparu, závě-
rem roku vás přepadne melancholie 
až deprese. Smiřte se s tím, že kaž-
dý den nemůže být svátek a nechejte 
své pocity volně odplynout.

Kozoroh 22. 12. - 2O. 1.
Tím, co se vám nepodařilo, 

se vůbec nezabývejte. Jste svědomi-
tí a pracovití a k životu přistupujete 
zodpovědně, proto se nemusíte niče-
ho bát, Věřte ve vaši šťastnou hvěz-
du a všechna přání se splní. 

Vodnář 21. 1. - 19. 2.
Připravte se na nápor zážit-

ků. Co jste nestihli a nezažili po ce-
lý rok, nakumuluje se do jeho závě-
ru. Jen si dejte pozor, abyste všechno 
přežili ve zdraví. Vyhněte se neuvá-
ženým fi nančním transakcím.

Ryby 20. 2. - 20. 3.
Pokud jste si dodnes mysle-

li, že nesnášíte zimu, byl to fatální 
omyl. Jiskřící sníh ve vás vyvolává 
emoce a vášně, jakých byste se ani 
nenadáli. Pozvěte partnery na pro-
cházku zasněženým lesem.

Připravila: Ludmila Petříková

Příjemné prožití vánočních svátků
a šťastné vykročení do roku 2011

přeje Metropol
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Struktura zakázek SYNER, s.r.o., za sezónu 2009 - 2010

Petr Syrovátko (vlevo) přebírá ocenění z rukou náměstka ministra dopravy Ivo Tomana.

Je málo ocenění, kterými se ještě 
stavební společnost SYNER, s.r.o., 
nemůže pochlubit. Vedle profes-
ních titulů, jakými jsou získání 
značky Czech made, Bezpečný 
podnik, certifi kátů kvality ISO 
a včetně Staveb roku si v závěru 
listopadu 2010 mohla fi rma do 
svého portfolia přidat i další.

„V rámci již patnáctého ročníku vy-
hlášení Českých 100 nejlepších, kte-
ré se koná pravidelně za přítomnos-
ti prezidenta republiky na Pražském 

hradě, jsme byli mezi sedmi oceněný-
mi v prestižní oborové soutěži Doprav-
ní stavby a stavebnictví,“ říká výkon-
ný ředitel SYNER, s.r.o. Robert Špott 
a dodává: „Cenu převzal spolumajitel 
SYNER Petr Syrovátko.“
Převzetí ceny je provázeno i dopo-
lední odbornou konferencí, která ne-
se příznačný název Faktory úspě-
chu, na níž se tentokrát krom jiných 
v roli moderátora podílel i expremi-
ér Jan Fischer. Pro účastníky konfe-
rence to byla příležitost si nejen vy-
měnit názory na podnikání z úhlu 

pohledu dané společnosti, ale také 
slyšet názor „zvenčí“.
Soutěž si podle jejího prezidenta 
Karla Muzikáře dala za cíl vyzdviho-
vat české fi rmy a podnikatele, které 
z pohledu ekonomiky, ale i celospo-
lečenského významu v uplynulých 
měsících dělaly čest svému umu, ná-
padům a umožnily tisícům lidí reali-
zovat své záměry. Navržená společ-
nost musí platit v Česku daně, mít 
nejméně 20 zaměstnanců a vyká-
zat tržby ročně minimálně 30 milió-
nů korun.

Hrad patřil také společnosti SYNER

Děláme vše, aby naši lidi měli práci.
„Naše priority z pohledu získávání za-
kázek jsou možná trochu jiné, než 
u ostatních. Děláme vše proto, abychom 
především naše zaměstnance a doda-
vatele zahltili prací,“ říká Robert Špott, 
výkonný ředitel SYNER. Produktivita 
práce jeho lidí šestkrát převyšuje re-
publikový průměr a i díky tomu SYN-
ER, který sídlí v Liberci, už dávno mo-
hl expandovat do celé ČR.
„Cílíme na hlavní město a Středočes-
ký kraj. Konkurence naše jméno vní-
má nejen při soutěžích, ale mnohem 
častěji ho vidí i na stavebních buň-

kách,“ říká ředitel Špott. Slova po-
tvrzují čísla. Vloni přes 40% z třími-
liardového obratu SYNER vytvořil 
v Praze a pro nadcházející sezónu 
hodlá poměr ještě navýšit. Do stát-
ního rozpočtu tak SYNER „jen“ na 
přímých daních odvedl přes 80 mi-
liónů korun. 
Optimisticky a s mírným předstihem 
hodnotí Špott stavební sezónu 2010, 
která ale končí až v nadcházejícím 
březnu: „Budeme se pohybovat kolem 
3 miliard korun se ziskem 150 miliónů. 
Podtrženo, sečteno, naši lidi znovu od-
vedli pořádný kus práce.“

V boji o zakázky zatím bodujeme
Centrum protonové terapie, oprava stanice metra Národní, přestavba poliklini-
ky Budějovická nebo rekonstrukce Vršovického zámečku, to je jen stručný výčet 
ze současně realizovaných projektů stavařů z liberecké společnosti SYNER.

Vizualizace probíhající rekonstrukce polikliniky Budějovická v Praze.

Ve stavební sezóně 2009 - 2010 SYNER, s.r.o., z obratu cca 3 mld. korun reali-
zovala pro soukromé investory zakázky za 2,3 mld. Kč, pro veřejný sektor za 
700 mil. Kč, z toho za 0 Kč pro Statutární město Liberec.

  soukromí investoři:
Liberecký kraj
  soukromí investoři:
Praha + Středočeský kraj
  soukromí investoři:
ostatní regiony ČR
  veřejný sektor:
Liberecký kraj (bez zakázek pro 
Statutární město Liberec)
  veřejný sektor:
pro Statutární město Liberec 0%
  veřejný sektor:
Praha + Středočeský kraj
  veřejný sektor:
ostatní regiony ČR
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 V letošních komunálních volbách 
jste už nekandidoval, proč, a jak je 
možné, že jste stále ve funkci?
Roudnickou komunální politikou 
se aktivně zabývám od roku 1996 
a poslední dva roky jsem ve funkci 
místostarosty. Uvědomil jsem si, 
že je čas přenechat místní politi-
ku novým tvářím. Vím, že jsem 
u mnohých lidí, kteří jsou vesměs 
na druhém pólu politického spekt-
ra, velmi nepopulární a doslova tr-
nem v oku na radnici. Musel jsem 
čelit řadě nepodložených obvinění 
a lží. To se nedá snášet do neko-
nečna. Při mém rozhodování hrálo 
také velkou roli to, že se s rodinou 
přestěhuji do nedalekých Hrobců. 
Z komunální politiky jsem však 
neunikl, Hrobečtí mě přemluvi-
li, abych využil svých zkušeností 
a zkusil kandidovat u nich. Zkusil 
jsem a nakonec jsem byl zvolen do 
funkce starosty. Doufám, že prá-
ce na vesnici bude jiná a udělám 
všechno pro to, abych obci prospěl 
v jejím rozvoji a ke spokojenosti 
obyvatel. Netušil jsem, že budu na 
krátký čas sedět na dvou židlích, 
že se totiž budou z rozhodnutí 
soudu v Roudnici opakovat volby 
v okrsku č. 1 a nové zastupitel-
stvo bude schopno usnášet se až 
po tomto aktu. Do té doby vedou 
město původní starosta a dva mís-
tostarostové. Roudnici neopouštím 

úplně, chtěl bych pomáhat partě 
lidí v Unii pro Roudnici, která na 
řešení problémů města pracuje 
řadu let.

 Když jste zmínil vaši stranu, mů-
žeme se zastavit u podílu Unie pro 
Roudnici na rozvoji města v minu-
lém volebním období? 
Z mého pohledu se Unii pro Roudni-
ci povedlo mnohé. Je to několik roz-
sáhlých investičních akcí a zajištění 
fi nančních prostředků na jejich reali-
zaci. Roudnice se i naším přičiněním 
stala „Nejlepším městem k životu 
v Ústeckém kraji“, a to podle žeb-
říčku aktuálně.cz, když v něm byla 
zkoumána životní úroveň obyvatel 
v 300 městech ČR. Vím, že Roudni-
čany trápí spousta velkých problé-
mů i maličkostí, které se ještě nepo-
dařilo vyřešit a možná proto někdy 
přehlédnou tak velké úspěchy. Jsou 
tu však i menší akce, na které jsem 
hrdý, jako je revitalizace a otevření 
několika parků veřejnosti, nebo za-
hájení diskuse o možnostech využi-
tí zámeckého areálu, v němž vidím 
budoucnost rozvoje města. Určitě 
nejvíce sil mě stálo vyřešení pro-
blému tří bytových domů na Třídě
T. G. Masaryka.

 Bylo tu však i několik méně zdaři-
lých akcí, z nichž některé jsou stále 
živé, například bývalý pivovar?
Kauza pivovaru je živena mediálně, 
v tom, co jsem kolem této budovy 

Luboš Matek vymění město za venkov
Podřipská metropole, jak bývá Roudnice n. L. nazývána, se může neza-
svěceným zdát hodně rozhádaným městem. Nahrává tomu v posledních 
letech nesoudržnost městského zastupitelstva a výskyt řady kauz, z kte-
rých čiší závist. Mezi osobnosti, jež v posledních deseti letech ovlivňova-
ly dění v Roudnici n. L., patří místostarosta Luboš Matek, s kterým jsme 
se v závěru roku setkali u krátkého rozhovoru.

udělal, nevidím žádné pochybení. 
Zároveň všechny kroky, které se zde 
dělaly, byly konzultovány nejen se 
státními orgány včetně památká-
řů, ale se všemi členy Rady města, 
a byly zcela transparentní. Mrzí mě, 
že dnes někteří radní tvrdí opak. 
Jsem přesvědčen, že jsem udělal ma-
ximum a v době, kdy šlo budovu ješ-
tě zachránit, jsem jako jediný něko-
lik měsíců komunikoval s majitelem 
objektu a snažil se ho přesvědčit, 
aby se začal o budovu starat, nebo 
ji za přijatelných podmínek prodal 
městu. To, že tak neučinil, za to ne-
mohu. 

 Odcházíte, už by vás nic nemuse-
lo zajímat, přesto můžete dát nové-
mu vedení města nějakou radu?
Za základ změn považuji, aby lidé 
nebyli znesváření, v zastupitelstvu 
a na radnici se dali dohromady a za-
čali pracovat na dlouhodobé strate-
gii rozvoje města. Část práce byla již 
vytvořena, je potřeba ještě pokračo-
vat hlavně v oblasti sociální, dopra-
covat bytovou koncepci, koncepci 
podpory a rozvoje turistiky a také 
dopravy a dopravní obslužnosti. Ve-
dení města by mělo být aktivnější ve 
využívání všech dostupných zdrojů 
ve prospěch Roudnice n. L. a více 
podporovat občanské aktivity a sna-
žit se občany vtáhnout do zdejšího 
dění. Je třeba podpořit podnikání ve 
městě, hlavní důraz bych kladl na 
rozvoj služeb v oblasti turistického 
ruchu a sportu. Nemělo by se však 
také zapomínat na podporu průmys-
lové výroby, která má v Roudnice n. 
L. dlouhou tradici. Mohl bych být za-
trpklý, nejsem však a přeji novému 
vedení hodně úspěchů.

Text: Václav Sedlák
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Veselé Vánoce  
a mnoho štěstí a zdraví,

všem roudničanům přeje  

vedení města
Roudnice nad Labem

ESKÁ LÍPA
ALBERT - pasážALBERT - pasáž
tel. 721 522 443tel. 721 522 443

e-mail: lipa@studio4live.cze-mail: lipa@studio4live.cz
www.studio4live.cz

• kuchy ské studio • vestavné sk ín  •
• plovoucí podlahy • návrhy 3D zdarma •

Zimou pro nás

stavební sezóna

nekončí

přejePF 2011

Vážení a milí čtenáři
a klienti Metropolu,
a je to zase tady. To těšení se, až 
se rodina společně sejde u štědro-
večerní tabule. Na slavnostně pro-
střeném stole samé dobroty, které 
hospodyňkám daly po čertech prá-
ci. Všechno bude zapomenuto, jak-
mile se rozsvítí vánoční strom a je-
den po druhém budete rozbalovat 
dárky, které vám s láskou nadělili 
vaši bližní. A což teprve to nadšení 
dětí a vnoučat! No, řekněte, nestála 
ta námaha za to? 

Určitě ano. A když ještě připočte-
te, že jste kromě rodiny před Váno-
cemi nezapomněli ani na návště-
vu s miskou cukroví a laskavým 
slovem u osamocené sousedky ne-
bo souseda, na dárek pro děti z do-
movů pod strom splněných přání, 
na něco na zub pro opuštěná zvířa-
ta v útulku, případně v lesní oboře, 
můžete být se sebou opravdu spo-
kojeni. Protože dobře víte, že dávat 
přináší větší radost, než dostávat. 
Tak tomu vždycky bylo, je a bude. 
Do nového roku pak můžete vstou-

pit plni skvělých přání a myšle-
nek. Pokud jste zvyklí na novoroční 
předsevzetí, máte mezi svátky ještě 
dost času na rozmyšlenou, aby stá-
lo za to. Přimlouvám se, aby v něm 
zbylo místo také pro ty, kteří nema-
jí tolik štěstí jako vy, třeba nejsou 
zcela zdrávi, nebo v životě klopýtli 
a potřebují pomoc. Věřte, že se vám 
to několikanásobně vrátí a na světě 
bude zase o něco líp. A to je přece 
dobrý důvod, co myslíte?
Vážení a milí čtenáři a klienti,
děkujeme vám za letošní přízeň 

a důvěru a těšíme se na setkává-
ní a spolupráci v novém roce, ve 
kterém opět chceme přinášet dob-
ré zprávy pro každého z vás. Prožij-
te v pohodě ten kýžený Štědrý den 
i oba vánoční svátky, šťastně vy-
kročte do roku 2011, buďte v něm 
zdraví, úspěšní a mějte se rádi. To 
vám všem za celý tým regionálních 
novin Metropol přeje

Ladislava Richterová
šéfredaktorka
richterova@tydeniky.cz

blíží se nejkrásnější svátky v roce,
na které netrpělivě čekáme 
zejména proto, abychom se společně
s lidmi, jež milujeme, setkali, zasedli 
ke štědrovečerní tabuli a nechali se unášet 
slavnostní chvílí. Svátky, které rozzáří 
oči všech dětí, Vánoce.

Dovolte mi proto, abych vám jménem svým
i jménem členů Rady Libereckého kraje popřál 

klidné a šťastné prožití času adventního 
a Štědrého dne. 
Do nového roku vám přeji hodně sil, zdraví, 
štěstí a radosti ze života.

Mgr. Stanislav Eichler,
hejtman Libereckého kraje

PF 2011PF 2011

Vážení občané Libereckého kraje,


