
www.tydeniky.cz

LIBERECKÝ KRAJ

www.tydeniky.cz číslo 19 | ročník II | 20. listopadu 2009

Via Sacra přivedla Hanku Palečkovou do Turína | Víte, kde najdete váš oblíbený Metropol? | Liberec zkontroluje užívání měst-
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Oblíbená herečka Simona Postlerová vytvořila spolu se stříbrným Českým slavíkem Petrem Kolářem 
hvězdný pár v pěvecké soutěži Duety, které startovaly přímým přenosem v sobotu 31. října na ČT.
Oblíben
hvězdný

Herečka a slavík, Herečka a slavík, 
hvězdný pár v Duetechhvězdný pár v Duetech

Simona:
■ Rozmýšlela jste si na-
bídku účinkovat v Due-
tech, nebo jste ji bez 
váhání přijala? Petra 
Koláře jste si vybrala 
sama?
Když mě z ČT zate-
lefonovali, zda bych 
chtěla účinkovat 
v soutěži, která je 
tak trochu podob-
ná StarDance, ako-
rát že je o zpívání, 
moc jsem se neroz-

mýšlela. Měla jsem radost, 
protože zpívám ráda. Hned 
jsem se ptala, s kým bych 
byla ve dvojici a bylo mi ře-
čeno: „To nevíme, to ještě la-
díme.“ Pak jsem se dozvědě-
la, kdo bude soutěžit z mužů 
profíků. Sice jsem to nemohla 
nějak ovlivnit, ale Petra jsem 
si fakt přála.  
■ V současnosti už pilně 
s Petrem trénujete. Znali 
jste se i před soutěží?
Nijak zvlášť. Znám se 
z dřívějška s jeho man-
želkou Zuzkou a dlou-
ho jsem nevěděla, že 
je Petr její manžel. 

S Petrem jsme se jednou viděli před 
šesti lety v nějakém pořadu.  
■ Prý máte se zpíváním na jevišti již ně-
jaké zkušenosti?
Ano, to je pravda. Zpívala jsem docela vel-
kou roli v Karlínském divadle v Chicagu. 
Nejsem ale profesionálka, pouze zpívající 
herečka. A když s Petrem trénujeme, nera-
dím já jemu, ale on mně. Zpívání mě ale 
baví už od dětství, a proto jsem se na sou-
těž opravdu moc těšila. 
■ Jakou hudbu doma posloucháte? 
Já mám ráda folk nebo country. Od puber-
ty jsem sjížděla Nohavicu nebo třeba Plí-
hala. Manžel Zdeněk je muzikant, doma 
hraje jazz, fl amenco a své skladby a dě-
ti v tomhle vyrostly. Janě je sedmnáct let 
a Damiánovi patnáct, ale klidně si sami 
od sebe pustí Beatles nebo Mozarta. Váž-
ná hudba u nás hraje často a je fajn, že si 
ji pouštějí potichu a dokážou ji vnímat. 
■ Dělají vám děti radost?
Obě jsou skvělé. Syn je takový náš „pro-
fesor“ a odmalička má zajímavé myšle-
ní v souvislostech. Janička je zase výbor-
ná gymnazistka třetího ročníku. Prostě 
skvělé děvče, které už se o mámu pomalu 
stará a pomůže mi s domácností. Vždyc-
ky jsem ale byla máma a v pohodě. Když 
je doma zrovna nepořádek, neřvu na ně, 
že to musí uklidit hned teď. Když se jim 
nechce, klidně to mohou udělat druhý 
den. A je úžasné, že oni to opravdu uděla-

jí. Svoje děti mám proto, že jsem je oprav-
du chtěla a moc je miluju.  

Petr:
■ Simonu Postlerovou jste si tedy jako 
parťáka do soutěže vybral vy? 
Kdepak, dohromady nás dal někdo úpl-
ně jiný. Když jsem ale u sebe viděl Simoni-
no jméno, měl jsem radost. Zkrátka jsme 
si přáli jeden druhého a vyšlo to. Není to 
tak, že bychom spolu chodili každý týden 
na pivo, ale už jsme se někdy viděli a vě-
děl jsem o ní, že je to fajn ženská.
■ Co je vlastně v soutěži vaším úkolem? 
Radit Simoně, jak má zpívat?
Takhle bych to neřekl, je to o práci nás 
obou. Každý žánr si žádá svůj přístup, ať 
už je to country, folk, muzikál, pop. Já ty-
hle žánry zpíval a jsem tady hlavně od 
toho, abych dal písničce to, co by jí „slu-
šelo“. Soutěžní písničku bychom měli co 
nejlíp zazpívat, mít při tom dobrý vý-
raz i rytmus. Vše si připravujeme sami 
a chceme působit přirozeně. Jsem zvěda-
vý, zda se ten můj přístup osvědčí. To ale 
ocení až diváci a v tom je ta „prča“. Ať, to 
dopadne, jak chce, za všechno můžu já! 
■ Má Simona se zpěvem problémy? 
Vůbec ne, ale nějaké drobné nedostatky 
tam jsou. Jsem ale v klidu a neprudím. 
Vždycky jí říkám: „Jestli se ti chce, tak si 
to teďka dej, a když ne, tak to dáš zejtra.“ 
Pak si odskočím, vrátím se a ona to dá!

Text: Šárka Jansová, foto: Lenka Hatašová

od 234.900 Kè a zapoètením šrotovného -30.000 Kè
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od 214.200 Kè a zapoètením šrotovného -30.000 Kè

bez DPH / 254 900 Kè s DPH v hotovosti 

�

 Kompletní zimní 
         obutí za cenu jedné 

            pneumatiky 

PARTYII.
ve čtvrtek 3. prosince 2009

v Ústí nad Labem,
zámeček Větruše, od 19.30 hodin.

• vystoupí skupina ABBA Chiquita revival • taneční vystoupení • 
• slavnostní křest nových vydání novin Metropol • raut • 

• módní přehlídka • limuzin service •
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ácností v celé ČR

02 Připomínky k distribuci: distribuce@tydeniky.cz | bezplatná distribuce do domácností a stojanů v Libereckém kraji
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SEVEROČESKÝ METROPOL - přehled distribučních míst

Honza DixiLenka

učních míst

Honza Dixika Monika

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

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

 JABLONEC NAD NISOU  Nemocnice, Nemocniční 15  Kulturní a informativní centrum, 
Mírové náměstí 3100/19  LIBEREC  Turistické informační centrum Liberec, Ještědská 202 
 Hotel Petra, 17. listopadu  Krajská nemocnice, Ještědská 680/12  SPONER, Kostelní 

10 – redakce Metropolu  Centrum Babylon a.s., Nitranská  Magistrát, nám. Dr. E. Beneše 
1  Krajský úřad, U Jezu 642/2a  Aquapark Babylon, Nitranská 1 stojan 150  Vysoká škola 
VSŠ, Hálkova 6 - Menza  Vysoká škola VSŠT Liberec, Hálkova 6 - kolej stojan 150  Správa 
soc. Zabezpečení, Frýdlantská  1399/20  Úřad práce, Doktorky Milady Horákové 361/23 distr.
místo 200  S-Tower, Doktorky Milady Horákové 361/23  Sport Cafe Nisa, náměstí Soukenné 
115/6  Potrefená Husa, náměstí Soukenné 115/6 - kavárna  Radnice Liberec, Moskevská 11 
 Infocentrum, nám. Dr. E. Beneše 1  Knihovna, Rumjancevova 1362/1  Kultůrní dům, Sou-

kenné nám. 613  VÚTS, U Jezu 4  TIP SERVIS, Třída 1. máje 863/9  Bazén Liberec, nám. 
Tržní 1338  Koleje a Menzy, 17. listopadu 584  Relax centrum, Na Perštýně 241  Kadeřnic-
tví Merlin, Na Perštýně 241  zubní ordinace, Lipová 664/2 – společná čekárna  Lymfostudio, 
Lipová 664/4 – I. Kovářová  dermaatologická ordinace, Lipová 664/6 – Mudr.Pospíšilová  
salon Fragmet Liberec, Lipová 664/2 – kosmetika, kadeřnictví  kadeřnictví Iris Hair, 8.března 
 Finclub, 8. března  kadeřnictví V+V, 8.března 12  pedikůra, Felberova ul. - E.Gjaurovová  

salón Zlatý Lev, Guttenbergerova ul.  nehtové studio Beauty Lea, Palachova 504/7  Centrum 
psychologických služebc, Palachova 504/7  Hair Studio Fant, Oblačná ul.  Energy Centrum, 
Barvířská 122  solária Anenská, Barvířská ul.  kadeřnictví Mažer, Barvířská 31/8  studio 
Merylin, Barvířská 31/8  kosmetický ateliér Applause, Široká 166/16  kosmetická salón Mili, 

Široká 166/16  nehtové studio 3 Gracie, Široká 166/16  Centrum léčebné rehabilitace, Pa-
pírové náměstí – 4 čekárny ordinací  kadeřnictví Mikádo, Papírová ul.  studio Radost, Mos-
kevská ul.  kadeřnictví Táňa, Moskevská 27  kadeřnický salon Wella, Moskevská 658/41  
restaurace Balada, Moskevská ul.  restaurace U Zámečku, Moskevská ul.  Fashion Café, 
Zámečnická ul.  My Café Liberec, Moskevská ul.  restaurace Panoptikum, Barvířská ul.   
kavárna Organza, Široká ul.  Ztráty a Nálezy, Široká ul. - nekuřácký restaurant  GrandHotel 
Zlatý Lev, Guttenbergerova ul. - recepce  Svijanská hospůdka, Guttenbergerova ul.  Hotel 
Liberec, Šaldovo náměstí – recepce  Centrum Orifl ame, Na Perštýně  CHRASTAVA  Měst-
ský úřad Chrastava, náměstí 1. máje 1  Infocentrum, náměstí 1. máje 1  HRÁDEK NAD 
NISOU  Městský úřad, Horní nám. 73  Infocentrum, Horní nám.  STRÁŽ POD RALSKEM 
 Městský úřad, Náměstí 5. května distr.místo 150  Poliklinika, Hornická 319 distr.místo 300 
 MIMOŇ  Městský úřad, Mírová 120  Infocentrum, Mírová 120 distr.místo 50  Úřad práce, 

Malá 181  DOKSY  Městský úřad, nám. Republiky 193  Infocentrum, nám. Republiky 193 
 JESTŘEBÍ  Restaurace na Rychtě, Jestřebí 13  ČESKÁ LÍPA  Restaurace – KINO 
Česká Lípa – Boženy Němcové 2942   Kultůrní dům CRYSTAL – Boženy Němcové 2942  
Pizzerie Sokolská, Sokolská 261  Akad. J. A. Komenského, Mariánská 605  Městský úřad, 
náměstí Tomáše Garrigue Masaryka 1/1  Nemocnice, Purkyňova 1849  Infocentrum, ná-
městí Tomáše Garrigue Masaryka 1/1  NOVÝ BOR   Městský úřad, nám. Míru 1 – budova 
A  Infocentrum, T. G. Masaryka 46  Kadeřnicttví 99, Liberecká 99  CVIKOV  Městský 
úřad, náměstí Osvobození 63  KAMENICKÝ ŠENOV  Městský úřad, Osvobození  470 

Jablonec nad Nisou | Padající stromy 
odřízly ve čtvrtek 15. října výtopnu 
Brandl od elektřiny. Bez ní nemohla 
pracovat čerpadla, kotle vyrábějící 
páru netopily a její zákazníci se 
tak ocitli téměř dva dny bez do-
dávek tepla a teplé vody. 
„Neměli jsme žádné zprávy o tom, 
kdy naši dodavatelé obnoví 
dodávky elektřiny. Proto 
jsme okamžitě začali řešit 
alternativní zdroje elek-
třiny. Začali jsme praco-
vat na spuštění letního 
zdroje, kterým je výtop-
na v Rýnovicích. Ta ale 
nedokáže v zimních 
podmínkách zásobo-
vat teplem všechny 

METROPOL 
ve zkratce

Jablonecká teplárna udělala
pro zákazníky maximum

zákazníky. My jsme ale museli najít 
řešení pro celé město,“ vysvětlil ředitel 
Jablonecké teplárenské a realitní To-
máš Balcar.

Druhý den kalamity se tak v Jab-
lonci objevila výkonná naftová 
elektrocentrála, která dokáže 
utáhnout celou výtopnu Bran-

dl bez ohledu na standard-
ní dodávky elektřiny. 
„Nejdříve jsme museli celý 
systém správně nastavit 
a kolem páteční půlnoci 
už v celém Jablonci hřály 
radiátory. Kritickou situaci 
jsme zvládli a ještě jednou 
děkujeme všem svým zá-
kazníkům za pochopení,“ 
dodal Balcar.  (met)

Za svého sedmiletého členství ve Fo-
maklubu dokázala uskutečnit řadu vý-
stav, zúčastnit se soutěží, publikovat 
spoustu snímků a získat i první oce-
nění. Její zanícenost pro vidění krásy, 
jeho hledání kdekoliv, ženský smysl 
pro krásu a výrazné subjektivní po-
jetí jsou atributy na cestě za kvalitní 
fotografií, k piedestalu fotografických 
premiantů.

 Magická skřínka s tajemným 
okem vás přilákala pro svou tajupl-
nost, nebo jako možnost zachycení 
skutečnosti?
Na počátku stála touha zachytit sku-
tečnost tak, jak je prezentována na 
kalendářích či pohledech. Sbírala jsem 
pohledy, postupem času mně začaly 
připadat trochu všední a obyčejné, 
rozhodla jsem, že to zkusím po svém. 
A najednou se z pouhého zachycování 
skutečnosti stala posedlost a vášeň, 
bez které si nyní již svůj život nedoká-
žu představit.

 Odkud pocházela inspirace foto-

Via Sacra přivedla Hanku do Turína
Liberec | Zdálo by se snazší zmáčknout spoušť fotoaparátu, než namalovat 
obrázek nebo popsat děj. Je mnoho lidí, kteří si pořizují snímky pro radost, 
méně však těch, co by mohli obrázky z magické skřínky potěšit ostatní. 
Liberecká fotografka Hanka Palečková není profesionálka, přesto její zaní-
cená vášeň pro zachycení krás přírody a lidských výtvorů ji vyzvedla mezi 
nejlepší fotografy v kraji. 

Text: Milan Turek, foto: archiv

grafovat objekty přírody a lidské 
výtvory? 
Jelikož mě fascinují obrazové encyklo-
pedie a knihy plné krásných fotografií, 
zaujaly mě snímky známých fotografů 
Siegfrieda Weisse a Miroslava Kalíka, 
které v době mých fotografických za-
čátků byly jakýmsi vzorem či inspirací.

 Jaký je rozdíl mezi zpracováním 
filmů v temné komoře a prací u po-
čítače?
Nikdy jsem si fotografie sama v tem-
né komoře nezpracovávala. Každé má 
svoje. Přechodem na digitální foce-
ní se úplně vytratilo napětí a čekání 
na výsledek vyvolání negativu, kdy 
člověk nikdy předem nevěděl, jak to 
dopadne. Kinofilm byl „vzácnější“ ma-
teriál, než je paměťová karta, a tak byl 
fotograf nucen při focení více přemýš-
let předem a možná tím byla každá 
dobrá fotografie větším uměním. Při 
digitálním focení není problém nafo-
tit scénu tolikrát, až jeden ze snímků 
bude odpovídat původní představě. 
Výsledek člověk vidí hned na displeji 
nebo na počítači. Pokrok ale člověk 
nezastaví a já bych si už dnes nedo-
kázala představit focení bez digitálu, 
i když mi dost dlouho trvalo odpoutat 
se od klasického kinofilmu.

 Mít na kontě ve vašem věku řadu 
výstav je obdivuhodné. Které z nich 
byly pro vás nejvýznamnější? 
Každá z mých výstav byla svým způ-
sobem zajímavá a neopakovatelná. 
Musím ale jmenovat celkem tři, které 
jsou absolutně nezapomenutelné. Ta 
nej se konala v Německu, v žitavské 
Kreissparkasse, za účasti německé te-
levize. Tato výstava měla velký ohlas 
a úspěch. Rozsahově největší výstavu 
jsem měla rovněž v Německu, v lázeň-
ském městečku Kurort Oybin. A do tře-

tice výstava, kam doputovaly moje fo-
tograie nejdál a na kterou jsem nejvíc 
pyšná, je projekt Via Sacra v muzeu 
Christi v italském Turině, hned u svě-
toznámého turinského plátna.

 Z čeho máte větší radost? Z vysta-
vování fotek nebo z fotografování?
Oboje má svoje a je zcela svázané. Nej-
dřív je ohromná radost a snaha hledat 
ten nejlepší záběr a pokusit se zachy-
tit realitu novým a neokoukaným způ-
sobem. Každá činnost má smysl, když 
dělá radost i dalším lidem, a to se děje 
právě při výstavách, na nichž z ohlasů 
návštěvníků zjišťuji, že to má smysl, 
že to těší i další lidi, což je to nejhezčí 
zadostiučinění.

 Není zanedbatelné, v kterém roč-
ním období a kde fotíte. Preferujete 
určitá místa a čas?
Nafotit zajímavou krajinářskou fo-
tografii je možné téměř za každého 
počasí a každá bude něčím jiná. Ale ty 
na pohled líbivé nejraději tvořím na 
jaře, když všechno rozkvétá a příroda 
se probouzí ze zimní šedi. Druhým 
obdobím, kdy mohou vznikat zajíma-
vé záběry, je pozdní barevný podzim. 
V kombinaci se zajímavou oblohou 
a správným sluncem z toho vyjde jen 
pár dní v roce, které jsou svým způso-

bem jedinečné. A o tom je právě foto-
grafie, o tom neopakovatelném krát-
kém okamžiku, v němž může vznik-
nout dokonalá fotografie, o vteřinu 
později už může být pozdě. V tom je 
to tajemno, které mě láká a baví.

 Kterým směrem se chcete v bu-
doucnu ubírat? Vyhraníte nějak svůj 
zájem?
Vzhledem k tomu, že fotografování je 
„jen“ mým koníčkem, nikoli profesio-
nální práce, nejsem svázána určitými 
trendy a povinnostmi jako lidé, kteří 
se fotografií živí. Právě tato skuteč-
nost mi dává volnost v mé tvorbě. Po-
kud člověk chce a nikoliv musí, není 
nutné se upnout na jeden typ fotogra-
fie i přesto, že zatím preferuji  krajiny.

 Na jakou výstavu pozvete milovní-
ky fotografie v nejbližší době?
Na výstavu ne, ale  spolupracuji na 
rozsáhlé obrazové publikaci o Li-
bereckém kraji, která by měla vyjít 
na konci roku 2009. Na ni se velice 
těším, protože to byla sice náročná 
práce, ale myslím si, že výsledek 
bude stát za to. Kromě toho jsem 
vydala na rok 2010 kalendář Hrady 
a zámky Liberecka.

Hodiny ukazují 
poledne a půlnoc 

Poledne či půlnoc budou až do 30. 
listopadu ukazovat hodiny na věži 
staré jablonecké radnice, dnešní 
knihovny. Důvodem je generální 
oprava. Hodinář Miloš Zikmund, 
který udržuje v chodu také rad-
niční hodinový stroj, je kompletně 
rozebere, vyčistí a opět smontuje. 
Tato oprava se neprováděla mnoho 
let a hodinář říká, že ta další bude 
potřeba opět nejdříve za dvacet 
dalších. Oprava hodinového stroje 
vyjde jabloneckou radnici zhruba 
na 15 tisíc korun.  (met)

Nedvědi zpívali
i Hurikánovo

Rikatádo
Nerozluční bratři Jan a František 
Nedvědi po pětileté přestávce 
opět v závěru října vystoupili 
společně na koncertu v Domě 
kultury v Liberci. Stejně jako 
v minulosti vyprodali sál, takže 
je s očekáváním sledovala takřka 
tisícovka nedočkavých poslu-
chačů. Ti se samozřejmě nejvíce 
těšili na společné evergreeny, ne-
boť v první části koncertu zpívali 
s kapelou oba zpěváci a skladate-
lé sólově.
Závěr nečekaně obstarala píseň 
Boba Hurikána z třicátých let 
minulého století Rikatádo, která 
vznikla při potlachu na dně dneš-
ní Josefodolské přehrady v Jizer-
ských horách. Tehdy zde působily 
Spojené trampské osady Rikatádo 
a Bob Hurikán je přijel navštívit. 
Se svou písní tehdy zvítězil v sou-
těži trampských písní v jedné rů-
žodolské hospodě. „Řadu let jsme 
touto písní končili naše koncerty, 
tak jsme se k této parádní písni vrá-
tili,“ vysvětlil s úsměvem Jan Ned-
věd. (rd)
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Stefano di Filippo a Olga Urumova, kte-
ří měli světovou premiéru, a Paolo Boska 
a Silvie Pitton nadchli zaplněnou halu Slu-
neta, kde se jubilejní - čtyřicátý - ročník fes-
tivalu konal. 
Především byl soutěžní. První místo v Mis-
trovství Evropské unie deseti tanců - stan-
dardu i latině - získal český pár Martin 
Dvořák a Zuzana Šilhánová. Mistrem re-
publiky formací ve standardních tancích 
se stala Taneční škola Krok Hradec Králo-
vé s vystoupením Clasic. „V letošním roce se 
Českému svazu tanečního sportu podařilo za-
jistit to maximální, co se zajistit dá,“ řekl vi-
ceprezident ČSTS Petr Barnat. Záznam od-
vysílá Česká televize 26. prosince. (met)

Taneční soutěž byla jedna velká show
Ústí nad Labem | V jednom dni na jed-
nom parketu vystoupily dva nejlep-
ší světové taneční páry na Mezinárod-
ním tanečním festivalu 7. listopadu 
v Ústí nad Labem. 
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„V prvním případě, který byl zazname-
nán, šlo o standardní byt. Nájemnice jej 
dále neoprávněně pronajala prostřednic-
tvím realitní kanceláře. Druhý případ se 
dokonce týkal startovacích bytů v Krajní 
ulici a i zde byla nabídka na pronájem 
zveřejněna prostřednictvím realitní kan-
celáře,“ řekl primátor Liberce Jiří Kittner 
s tím, že ani v jednom případě neměl 
uživatel bytu svolení města k uzavření 
žádné takové smlouvy. 
„Zcela jasně jde o protiprávní jednání, kte-
ré je také zásadním porušením nájemní 
smlouvy,“ doplnila náměstkyně primá-
tora pro sociální věci Naďa Jozífková.
Mimo skutečnosti, že pronájem měst-
ského bytu bez souhlasu vlastníka je 
porušením právních předpisů z oblasti 
vlastnického práva a smlouva mezi ná-
jemníkem a podvedeným uživatelem 
je od počátku neplatná, skrývá v sobě 

Celkový počet městských bytů k 1. 7. 2009 1 400
• z toho standardních  343
• z toho podporované byty 1 057
• z toho tzv. startovací byty (ul. Krajní)  168
• z toho byty s věcně usměrňovaným nájemným  257
• z toho byty pro příjmově vymezené osoby  136
• z toho služební byty  36
• z toho byty zvláštního určení (bezbariérové, upravitelné)  81
• z toho byty v domech s pečovatelskou službou  347
• z toho byty na půl cesty  11
• z toho vstupní byty  10
• z toho ubytování nízkého standardu (poskytnutí přístřeší)  11

Liberec zkontroluje užívání bytů
Liberec | Pracovníci libereckého ma-
gistrátu odhalili dva případy prona-
jímání městských bytů, ke kterému 
neměli současní uživatelé svolení 
vlastníka nemovitosti, Statutárního 
města Liberec. Odbor zdravotních 
a sociálních služeb proto vyčlenil 
kapacity pro namátkové kontroly 
využívání bytů.

toto jednání i znaky trestného činu ne-
odůvodněného obohacení. 
„Každý, kdo v dobré víře uzavře nájemní 
smlouvu a poté zjistí, že pronajímatel 
je v bytě pouze nájemník a nemůže tak 
s tímto prostorem nijak manipulovat, 
může se právní cestou domáhat vrácení 
již zaplacených peněz,“ upozornil libe-
recký primátor. 
Právníci spatřují znaky trestného či-
nu zejména v tom, že nájem městu je 
obvykle až dvakrát nižší než nájem, 

který požaduje neoprávněný pronají-
matel. Náměstkyně primátora, která 
má správu městského bytového fondu 
v re zortu, k tomu říká: „Liberec patří 
mezi města, kde je nabídka zejména pod-
porovaných bytů téměř v rovnováze s po-
ptávkou. S každým, kdo splní předepsané 
podmínky, je nájemní vztah uzavírán 
zpravidla do půl roku.“
V současné době existuje důvodné po-
dezření, že dva zjištěné a potvrzené 
případy nejsou ojedinělé, a tak odbor Text a foto: Metropol

Do majetku města patří i domy s pečovatelskou službou. O tom, jak se v nich žije, se zajímá primátor. Hovoří se seniory i o tom, jak 
zabránit tomu, aby se nestali terčem podvodníků třeba v rámci podvodů s byty. Fotografi e je z DPS Burianova, kde byla nově zrekon-
struována  a moderně vybavena hygienická stanice. Sedadlo ulehčí ošetřovatelkám manipulaci s klientem.

sociálních a zdravotních služeb činí 
další kroky k ochraně vlastnických práv 
města. 
„I nadále budeme namátkově kontrolo-
vat skutečné uživatele bytů, a to i fyzicky 
na místě,“ uvedla Petra Svatoňová, ve-
doucí odboru sociálních a zdravotních 
služeb. Asistenci úředníkům zajistí 
strážníci městské policie. „Naši lidé 
budou přítomni kontrolám a úředníkům 
magistrátu poskytnou pomoc v rámci 
svých možností daných zákonem o obec-
ní policii,“ doplnil ředitel Městské poli-
cie Liberec Ladislav Krajčík.
„Apeluji na občany, kteří mají podezření, 
že obývají městský byt, avšak smlouvu 
mají uzavřenou s jinou osobou, aby se ob-
rátili na odbor sociálních a zdravotních 
služeb. Naši úředníci celou situaci prověří, 

a pokud zjistí porušení zákona, pomohou 
záležitost řešit. Každým případem se bu-
deme zabývat individuálně a individuál-
ně budeme přistupovat také k těm, kteří se 
stali obětí podvodu,“ uzavřel primátor.

NEJV¯HODNùJ·Í SPO¤ICÍ ÚâET OD LI·KY
Hlavními dÛvody, proã ãtyfii pûtiny obyvatel pokládají stavební spofiení za
jednoznaãnû uÏiteãn˘ produkt, jsou v˘hodné uloÏení penûz a zaji‰tûní rodiny. 

V ZÁVùRU ROKU, TRADIâNÍM OBDOBÍ STAVEBNÍHO
SPO¤ENÍ, P¤INÁ·Í LI·KA ATRAKTIVNÍ BONUSY 
A ZV¯HODNùNÍ

Uzavfiení smlouvy zdarma
AÏ do 31. prosince 2009 mají ti, ktefií s âeskomorav-
skou stavební spofiitelnou je‰tû nikdy nespofiili, uza-
vfiení prvotní smlouvy o stavebním spofiení ZDARMA
(platí pro maximální v˘‰i cílové ãástky 150 000 Kã).
Poãáteãní vklad 30 000 Kã na prvotní smlouvu 
zhodnotíme 10 %
Staãí u âMSS uzavfiít do 31. prosince 2009 prvotní
smlouvu o stavebním spofiení s cílovou ãástkou mini-
málnû 300 tisíc korun, do 31. bfiezna 2010 vloÏit 
30 tisíc korun a tfii tisícovky jsou va‰e.
Prémie k finanãnímu programu Li‰ka plus aÏ 1500 Kã
Pfii uzavfiení následné smlouvy o stavebním spofiení, ale
i pfii uzavfiení prvotní smlouvy, do 31. prosince 2009
v rámci finanãního programu Li‰ka plus mÛÏete získat
na stavební spofiení prémii aÏ 1500 korun. V˘‰e prémie
odpovídá 50% úhradû za uzavfiení smlouvy o stavebním
spofiení pfii cílové ãástce 300 tisíc korun.
Red Fox... pro více energie!
Navíc ke kaÏdé smlouvû uzavfiené v závûru roku,
a nejde jen o stavební spofiení, ale t˘ká se v‰ech pro-
duktÛ v nabídce âMSS, obdrÏí klient originální li‰ãí
nápoj Red Fox.
BliÏ‰í informace o aktuální nabídce âMSS získáte na
www.cmss.cz.

PRÁVù STAVEBNÍ SPO¤ENÍ JE PILÍ¤EM 
RODINN¯CH FINANCÍ

V˘nos: Od spofiitelny získává klient pevn˘ roãní úrok
z vkladÛ aÏ 2 %. Od státu pak roãní podporu aÏ 3000
korun. Navíc v˘nosy ze stavebního spofiení se nezda-
Àují. âist˘ úrokov˘ v˘nos aÏ 6,94 % roãnû. Úrokové
sazby bûÏn˘ch bankovních spofiicích produktÛ jsou na

historickém minimu a stavební spofiení se jim vyrovná
jiÏ základním úroãením vkladÛ. A celkovou roãní efek-
tivní úrokovou mírou je jednoznaãnû pfiedãí.
Bezpeãnost: Základem je pevné finanãní zázemí nej-
vût‰í a nejvyhledávanûj‰í stavební spofiitelny v âeské re-
publice. A samozfiejmû i stoprocentní poji‰tûní vkladÛ
aÏ do ãástky odpovídající 50 tisícÛm euro. 
Úroková jistota: Uzavfiením smlouvy o stavebním spo-
fiení získává klient do budoucna i jistotu v˘hodného
úroãení úvûru na bydlení. Úrokové podmínky úvûru ze
stavebního spofiení jsou pevnû dané jiÏ ve smlouvû
o spofiení. JiÏ dnes si klient mÛÏe zajistit nemûnn˘ úrok
z úvûru ve v˘‰i pouh˘ch 3,7 procenta roãnû.
Jedineãnost: Îádn˘ jin˘ produkt na tuzemském 
finanãním trhu nenabízí takové kvality jako právû 
stavební spofiení.
âeskomoravská stavební spofiitelna, a.s.

„Bylo mi 23 let, chtěla jsem si užívat ži-
vota, ale chodila jsem s klukem, který měl 
strašně málo času. Velkou lásku jsem si te-
dy představovala úplně jinak,“ přiznává 
Magdaléna. 
Magdalény přítel Libor byl mladý, „roz-
lítaný“ muž. Studoval vysokou ško-
lu, pro nedostatek zápočtů a zkoušek 
se ale nedostal dál než do druhého se-
mestru, a proto stále začínal od „prvá-
ku“. Chodil si přivydělávat na tři růz-
né brigády současně a času mu oprav-
du mnoho nezbývalo. 
„Školu a práci jsem mu nevyčítala. I když 
to všechno dělal trochu zmateně, vážila 
jsem si ho za to, že je pracovitý a cílevědo-
mý. Problém ale byl v tom, že když už mu 
zbylo trochu času, 
měl ještě spoustu 
dalších zájmů. Byť 
bydlel kousek ode 
mě, nemohl třeba 
přijít, protože se zrovna díval na oblíbený 
seriál nebo hrál na počítači hru,“ přizná-
vá krásná mladá dívka, která se pova-
žuje spíše za introvertku a nepotřebuje 
být denně ve společnosti. Přesto jí bylo 
ale smutno, a tak si začala psát s něko-
lika lidmi po internetu. 
Postupem času ale internetoví kama-
rádi odpadávali. Tedy až na jednoho! 
„Tenhle kluk z Moravy byl neskutečný. 
Sotva přišel z práce, hned se mi ozval a až 
do večera jsme si spolu psali. Zpočátku to 
bylo takové běžné žvatlání, časem jsme si 
ale sdělovali i opravdové intimnosti. Vě-
děli jsme o sobě naprosto všechno,“ vzpo-
míná Magdaléna. 
Zatímco přátelství na dálku fungova-
lo skvěle, s láskou to šlo z kopce. „Po 
třech letech vztahu nevztahu jsem se na-
konec s Liborem rozešla. Najednou jsem 

si totiž uvědomila, že v něm nemám vů-
bec žádnou oporu. Nezajímalo ho, jak 
jsem se měla celý den v práci, co bych rá-
da dělala o víkendu, vždy upřednostňoval 
své zájmy nad mými a čekal, že se přizpů-
sobím. Dlouho jsem ale po Lubošovi ne-
smutnila, můj internetový kamarád se 
mě totiž snažil ze všech sil zabavit. To už 
jsme si jenom nepsali, ale posílali si každý 
den i fotky ze života. Prostě za ty dva ro-
ky, co jsme si denně dopisovali, jsme o so-
bě věděli opravdu všechno. Chybělo jen to 
jediné, osobní setkání. A popravdě jsem se 
tomu bránila zuby nehty. Jednou mi to-
tiž sdělil, že se do mě na dálku zamiloval 
a já se šíleně bála, že nepřeskočí ona po-
věstná jiskra a ztratím ho navždy,“ při-

znává sympatická 
slečna. 
K setkání nakonec 
přece jen došlo. 
 Petr se za svou in-

ternetovou láskou vydal skoro 150 km 
a udělal dobře. „Když jsem ho poprvé vi-
děla, cítila jsem takové zvláštní mrazení 
v zádech. Nikdy jsem nic takového neza-
žila. Byl ještě hezčí než na fotkách a ještě 
milejší, než se zdál. Prožili jsme úžasný ví-
kend a stále si měli o čem povídat. I když 
spal celé tři dny, jak se slušelo, v obývá-
ku na gauči, při jeho odjezdu jsme si da-
li pořádnou pusu a slíbili si, že už se nero-
zejdeme. A to se nám opravdu podařilo! 
Zanedlouho spolu budeme slavit už dru-
hé výročí svatby a za celou dobu jsme se 
ještě nikdy pořádně nepohádali. Petr je 
ke mně pozorný, několikrát za den si po-
síláme esemesky, jezdíme často na výlety 
a když večer přijde domů z práce, ráda se 
schoulím do bezpečí jeho náruče. Nebýt 
internetu, nikdy bychom se nepoznali,“ 
říká Magdaléna.

Nejlepší příběhy píše opravdu sám život. Pokud si myslíte, že by právě váš příběh oslovil čte-
náře Severočeského Metropolu, napište nám jej na adresu volfova@tydeniky.cz. Vybrané 
story zveřejníme a jejich autory odměníme. 

Magdaléna našla pravou 
lásku přes internet 
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NEJ svatební šaty Terezy Šnajdrové
Návrhářka Tereza Šnajdrová získala v soutěži o Nejkrásnější svatební šaty roku 2009 hned dvě ocenění. Hlavní cenu poro-
ty a cenu designéra.

 Terezo, soutěže jste se zúčastnila již po 
osmé. Jaký jste měla pocit, když jste cenu 
letos vyhrála zrovna vy?
Špatně jsem slyšela, a když jsem u sebe vi-
děla na obrazovce vysoké ohodnocení, moc 
jsem nechápala. Pak mě vyhlásili jako vítěz-
ku a byla jsem překvapená a šťastná. Samo-
zřejmě mě pak hned všichni popoháněli, 

abych ve své práci pokračovala. Příští 
rok se jako vítězka soutěže zúčastnit 

nemohu, ale plánuji udělat vlastní 
přehlídku. Jen přemýšlím, kde 

na to jako bohém vezmu pe-
níze. Po revoluci šlo všech-

no neuvěřitelně nahoru 
a opravdu to není levná 

záležitost. Hodil by se 
mi nějaký donátor či 
mecenáš…

 Kdy vás vůbec začalo 
bavit navrhovat šaty a oble-

čení?
Ke krásným šatům jsem tíhla odma-

lička. Moje maminka je herečka, 
takže jsem se pohybovala v zá-

kulisí divadla a obdivovala nádherné róby. 
Už jako holka jsem si kreslila šaty a protože 
mě zajímal hodně textil, chtěla jsem studo-
vat textilní průmyslovku v Brně. Pak jsme 
se ale přestěhovali do Liberce, nastoupila 
jsem v Jablonci nad Nisou na bižuterní prů-
myslovku a naučila jsem se vyrábět šper-
ky. Jelikož mě ale zaujaly také krajky, vystu-
dovala jsem krajkářskou řemeslnou školu. 
I když jsem to brala hezky „oklikou“, stej-
ně všechno k těm šatům směřovalo. Před 
revolucí jsem se jako mladá holka úspěš-
ně zúčastňovala Zenitu, soutěže v návrhář-
ství pro mladé. Navrhovala jsem společen-
ské šaty a postupem času jsem přešla k těm 
svatebním.

 Napadá mě, zda jste si také navrhla sva-
tební šaty sama pro sebe? 
Je to ironie osudu, ale já jsem se ještě nevdá-
vala. Mám spoustu krásných svatebních ša-
tů, ale dnes už bych se do nich asi ani neveš-
la. Ještě totiž nepřišel ten pravý a možná už 
ani nepřijde. Nevadí, mám dceru a jen dou-
fám, že jí nejdu svým svobodným životem 
moc příkladem. To víte, že bych si ji do sva-
tebního ráda oblékla.  

 A co kdyby ten pravý přišel? Máte před-
stavu, co by vám nejvíc slušelo?
Myslíte s tou fi gurou, co jsem měla ve dvace-
ti, nebo teď? Když vezmu v úvahu současné 
proporce, asi by se mi líbil nějaký pěkný kos-
týmek anebo dvoudílné šaty ke kotníkům. 
Určitě ne bílé! Já totiž bílé svatební šaty moc 
nedělám. Asi to je nějaká moje úporná sna-
ha se trochu odlišovat. Je pravda, že letos bí-

lé šaty vyhrály, ale já osobně dávám před-
nost barvě šampaňské, krémové, bledě mod-
ré. Pro sebe bych zvolila asi béžovou.

 Vraťme se ke slavnostnímu večeru. Proč 
myslíte, že vyhrály zrovna vaše šaty?
Asi tím, že měly velkou sukni a byly bílé. 
V posledních třech letech totiž vždy zvítězil 
model právě s obrovskou sukní. Musím při-
znat, že jsem měla původně vymyšlený úpl-
ně jiný model, ale pak přišla pozvánka, kde 
jsem s hrůzou zjistila, že se soutěž uskuteč-
ní místo v prosinci už 22. října. Původní mo-
del byl totiž velmi náročný na vypracování 
a já měla pouhé čtyři týdny. Všechno jsem 
předělala a nakonec šaty vyhrály.   

 Zuzanu Jandovou, Miss ČR 2008, jste si ja-
ko modelku pro vaše šaty vybrala sama?
Ano. Celé šaty jsem směřovala na ní, pro-
tože je krásná a nonšalantní. Vždy se sna-
žím, aby modelka, která moje šaty předvá-
dí, s tím modelem ladila a to se mi, myslím, 
daří. 

 Kdy a kde se vám nejlépe tvoří?
Jelikož mám desetiletou dceru, která je tak 
trochu dráček a navíc velmi bystrá a hbitá, 
musí se trochu korigovat. Na práci mi ne-
zbývá tolik času, kolik bych si představova-
la. Většinou si sednu a kreslím, než dojdu 
k nějakému bodu a spokojenosti. Jindy mě 
něco napadne, zaujme a hned si to pozna-
menám. Občas se mi stane, že usínám a na-
jednou „ty šaty“ vidím. Buď vstanu, něco si 
podle toho načrtnu nebo také usnu a ráno 
si ne a ne vzpomenout. To je vždy k vzte-
ku.

Text: Šárka Jansová, foto: Metropol, archiv Terezy Šnajdrové

• Absolventka Střední průmyslové školy 
bižuterní v Jablonci nad Nisou a nástav-
bového studia ve Školském ústavu umě-

lecké výroby v Praze. 
• Soukromě vystudovala kresbu u pro-
fesorky Evy Kubínové v Liberci. 
• Od roku 1998 pravidelně vysta-

vuje zejména textilní tvorbu (malova-
né šály a textilní kupony či ručně šitou 
krajku). 
• Poslední dva roky se stále více zabý-
vá oděvní tvorbou, v níž převažují spo-
lečenské modely, které jsou originální 
použitým materiálem (ručně malované 
a barvené hedvábí).

Tereza Šnajdrová
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 Proč jste nechodila na semináře a přednášky?
Měla jsem individuální studijní plán povolený od tehdejšího 
proděkana pro studium dr. Jaroslava Zachariáše. To znamená, 
že nemusíte chodit na semináře a přednášky. Domlouváte si 
pouze konzultace. Student s individuálním plánem si veš-
kerý studijní materiál shání po knihovnách, či si odbornou 
literaturu kupuje a studuje zcela samostatně.  

 Ale předseda Nejvyššího správního soudu Josef Baxa 
uvedl, že ze svých zápisků zjistil, že jste měla v letech 2003 
a 2004 docházet do jeho studijní skupiny, ale ani jednou jste 
se tam neukázala. Přesto jste měla zápočty a zkoušky. 
Pan Baxa mi ani zápočet dát nemohl, protože jsem nepat-
řila do jeho seminární skupiny. On nebyl můj vyučující ani 
konzultant. Zkoušku jsem složila u docenta Jiřího Pipka. Kon-
zultovala jsem s jeho mladší asistentkou z katedry trestního 
práva Simonou Stočesovou, která na škole učí dodnes. Kon-
zultace na katedře trestního práva jsem objednávala u paní 
Jitky Rousové. Nechápu, jak je možné, aby předseda Nejvyš-
šího správního soudu zcela bez přímých důkazů a neznalosti 
celé pravdy obvinil někoho, že nestudoval řádně a že by měl 
vrátit titul. Proč si pan Baxa na svého studenta vzpomněl po 
osmi letech? Jako správný vyučující se měl již tenkrát starat, 
kde má studenta. Kdybych neměla dokončený ročník řádný-
mi zkouškami, těžko bych mohla postoupit do dalšího roční-
ku. Já nechci pana Baxu obviňovat z falešných pohnutek, ale 
kdyby mne kontaktoval, tak bych mu vše vysvětlila. Jestli má 
špetku cti v těle, tak by mi měl zavolat a omluvit se mi. Jeho 
chování leccos vypovídá o úrovni naší justice. 

 Podáte na něj žalobu?
Zvažuju to. Pustit takové věci do médií bez ověření skuteč-
ného stavu je v jeho postavení předsedy Nejvyššího správ-
ního soudu značně nezodpovědné a nepochopitelné. Vel-
mi mne poškodil. Už jsem ale podala trestní oznámení na 
neznámého pachatele ve věci odcizení mých dokumentů 
a diplomové práce a neoprávněného nakládání s osobními 
údaji. Fakulta ty věci nechce dohledat, tak to provedou or-
gány činné v trestním řízení a potvrdí se, že mám napros-
tou pravdu. Zároveň jsem podala žalobu na univerzitu, kte-
rá nepravdivými výroky hrubě poškodila mé dobré jméno. 

 Vaše rázné kroky vypovídají o tom, že si za svými 
slovy stojíte… 
Je absurdní, že mi univerzita vydá diplom, na základě svých 
záznamů z elektronické databáze, v níž se uchovávají záznamy 
o studentech, jejich zkouškách a zápočtech a pan Baxa, který je 
předsedou Nejvyššího správního soudu a některé pátky vyuču-
je na právnické fakultě trestní právo, v médiích ukazuje jakýsi 
notýsek z doby před osmi lety jako důkaz a tvrdí, že nemohu 
mít udělané zkoušky. Ještě absurdnější je, že mě rektor Josef 
Průša vyzval, abych doložila svá studia, jinak navrhne, aby mi 
byl odebrán akademický titul „magistr v oboru právo“. Tím na-

Řápková: S mým studiem bylo vše v pořádku 
Chomutov | Kauza Západočeské univerzity tvrdě za-
sáhla chomutovskou primátorku Ivanu Řápkovou, 
kterou předseda Nejvyššího správního soudu Baxa 
obvinil z toho, že u něj nebyla na jediné přednášce ani 
semináři. Primátorka ale u soudce Baxy vůbec nestu-
dovala, měla totiž individuální studijní plán, navíc 
všichni, kdo proti ní vystupují, ji nikdy neučili. Celá 
věc se tak posouvá do rovin nepodložených spekulací.   

prosto potvrzuje, že záznamy univerzity jsou v nepořádku, ale 
za viníka označil mě. Podle této logiky by ale museli za viníky 
označit všechny studenty, protože záznamy jsou špatné. 

 Sekretariát fakulty tvrdí, že jste získala zápočty a zkoušky 
dříve, než byl termín seminářů. Jak je to možné? 
To je absolutní nesmysl, mají v tom nepořádek. Někdo úmy-
slně mlží. V tom chaosu, který tam vládne, se takovým zma-
teným informacím ani nedivím. Při individuálním studiu je to 
prostě všechno jinak. Vše bylo v řádných termínech tak, jak to 
mělo být. Ať to prověří Policie ČR, já mám svědomí čisté. 

 Jak to, že si nepamatujete žádného profesora? 
Já jsem nikdy neřekla, že si nepamatuji žádného z vyučujících, 
což jsem v tiskovém prohlášení vysvětlovala. To je lež. Nikoho 
to ale nezajímá. Mimo pana docenta Pipka si pamatuji napří-
klad pana Růžičku, Prunnera, Balíka, Klímu, Kunze. Je prav-
dou, že pana Baxu jsem viděla pouze jednou na studentském 
večírku, kde popíjel se studentkami, jeho semináře ale nebyly 
moc oblíbené. Za prvé polovinu přednášek strávil vyprávěním 
o tom, jak jako náměstek ministra likvidoval své dřívější pl-
zeňské nadřízené a za druhé proto, že velmi nepravidelně do 
Plzně dojížděl v pátek odpoledne.

 Proč jste se nevyjádřila dříve k obviněním o pode-
zřelém studiu?
Samozřejmě jsem se k problematice vyjádřila v několika tisko-
vých prohlášeních. Novinářům a dnes již univerzitě jsem před-
ložila veškeré dokumenty, které povinně musí mít každý absol-
vent a potvrzující mé řádné studium, tedy přílohu k diplomu se 
zkouškami a zápočty, diplom a vysvědčení o státní závěrečné 
zkoušce. Dále jsem předložila potvrzení o přijetí na školu a ori-
ginální, nesešitou verzi diplomové práce. Vysokou úroveň mé 
diplomky nikdo nezpochybňuje, nikdy jsem nic neopisovala, 
nic neošidila, přesto mne média odsuzují. Současné napadení 
v době, kdy jsem byla na dovolené a nemohla se bránit, k tomu 
nemám co dodat, to je nechutnost. Vše to jsou smyšlenky, po-
lopravdy. Věřím ale, že se pravda nakonec ukáže.  

 Chtějí po vás ale předložit index…
Mám rektorem Průšou podepsaný diplom s přílohou, která ob-
sahuje všechny zkoušky včetně data vykonání. Vše je potvrze-
no v elektronickém systému. Kdyby zkoušky a zápočty v sys-
tému nebyly, není vůbec možné diplom obdržet. Každý zkou-
šející je povinen v určité lhůtě do systému zkoušky a zápočty 
zadat. Pozdější úpravy od zkoušejícího v tomto systému ne-
jsou možné. Elektronická databáze je nezpochybnitelná a roz-
hodně má přednost před indexem, který má stejnou váhu jako 
např. žákovská knížka. Univerzita postavila kauzu na faktu, že 
již nemám index, protože jsem to veřejně oznámila. Že mám 
diplom a veškeré další dokumenty, nikoho nezajímá. To je ale 
stejné, jako kdybych o někom tvrdila, že nemá dokončenou 
základní školu, když si neschoval doma žákovskou knížku. Tu 
si schovat můžete a také nemusíte. Vzhledem ke skutečnosti, 
že tito lidé jsou právníci, tak by tato fakta měli znát. 

 Nemyslíte si, že je za vším politický boj?
Řekněme si na rovinu, že moje osoba mnoha lidem, kteří se 
pohybují v politice, vadí. Já to s blížícími se volbami pociťuji 
stále silněji. Paradoxně to je za mé názory a činy, ta žárlivost je 
tam ohromná, ať zleva nebo zprava. Měla jsem indicie, že na 
mne budou podniknuty mediální útoky, že to ale bude spoje-
no s mým řádným studiem, mne nenapadlo ani ve snu. Nebyl 
předložen jediný důkaz, že bych nestudovala řádně. Naopak já 
sama předložila všechny důkazy, že studium bylo řádné, to se 

ale zamlčuje. Je to jako hon na čarodějnice. Všechny důkazy 
v můj prospěch se zamlčí nebo znedůvěryhodní a sebe-
menší nepřímý detail proti mně se zveličí. Lidé si pak 
myslí, že jsem opravdu něco dělala špatně, to je ale 
účelová lež. Chci proto, aby vše prošetřila Policie ČR 
a moje jméno bylo očištěno. Nemám se za co sty-
dět. Ta věc se má nyní tak, že se nejdříve vytvořil 
obžalovaný a pak se shání důkazy. Ta situace je 
doslova šokující, když si přestavíte, že tito lidé 
učí budoucí soudce, advokáty a státní zástup-
ce. Oni mají vychovávat k poctivosti a sprave-
dlnosti, je tomu ale přesně naopak. 

 Přesto v očích veřejnosti už asi nebude 
vaše studium nikdy v pořádku. Nechcete se 
vzdát kandidatury a postu primátorky?
Já mám všechny věci v pořádku, není nejmen-
ší důvod, aby mě to mělo politicky škodit. Těm 
lidem jde pouze o to, aby mě zdiskreditovali. Je 
pravdou, že lži určitých lidí vůči mé osobě už zašly 
moc daleko, chci proto, aby celou věc prošetřila Policie 
ČR. Hlavně by se měla urychleně najít na fakultě moje 
diplomová práce, už našli index. I s ohledem na 
ta prohlášení pana Baxy, Kociny a dalších již 
mám podezření, že ji někdo zašantročil 
schválně, aby mne poškodil. Na fakultě se 
hraje velmi nečistá hra a já budu trvat na 
důkladném prošetření Policií ČR. Občané 
mají právo vědět celou pravdu. 

 Dr. Kindl, proděkan fakulty, byl 
váš známý, mohl vás protěžovat?
V době, kdy jsem nastupovala na pl-
zeňskou fakultu, tak jsem byla abso-
lutně neznámý člověk s průměrným 
platem. Neměla jsem ani teoretic-
kou možnost se nějak panu Kind-
lovi revanšovat, proto moje spojení 
s ním je absolutně nesmyslné. Na-
víc, kdo zná chomutovské reálie, 
ví, že pan Kindl se hrdě hlásí mezi 
mé osobní nepřátele. Ta vzájem-
ná animozita je dlouholetá. Není 
jediný důvod, aby mi tehdy po-
máhal a naopak.  

 Přesto jste mu dala cenu, 
nebylo to něco za něco?
To je důkaz, že do politiky ne-
tahám osobní zájmy a haš-
teřivost. Bude se to jevit po 
tom, co zaznělo v médiích 
divné, ale pan Kindl měl 
v Chomutově mezi obyčej-
nými lidmi dobré jméno. 
Já jsem sice o jeho osobě 
již dávno ztratila veške-
ré iluze, ale bylo to na 
návrh občanů a jejich 
mínění je pro mne zá-
vazné.

Text a foto: Metropol
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Adam Vitouš vede infekční oddělení

Primář infekčního oddělení KNL, a. s., Adam Vitouš.

Výkon pracovníků nelékařských 
obo rů je třeba náležitě ohodnotit 
a umožnit jim doplnění vzdělání 
a výměnu zkušeností a poznatků. 
Takovou filozofii razí nové vedení 
KNL, a. s., a nezůstává jen u myš-
lenek. Vedle solidního platové-
ho ohodnocení, které převyšuje 
u zdravotních sester celostátní 
průměr, jsou realizována i další 
opatření.

Povolání sestry je poslání
Liberec | Zdravotní péče, to nejsou 
jen špičkoví specialisté a moderní 
přístrojová technika, ale přede-
vším týmová práce celého kolek-
tivu včetně pracovníků nelékař-
ských oborů. Pokud ti budou chy-
bět v nemocnicích a na klinikách, 
pak úroveň péče bude stagnovat 
nebo dokonce klesne. 

Text a foto: Pavel Aur

Jedním z nich bylo pořádání 1. roč-
níku Liberecké konference nelékař-
ských profesí s regionální účastí, 
spojené s 2. Studentskou vědeckou 
konferencí Ústavu zdravotnických 
studií Technické univerzity Liberec. 
Setkání, kterého se 5. listopadu v sá-
le Kulturního a společenského cen-
tra Lidové sady zúčastnilo více než 
300 pracovníků, se neslo pod mot-
tem „Být sestrou je vyznamenání 
a poslání“. Účastníci měli možnost 
vyslechnout celou řadu zajímavých 
přednášek vycházejících z praxe, ke 
kterým mohli diskutovat. Přítomni 
byli také lékaři a studenti Technické 
univerzity.
„Význam konference podtrhla zášti-
ta primátora města Liberec Ing. Jiří-
ho Kittnera, krajského radního pro 
zdravotnictví MUDr. Pavla Nováka, 

Hlavní sestra Ladislava Kohoutová se před konferencí ještě radila se svými spolu-
pracovnicemi z řad vrchních sester KNL, a. s.

předsedy představenstva KNL, a. s., 
 MUDr. Luďka Nečesaného, MBA, rek-
tora TUL Prof. Ing. Vojtěcha Konopy, 
CSc., ředitele krajské pobočky VZP 
Ing. Jiřího Benedikta a předsedky-
ně Profesní odborové unie zdravot-
nických pracovníků Čech, Moravy 
a Slezska Bc. Ivy Kubátové. Jsem 
přesvědčena, že se nám podařilo 
vrchovatou měrou splnit stanove-
ný cíl - seznámit nejen účastníky, 
ale i veřejnost s novými lékařskými 
a ošetřovatelskými metodami, které 
se s úspěchem používají nebo teprve 
zavádějí do praxe. Ať už šlo o nové 
metody léčby křečových žil, screenin-
gové vyšetření sluchu novorozenců, 
plastiku očních víček, léčbu defektů 
larvami, představení novinek v ra-
diodiagnostice, postřehů z prvního 
ročníku kombinovaného studia na 
Technické univerzitě nebo z práce 
dobrovolnického centra Dobromysl, 
které pracuje při naši nemocnici. 
Příjemným zpestřením konference 
bylo vyhodnocení TOP pracovníků ne-
lékařských profesí Krajské nemocnice 
Liberec, a. s. Hovořilo se rovněž o spo-
lupráci naší nemocnice s univerzitou 
při praktické přípravě studentů, a to 
z pohledu mentorek. Úvod k jednot-
livým blokům provedli jejich předse-
dající, převážně přednostové center, 
primáři a vedoucí některých oddělení 
či vrchní sestry,“ uvedla hlavní sest-
ra KNL, a. s., Mgr. Ladislava Kohou-
tová.
Šlo o první společnou konferenci, 
v příštích letech se v organizaci bu-
dou obě strany dělit, to znamená, 
že v roce 2010 je na řadě Technická 
univerzita.  

Je to však kapka v moři v porovnání 
s tím, kolik takových lidí v našem 
zdravotnictví stejně obětavě pracuje. 
Přitom jde o povolání, které si zaslou-
ží ve společnosti mimořádnou pozor-
nost. Proto také přišla hlavní sestra 
Krajské nemocnice Liberec, a. s., La-
dislava Kohoutová s nápadem vyhlá-
sit soutěž TOP pracovník nemocnice 
a postihnout tak v hodnocení širší 
skupinu nelékařských pracovníků.
„Soutěž zaměřená do tří kategorií - am-
bulance, lůžkové stanice a komplemen-
ty, nad kterou převzal záštitu generální 
ředitel KNL, a. s., Luděk Nečesaný, pro-
běhla dvoukolově. První kolo mělo uzá-
věrku 31. října a pětičlenná odborná 
porota složená z rady vrchních sester 
a předsedy poroty určila dva kandidáty 
v každé kategorii. 

Ocenění TOP pracovnic
Liberec | Zdravotní sestry mají svou soutěž, při které je v rámci ČR každý 
rok vyhlašováno několik pracovnic, jež vykonávají příkladně svou práci.

Druhé kolo se uskutečnilo 5. listopadu 
v rámci I. Liberecké konference nelé-
kařských oborů s regionální účastí a II. 
Studentské vědecké konference Ústavu 
zdravotnických studií Technické univer-
zity Liberec. Při této příležitosti vybrala 
druhá porota, tentokrát složená z osob-
ností Liberecka, vítěze každé kategorie,“ 
přiblížila průběh soutěže Ladislava 
Kohoutová.
Slavnostní akt vyhodnocení byl plný 
dojetí. Gratulaci a šeky v hodnotě 
patnáct tisíc korun předal generální 
ředitel Krajské nemocnice Liberec, 
a. s., Luděk Nečesaný Zdeně Rych-
novské, vedoucí laborantce oddělení 
klinické biochemie, Marii Fryaufové, 
vrchní sestře centrálních operačních 
sálů a Miladě Dudové, vrchní sestře 
neurochirurgie. (pa, pd)

Vítězné TOP pracovnice (na snímku zprava) Milada Dudová, Marie Fryaufová 
a Zdena Rychnovská s generálním ředitelem Luďkem Nečesaným.
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Text a foto: Pavel Aur

změnit profi l dvou až tří standard-
ních lůžek pro poskytování 
středně intenziv-
ní péče 

bez umělé plicní ventilace, ale 
to bude závislé i na přístupu 

zdravotní pojišťovny. 
 Máte už 

Liberec | Krajská nemocnice Liberec, a. s., zajišťovala prostřednictvím svého infekčního oddělení v uplynulém roce pouze ambulantní péči. Bylo to 
především kvůli malému počtu lékařů. S účinností od 2. listopadu byla na oddělení zprovozněna i lůžková část. Managementu nemocnice se totiž 
podařilo vyřešit personální požadavky na lékaře, nezbytné k provozování této části infekce.

Severočeský Metropol spolupracuje s lékaři krajské nemocnice | bezplatná distribuce do domácností a stojanů v Libereckém kraji

Na základě výběrového řízení se 
primářem infekčního oddělení KNL, 
a. s., stal MUDr. Adam Vitouš, kte-
rý nastoupil do funkce 15. října. 
Od září pracuje na tomto oddělení 
 MUDr. Jana Kleinerová, Ph.D., v říj-
nu nastoupil zmíněný primář oddě-
lení MUDr. Vitouš. Lékařskou péči 
zajišťují i nadále MUDr. Dana Lábu-
sová, MUDr. RNDr. František Stejs-
kal, Ph.D. a MUDr. Viktor Aster. 
Ambulantní provoz pracuje ve stej-
ném, nezměněném režimu. Co se 
lůžkové části týká, klientům je v ní 
k dispozici 26 standardních lůžek 
a tzv. izolační pokoj, určený infek-
cím šířícím se vzdušnou cestou. 
Novému primáři MUDr. Adamu Vi-
toušovi jsme položili několik otázek.

 Zjistili jsme, že jste rodákem 
z Prahy, kde jste patrně také vy-
studoval i lékařskou fakultu?
Absolvoval jsem 3. lékařskou 
fakultu UK v Praze a praxi 
získával na infekčním oddělení 
Fakultní nemocnice Motol a sou-
časně jsem působil jako odborný 
asistent na III. Infekční klinice 1. 
lékařské fakulty v Praze, což dosud 
trvá.

 Jsou na oddělení vytvořeny pod-
mínky podle vašich 
představ?
Ve spolupráci s ve-
dením nemocni-
ce jsme zajistili 
technické vyba-
vení oddělení, 
v budoucnu 
bude třeba 

oddělení plně obsazené personá-
lem?
Co se týče zdravotních sester, jejich 
počet by měl být během listopadu 
naplněn. Lékařů je sice pět, ale dva 
jsou na částečný úvazek, a tak se 
o služby musíme podělit.

 Vstoupil jste do funkce primáře 
v období zvýšeného výskytu chřip-
ky a hrozby tzv. prasečí chřipky. 
Jak jste na zhoršující se stav při-
praveni?
Konkrétní časové období a praktic-
ké dopady chřipkové epidemie se 
dosti špatně předvídají v celosvě-
tovém měřítku a aktuální předpo-
věď není právě optimistická. Navíc 
v reálném čase neexistují velké re-
zervy, které by počítaly s nějakou 
nečekanou událostí, zejména v ob-
lasti vysoce intenzivní péče. Jakmi-
le propukne epidemie nové chřipky, 
je liberecká nemocnice připravena 
spustit již připravený pandemický 
plán a poskytnout adekvátní péči 
všem klientům. Zároveň je třeba 
apelovat na občany, kteří budou mít 
průběh chřipky lehký, aby zbytečně 

nezvyšovali zátěž lékařů první 
linie a vyléčili se 

doma sami. 

Nový bankomat 
v areálu nemocnice
Liberec | Areál Krajské nemocni-
ce Liberec, a. s., poskytuje klien-
tům, zaměstnancům a hostů ce-
lou škálu mimozdravotních slu-
žeb, které jsou v tak významném 
zařízení, které denně navštěvují 
stovky lidí, nezbytné.

Od 4. listopadu zde funguje i ban-
komat Komerční banky, jenž byl 
zprovozněn v prostoru služebního 
vjezdu do nemocnice, přímo napro-
ti vrátnici, na boku budovy bývalé 
staré interny. 
Náklady na stavební úpravy souvi-
sející s jeho instalací zahrnují zří-
zení odděleného prostoru s dveř-
mi pro přístup obsluhy peněžního 
automatu a otvor do fasády objek-
tu. Zároveň zde byla vybudována 
nová elektroinstalace, světelné 
reklamní poutače, provedena opra-
va fasády a přistavena stříška a ná-
stupní, bezbariérová plocha. 
Práce související s instalací banko-
matu byly zahájeny 9. září, náklady 
na stavební úpravy činí zhruba 200 
tisíc korun.  (pa, pd)

Krajská nemocnice Liberec
Husova 10

460 63 Liberec
Tel.:  +420 485 311 111
Fax:  +420 485 101 119
E-mail:  nemlib@nemlib.cz
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Nejznámější výrobek likérky Granettr je Stará myslivecká, bylo správné znění tajenky v minulém čísle. Na dárkové balení likérky GRANETTE  se může těšit Jiří Klinger z Chrastavy. Úspěšného vylosovaného 
luštitele dnešní křížovky odměníme dárkovým balením likérky GRANETTE. Těšíme se na vaše odpovědi na adresách: Severočeský Metropol, Kostelní 10/5, 460 01 Liberec, nebo krizovkaliberec@tydeniky.
cz (napište telefonní spojení, abychom vás mohli kontaktovat) nejpozději do 26. listopadu 2009.  

METROPOL horoskop

Beran 21. 3. - 20. 4.
Máte bystré a dalekosáhlé ná-

pady, ale potřebujete pomoc druhých, 
abyste dosáhli úspěchu. Proto se k li-
dem, na kterých jste závislí, chovejte 
s větší úctou a respektem. Jinak se vám 
nepodaří zrealizovat vaše plány.

Býk 21. 4. - 21. 5.
Snažíte se pomáhat slabším, 

ale málokdy posloucháte také druhou 
stranu, tudíž je vaše pomoc často kon-
traproduktivní. Proto máte občas pocit 
marnosti a nepochopení, čímž se ale ne-
smíte nechat odradit.

Blíženci 22. 5. - 21. 6.
Nelitujte ničeho, co jste prožili. 

Vaše vzpomínky jsou bohatství, z které-
ho můžete čerpat do konce života, ale 
nevyhrabávejte stále staré křivdy. V se-
belítosti si dost libujete, tak ať se v ní 
neutopíte.

Lev 23. 7. - 23. 8.
Síla vaší osobnosti se vždycky 

prosadí. Nabízí se vám zajímavá příle-
žitost, jak předvést to, co umíte a v čem 
vynikáte. Nezahoďte nabízenou šanci. 
Nestačí jen mít talent, musíte také při-
ložit ruku k dílu.

Rak 22. 6. - 22. 7.
Podzimní melancholie vám 

vtiskla neodolatelně zvláštní a tajem-
né kouzlo. Jste na nejlepší cestě najít si 
novou známost, abyste potrestali vaše 
partnery, kteří vás zanedbávají. Zkuste 
jim dát ještě šanci.

Ryby 20. 2. - 20. 3.
Neradi se necháváte okrádat 

o čas zbytečnou prací a jen velmi těžko 
se přemáháte a podřizujete druhým. 
Překonejte se a udělejte i to, co se vám 
nechce, budete mít z toho dobrý pocit.

Vodnář 21. 1. - 19. 2.
Jste dobří obchodníci, ale 

v nejbližší době si dejte pozor na 
všechno, co se týká fi nančních trans-
akcí. Daří se vám v zaměstnání i v mi-
lostných záležitostech, ale nedávejte 
peníze do pochybných investic.

Kozoroh 22. 12. - 2O. 1.
Duševní činnosti věnujete 

maximum, ale tělo zanedbáváte. Po-
třebujete mnohem více pohybu, proto 
začněte cvičit, dokud je čas. Nemusíte 
zrovna trhat rekordy, ale jóga nebo pi-
lates vám určitě prospějí. 

Střelec 23. 11. - 21. 12.
Máte v sobě cosi, co stále přita-

huje druhý pól, ale vy nejste příliš věr-
ní a nemáte chuť uváznout v trvalém 
svazku. Láska je pro vás jen ozdobou 
vašeho života, prioritní je vždy karié-
ra. Přiznejte si to.

Štír 24. 10. - 22. 11.
Smiřte se s tím, že z vás ne-

bude zrovna super star. Mnoho lidí 
vás ale obdivuje pro vaše vynikající 
vlastnosti a profesní kvality. Někdo 
z vaší blízkosti čeká jen na malý pod-
nět a může nastat velký třesk.

Váhy 24. 9. - 23. 10.
Zapomeňte na spory s přáteli 

a pozvěte je na večeři. Láhev dobrého 
vína udělá víc než zbytečné vysvět-
lování. Sami nejste až tak bez chyby, 
proto buďte velkorysí a odpusťte jim 
jejich prohřešky.

Panna 24. 8. - 23. 9.
Ozvěte se, když cítíte, že máte dů-

vod k nespokojenosti. Vaši nadřízení vědí, 
jaké množství práce dokážete zvládnout 
a jak jste pro ně nezbytní. Proto se nebojte 
vyžadovat to, na co máte nárok.

Připravila: Ludmila Petříková

Opatřit 
údajem

o bydlišti

Shluk
rostlin

Hudební 
těleso

Silniční 
poplatek

Část 
molekuly

Značka 
kosmetiky

Dámský 
klobouček 

bez
krempy

Měsíc
Zkouška 
hmatem

Starší
vztažné 
zájmeno

Bodná
zbraň

Provaz
se 

smyčkou

Adamova 
družka

Značka
mili-

ampéru

Písem-
nost

Obraz
nahé
ženy

Skelná
hmota 

natavená
na kov

Anglicky 
„náklad“

Špičák či 
stolička

Flákač

Náš bývalý 
severní 
soused 
(zkratka)

Kočovníci

Řídítko 
vozíku

Velká
kočka

Varianta 
jména 
Otokar

Hlaholit

Lesní 
šelmička

Výbava 
Smrtky

Název 
sykavky

Přivést na 
svět

Asyrský
bůh

města
Eridu

Zvuk při 
bouřce

Kloub
ruky

Kuličkové 
počítadlo

Slůvko 
upamato-
vání se

Tišící 
citoslovce

Mongolský 
sněm

Brýle Manželky

Značka
zubní
pasty

Planeta 
soustavy 
Slunce

Žemlovka
Vojenská 
jednotka

Město
v USA

(stát Iowa)

Latinsky 
„ke“

Jm. herce 
McQueena

Estonské 
město

Tvor
bez

pigmen-
tace

Rozpou-
štěti se

Svinovací 
závěs

Bez
toho
že

Typ
ruského 
letadla

NAPOVÍME:
Redman, ad,
DDR, Otín, 

Ames, Erna.

Planetka
Lovecký

pes
Biografy

Obec
na

Tachovsku

NAPOVÍME:
Reit, LR, kot,
RTL, Narva,
Ea, pst,load.

Poblíž 
(básnicky)

Výměšek
úst

Sféra 
činnosti

Zázrak
Důrazný 

nesouhlas

Tramvaj 
(knižně)

Satelitní 
kanál

Násadec 
fagotu

Kocour 
(nářečně)

Ruský 
šachový 

mistr světa

Stařec

Prezent

Tamti

Název
hlásky M

Jízdárna
v Morávce

Zn. elek-
tronvoltu

Polední
jídlo

(slovensky)

Nebo

Chemická 
značka 
rubidia

1000 m

Magnát
Největší 

žijící
ještěři

Soupeř 
Franty 

Šťastného

2 3

4

1

Výstava pohádkových kostýmů a rekvi-
zit ze seriálů ČST a ČT Arabela a Arabe-
la se vrací se po ročním putování před-
staví v Praze dominikánském klášte-
ře na Starém Městě (v blízkosti Staro-
městského náměstí v Jilské ulici 7).
S princeznou Arabelou, s celou krá-
lovskou rodinou, černokněžníkem Vi-
gem, zlým Rumburakem, mocným 
Fantomasem a mnoha dalšími posta-
vami z Říše pohádek včetně rekvizit - 
kouzelného prstenu, křišťálové koule 
či cestovního pláště - se můžete setkat 
do 27. prosince.  (met)

Za půvabnou princeznou Arabelou 

Šestnáctiletá zpěvačka vyrazila na 
podzimní turné po českých a mo-
ravských městech, na kterém zazpí-
vá mimo jiné písničky z nového alba 
„Virtuální“ vydaného v říjnu a které 
zakončí 6. prosince v Praze.
Album je plné emocí, dobrého zvu-
ku, nových hitů a poprvé Ewu před-
stavuje také jako autorku. Pilotní 
singl „Toužím” už v současnosti 
dobývá hitparády. Stejnojmenný vi-
deoklip, jenž vznikl v polské kopro-
dukci, se rozhodně vyrovná součas-
né produkci MTV, jejíž nominaci na 
cenu Ewa nedávno získala. 
Album „Virtuální” je dosud nejvy-
zrálejším Ewiným počinem. Charak-
terizuje ho strhující energie (Maska, 
Kdo víc dá? Toužím) a také velkole-
pá vzpomínka na Michaela Jacksona 
(Ty jsi král), rockový opus Půlměsíc, 
nebo balady Soulad smyslů a vlastní 
šansonová prvotina Déšť.  (sj)

Virtuální Farna zazpívala i čtenáři
„Měls mě vůbec rád“ bylo debutové album zpěvačky Ewy Farny -  správně 
odpověděl a dvě vstupenky na koncert 11. listopadu v liberecké Tipsport 
areně získal čtenář Severočeského Metropolu Milan Rickl.

NO PAN!C, nová česká pop-roc -
ková kapela, přichází na trh s albem 
Doma nejlíp. Kapelu založila zpěvač-
ka a skladatelka Iva Frühlingová se slo-
venským kytaristou a zpěvákem Pe-
terem Boškou a českým bubeníkem 
a zpěvákem Václavem Polanským - mu-
zikanty, se kterými si padla do noty při 
spolupráci na předchozích projektech 
pro francouzskou popovou scénu. 
„V hlavě jsme nosili spoustu nápadů na 
české písničky, které se pro mé francouzské 
projekty nedaly využít. A tak jsme založili
NO PAN!C,“ řekla Iva Frühlingová.
Spolupráce NO PAN!C se začala odvíjet 
loni v srpnu. „Tužka, kterou jsme snad 
v ruce drželi všichni tři zároveň, plodila 
text za textem,“ vzpomíná Peter Boška. 
Výsledkem je zmíněné album Doma 
nejlíp. „Je to náš niterní projekt a moc 
nám na něm záleželo. A tak jsme se roz-
hodli desku vydat bez zásahu velké hu-
dební společnosti,“ vysvětluje Václav Po-
lanský. (met)

METROPOL pop

Iva Frühlingová
s NO PAN!C

METROPOL   výstava

Ztracenou hodinu už 

nikdy nenajdeš. 

CITÁT

více na www.vystava-arabela.cz

Říjnový rekord GRANETTE
Ústecká společnost GRANETTE, 
která je druhou největší likér-
kou na českém domácím trhu, 
hledá rezervy v kapacitě a uva-
žuje o zavedení výroby i v ne-
děli. Po zářijovém absolutním 
rekordu v prodeji (nárůst opro-

ti roku 2008 o 42 procenta!) 
 padl v říjnu další rekord při vý-

robě lihovin. Bylo vyrobeno
9 530 hl nápojů, což představu-
je 1 884 000  kusů  půllitrových 
a litrových lahví. Nikdy v histo-
rii likérky od roku 1847 se ta-
kové množství v jednom měsí-
ci nepodařilo vyrobit.
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Tipsport arena v Liberci
Jeronýmova 570/22 • Liberec 7 

PROGRAM AKCÍ PROGRAM 2009 - 2010

www.tipsportarena.cz
info@tipsportarena.cz

www.ticketpro.cz
Vstupenky v síti Ticketpro

Bílí Tyg i Liberec - R „20“
1. 12. 2009 17.00 hod.

eský výb r do 20 let prov í své síly necelý m síc p ed sv tovým šampionátem v Kanad .

Bílí Tyg i Liberec - PSG Zlín
29. 11. 2009 17.00 hod.
P ij te se podívat, kolik puk  dostanou Tyg i do branky talentovaného Jakuba Sedlá ka.

Bílí Tyg i Liberec - HC Vítkovice Steel
26. 11. 2009 18.10 hod.
Hosté pat í ke kandidát m na nejvyšší p í ky extraligové tabulky, a Tygry tak eká t žký o íšek.

Nazareth
25. 11. 2009 19.00 hod.
Do Liberce mí í skotská skupina, jež se hitem Love Hurts proslavila i v tehdejším eskoslovensku.

ME 2009 v aerobiku
17. - 23. 11. 2009 

eská republika poprvé hostí vrcholný evropský mítink za ú asti reprezentant  z p ibližn  30 zemí.

Váno ní bruslení 2009
24. 12. 2009 13.00 hod.
Pouze na Št drý den bude pro ve ejnost p ipraven led p ímo v Tipsport aren .

Jesus Christ Superstar
8. 12. 2009 20.00 hod.
Shlédn te koncertní verzi slavného muzikálu s p vodními protagonisty v ele s K. St ihavkou.

Fotbalové derby 
4. 12. 2009 18.30 hod.
P ij te se podívat, jak dopadne souboj fotbalových klub  Liberce a Jablonce nad Nisou.

800

Jean Michel Jarre
27. 2. 2010 20.00 hod.
Jean Michel Jarre se vrací do eské republiky s velkolepou show plnou nejv tších hit .

Mistrovství R ve freestyle motocrossu 
19. 2. 2010 19.00 hod.
Do arény pod Ješt dem se op t chystají odvážní jezdci na „létajících“ strojích.

Liberec | Mladí reprezentan-
ti z Libereckého kraje už vědí, 
čím je budou jejich fanoušci po-
vzbuzovat při Hrách IV. zimní 
olympiády dětí a mládeže (ODM) 
2010. Rozhodlo o tom fi nále sou-
těže týmů žáků základních škol 
z regionu. Porota složená z bý-
valých olympioniků a zástupců 
kraje přiřkla vítězství družstvu 
ZŠ Barvířská v Liberci za origi-
nální modrou a chrastící maketu 
Ještědu.
„Soutěžící to neměli vůbec jedno-
duché. Svá dílka mohli vyrábět 
pouze z materiálů, které jsme jim 
na místě připravili. Každému druž-
stvu jsme ale ponechali alespoň 
jednu vlastní pomůcku a navíc od 
nás účastníci obdrželi i poukázku 
na sto korun, za niž si mohli kou-
pit chybějící věci,“ upřesnila pod-
mínky soutěže Vanda Šulcová, 
koordinátorka doprovodného 
programu pro školy.
Dílo ZŠ Barvířská v Liberci oce-
nil také Roman Kumpošt, čestný 
prezident organizačního výboru 
EYOWF 2011, jenž je i pořadate-
lem ODM 2010. „Pořádně to v něm 
chrastí a je dobře slyšitelný. Bu-
de se hodit hlavně při lyžařských 
disciplínách a hokeji. Doufám, že 
reprezentanty Libereckého kraje 
dovede - stejně jako u všech tří pře-
dešlých olympiád dětí a mládeže - 
k vítězství.“ 
Vítězné fandítko předají orga-
nizátoři Her sportovcům z Libe-
reckého kraje při zahájení ODM 
v lednu příštího roku.  (met)

Modrý a chrastící 
Ještěd povzbudí 
mladé sportovce 

Výstavbu stezky za 4,3 milionu ko-
run fi nancoval státní podnik Lesy 
ČR v rámci Programu 2000, který 
je určen k naplňování veřejných 
zájmů v lesích. Jde o první cyklis-
tickou stezku tohoto typu v ČR 
i kontinentální Evropě, navrženou 
pro maximální prožitek z jízdy na 
kole s respektem k přírodě.
Singltrek pod Smrkem mohl vznik-
nout díky nadšení a partnerství 
mezi lesníky, místní samosprávou 
a neziskovým sektorem. „Je důleži-
té, že všechny strany, které se projek-
tu zúčastnily, jasně vyslovily své prio-
rity a možnosti.  Mohl tak vzniknout 
projekt, který může sloužit jako vzor 
pro další vhodná místa v České repub-
lice,“ uvedl Ludvík Řičář, krajský ře-
ditel Lesů ČR v Liberci. 
„Od vzniku singltrekové stezky ve 
Frýdlantském výběžku si mimo jiné 
slibujeme významné oživení severní 
části Jizerských hor cestovním ru-
chem,“ zdůraznil Jan Pospíšil, sta-
rosta obce Lázně Libverda, na je-
jímž katastru stezka začíná.
Singltrek je typ jednosměrných ste-
zek v šíři jediného jezdce. Vede sva-
hy v mírných sklonech, vlní se mezi 
stromy. Respektuje tak lesní pro-
středí a dělá vše pro to, aby si lidé 
užili jízdu na kole a pobyt v lese.
V následujících dvou letech se plá-
nuje realizace druhé etapy projek-
tu. Ta počítá s vybudováním při-
bližně 40 km stezek, po dvaceti na 
obou stranách hranic. Projekt na-
zvaný Česko-polský singltrek pod 
Smrkem v Jizerských horách bude 

fi nancován z Operačního programu 
přeshraniční spolupráce Česko-Pol-
sko.  Připojí se k němu i státní pol-
ské lesy a polská samospráva.  

Text a foto: Rudolf Dlouhý

První singltreková stezka 
v Česku začíná u Hubertky

Lázně Libverda | V Jizerských horách bylo na začátku listopadu otevřeno 
prvních 12 kilometrů z plánovaného okruhu unikátních singltrekových 
cyklostezek pro horská kola, které navrhl světově uznávaný projektant 
Daffyd Davis. Trasa začíná u chaty Hubertka nedaleko Lázní Libverda.

Mezi prvními zavítal na novou stezku 
také starosta nedalekého Frýdlantu Dan 
Ramzer.

Až Liberec částku vysázel a 30letého 
hráče získal na dva roky. 
„Bylo nepříjemné, že se to tak vleklo. 
Měl jsem nějaké nabídky, ale pořád 
jsem čekal, že přijde něco lepšího. A při-
šlo,“ vydechl si Pinc. 

 Hned první zápas ve Zlíně jste Li-
berci vychytal nulu. To byla premié-
ra snů, že? 
Byl to perfektní zápas. Hlavně zá-
sluhou kluků. Tak bychom měli hrát 
pokaždé a určitě pak půjdeme v ext-
ralize nahoru.

 Proč jste nekývl na některou na-
bídku dřív, než se ozval Liberec?
Chtěli mě kluby ze Slovenska. V  Rus-
ku či ve Švédsku, kam bych rád šel, 
to bylo jen takové oťukávání. Teď už 
jsem si řekl, že nechci čekat déle. Taky 
by se to mohlo táhnout až do Vánoc. 
Ozvaly i tři čtyři týmy z extraligy, ale 
ztroskotalo to na penězích. Až Libe-
rec řekl, že tabulkovou cenu milion 
a půl dá a podepsali jsme smlouvu na 
dva roky.

 Dvouletý kontrakt jste měl pode-
psaný i s ruským Jekatěrinburgem. 

Co se stalo?
Klub zkrachoval, tak jsem se vrátil 
do Vítkovic. Odtud mě musel Liberec 
vykoupit. 

 Jak těžké bylo naskočit po 
sedmi měsících?
Chyběly mi hlav-
ně zápasy, fyzic-
ky jsem se cítil 
dobře. Trénoval 
jsem s Litvínovem, 
šlo spíš o to, abych se 
dostal do zápasového 
rytmu. 

 Když jste trénoval 
s Litvínovem, tam by vás 
nebrali?
Brali, ale nemohli dát 1,5 
milionu. V této době 
kluby šetří, krize se 
na tom podepsala. Nic 
jsem jim nevyčítal, pro-
stě nemají tolik peněz.

 Proč je Liberec tak dole 
v extralize, když tým má vý-
borný?
Mužstvo tady je minimálně 
na play-off. A v něm už mů-
že titul vyhrát každý. Kde se 
máme zlepšit?Jsem tu ještě 
krátkou dobu, abych to hodno-
til. Ale když budeme hrát ten ho-
kej, co ve Zlíně, tak nebude problém. 

 Není dusno v kabině, když se ne-
daří?
Nálada by byla jistě lepší, kdyby se 
vyhrávalo. Ale dusno, to ne. Kluci na 
tréninku makají a všichni doufáme, 

že se to zlomí. Parta je tu výborná.
 Ani Litvínovu to moc v úvodu ext-

raligy nešlo. Proč?
Pro všechny bylo překvapivé, že skon-
čili loni v základní části třetí. Každý je 
pasoval spíš někam na desáté místo. 
Měli fantastickou sezonu a bude pro 
ně těžké to zopakovat.

 Nebojíte 
se, že se 
Liberec 

a Litvínov potkají ve skupině o udr-
žení?
Doufám, že ne. Já bych byl nejradši, 
kdybychom se potkali spíš ve fi nále 
(smích). Nebo aspoň v play-off. Sku-
pinu o udržení bych hrát rozhodně 

Text: Jakub Bond 
Foto: www.hcbilitygri.cz

Reprezentace? Šance ještě je
Liberec | Sedm měsíců. Tak dlouho trvalo, než si našel angažmá hokejový 
brankář Marek Pinc. Divíte se, když jde o účastníka světových šampionátů 
z let 2007 a 2008? Může za to krize. Těžko se hledal klub, který by za něj byl 
ochotný vyplatit tabulkovou cenu 1,5 milionu.
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nechtěl. Vlastní zkušenosti nemám, 
ale co říkali kluci, je to prý strašné. 
Když je tam odpadlík, o nic se ne-
hraje. Lidi nechodí, jen 500 až 1 000 
diváků. Takže uděláme vše pro play-
off. 

 Co vy a reprezentace?
Na olympiádu se bohužel nepodívám, 
protože jsem se nevešel do předběž-
né nominace. Ale mám cíl chytat sta-
bilně za Liberec a vrátit se do repre-

zentace. Aspoň na nějaký 
turnaj. Cpou se tam hodně mladí 
kluci, ale když budu odvádět solidní 
výkony, pořád tam nějaká šance je. 



Kontakt pro podnikatele a fi rm
y: Iva Baráková, tel. 607 917 244, barakova@

tydeniky.cz, inzerceliberec@
tydeniky.cz
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Dobrý den všem čtenářům
a příznivcům Metropolu

za všechny kolegy, se kterými si pře-
jeme, aby vás dnešní čtení pobavilo.
Jako pohádková show byla přehlíd-
ka svatebních šatů, respektive soutěž 
o NEJ šaty. Nejvíce se líbil model ná-
vrhářky Terezy Šnajdrové, která má 
vztah k Liberci a regionu jako takové-
mu, protože s ním má spojený kus ži-
vota. Těsně po vítězství s ní hovořila 
redaktorka Šárka Jansová a vy si roz-
hovor můžete přečíst na stránce 4. 
Tedy jeho kratší verzi, celý rozhovor 
„nalistujete“ na www.tydeniky.cz. 

Jak jste už několikrát zaznamena-
li, materiály, které jsou zajímavé 
a rozsahem převyšují kapacitu me-
tropolských stránek, si můžete pře-
číst na našich webových stránkách, 
které jsou několikrát denně aktua-
lizované a těší se vysoké návštěv-
nosti. 
S pohádkami se vždy v předvánoč-
ním období a pochopitelně o Váno-
cích roztrhne pytel, a to je dobře. Ži-
vot není pohádka, ale my se do ní 
můžeme naštěstí přenést například 
díky výstavě o princezně Arabele. 
Výstava už začala a potrvá až do 27. 
prosince. Věřili byste, že od natáčení 

první části kultovního seriálu uběh-
lo třicet let? V říši kouzel se promě-
nil dominikánský klášter na Starém 
Městě v Praze. Vypravíte-li se tam, 
pak můžete třeba zavítat i do budo-
vy Svobodné Evropy, kam vás zveme 
v dnešním tipu na výlet. 
Ale vraťme se zpět do liberecké-
ho regionu prostřednictvím druhé 
stránky za mladou úspěšnou foto-
grafkou Hankou Palečkovou. Hob-
by ji už přivedlo do Německa a Itá-
lie, její snímky jsou součástí publi-
kace o kraji a fotky v kalendáři Hra-
dy a zámky Liberecka jsou také z její 
„fotodílny“.

Liberecký hokej má posilu, bran-
káře Marka Pince, se kterým hovo-
řil Jakub Bond. Důvod k radosti pro 
hokejové příznivce, dárek dosta-
li i cyklisté - první kilometry uni-
kátní singltrekové cyklostezky pro 
horská kola jsou zprovozněny. Ví-
te, čím budou povzbuzováni mladí 
sportovci při mimořádné události 
v lednu 2010? Nalistujete-li strán-
ku 7, pak se to dozvíte. A další vě-
ci zase příště.

Alena Volfová
šéfredaktorka
volfova@tydeniky.cz

www.agenturamm.cz

HV metropol100x246.indd   1 23.10.2009   14:08:53

Svobodná Evropa zve do svých útrob
Praha | Donedávna byla budo-
va sousedící s Národním muzeem 
obestřena tajemstvím. Na nepří-
liš pohledné dílo architekta Karla 
Pragra si nejdřív musela veřejnost 
dlouho zvykat. Pak ho přijala jako 
běžnou součást Václavského ná-
městí. Vnitřek budovy ale ještě do-
nedávna znal jen málokdo. 

Text: Zuzana Janotová, Foto: Jan Zavřel

Prohlídky s průvodcem

•  doba otevření budovy: 10.00 – 
18.00 (pokladny od 9.45)

•  začátky prohlídek: PO – PÁ kaž-
dou celou hodinu,  SO, NE, svátky 
každých 30 minut 

•  plné vstupné za komentovanou 
prohlídku: 80 Kč

• snížené vstupné: 40 Kč

Zahraniční návštěvníci si mohou 
zapůjčit u pokladny audio průvod-
ce v anglickém jazyce.

Bývalá budova Federálního 
shromáždění byla v dobách to-
tality pro veřejnost nepřístupná. 
Po revoluci stavbu získalo Rádio 
Svobodná Evropa, to ji proměni-
lo v nejstřeženější budovu v re-
publice. Hlídali ji ozbrojení vojáci 
a do jejích útrob už vůbec nepro-
nikla ani myš. Teď je majetkem 
Národního muzea, které ji v polo-
vině srpna otevřelo veřejnosti. 

Co tady kdysi bylo? 
Prohlídkový okruh nabízí šest-
náct zastavení, během kterých se 
seznámíte nejen s původní stav-
bou – burzou, která vznikla už 
za 1. republiky a v letech 1967 
až 1973 byla přestavěna pro Fe-
derální shromáždění, ale i s pro-
story, kde byla utvrzována nor-
malizace vydáváním zákonů so-
cialistické republiky během 70. 
a 80. let 20. století. 
Ve Sněmovně lidu byla přija-
ta řada důležitých zákonů i po 
roce 1989. Byla zde zrušena ve-

doucí úloha komunistické stra-
ny, válčilo se tu o pomlčku v ná-
zvu naší republiky. Do politického 
života tu byl znovu uveden Ale-
xander Dubček, odhlasoval se ta-
dy i zánik České a Slovenské fede-
rativní republiky. K vidění jsou tu 
také cenná umělecká díla - souso-
ší Otty Gutfreunda Rodina, v atriu 
socha Eva Jana Štursy či rozměrný 
gobelín Praha Cyrila Boudy. 

Jaké má muzeum
s budovou plány?

Nová budova bude s historickou 
budovou během její generální re-
konstrukce v letech 2011 a 2012 
propojena podzemním tunelem. 
Vedle komentovaných prohlídek 
se tu 16. září otevřela výstava 
Košický zlatý poklad. Návštěvníci 
tak můžou vidět jeden z největ-

Předsálí burzovních sálů

ších evropských zlatých pokladů, kte-
rý mimo jiné čítá 2 900 zlatých mincí 
a celková váha zlata dosahuje téměř 
třinácti kilogramů. 
K 20. výročí pádu komunistického 
režimu Národní muzeum připravilo 
výstavu Be Free, kterou otevřelo 17. 
listopadu. Letos se tady také ještě 

chystá výstava Olympionici.
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Nábytek předsedy národního shromáždění

Sněmovna lidu
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Terasa 60. léta, bruselský styl

Vincenc Makovský: Nový věk

Cyril Bouda: Praha, matka měst


