
Prázdninové události, které se ode-
hrály okolo pfiipravovaného lyÏafiského
‰ampionátu Liberec 2009, pfiivedly
k jednacímu stolu liberecké zastupitele,
ktefií se se‰li na mimofiádném zasedání
30. srpna 2007. Stejnû jako oni i desítky
pfiítomn˘ch obãanÛ se chtûly dozvûdût,
co bylo pfiíãinou odvolání Romana Kum-
po‰ta z postu prezidenta organizaãního
v˘boru MS 2009 a ustanovení nov˘ch
ãlenÛ v˘boru v ãele s Katefiinou Neu-
mannovou. Proto také byli na zasedání

zastupitelstva pfiizváni jak Roman Kum-
po‰t, tak nov˘ v˘konn˘ fieditel Marek
Rejman, zástupce ministerstva ‰kolství
Martin Tich˘ a Katefiina Neumannová,
která se omluvila, neboÈ mûla schÛzku
s premiérem Mirkem Topolánkem.

V pûtihodinové diskusi nezaznûla
Ïádná jiná fakta neÏ ta, která byla jiÏ
vmédiích publikována. Snad jedinou no-
vinkou je probíhající audit libereckého
organizaãního v˘boru, jehoÏ v˘sledek

zpravodaj
liberecké radnice
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27|9
15 hodin

VIII. zasedání zastupitelstva mûsta v roce 2007 
se koná ve ãtvrtek 27. záfií 2007 od 15 hodin
v zasedací místnosti ã. 11 liberecké radnice

100 let vozidel RAF

Priorita mûsta: pfiípravy na ‰ampionát
Zastupitelstvo bude pravidelnû informováno o prÛbûhu prací

V budovû Nového magistrátu je od 
14. záfií do 1. listopadu k vidûní v˘stava
snímkÛ, dobov˘ch dokumentÛ a histo-
rick˘ch vozidel, které se váÏí ke znaãce
RAF, jeÏ si letos pfiipomíná sto let. Pod
zkratkou RAF se skr˘vá liberecká 
automobilová továrna Reichenberger
Automobile Fabrik, kterou zaloÏili pod-
nikatelé Liebieg, Ginzkey a Klinger. Au-
tomobily RAF byly zprvu vyrábûny
uChristiana Linsera vBarvífiské ulici. Ro-
ku 1908 se v˘roba pfiestûhovala do nové
osta‰ovské továrny. Znaãka RAF slavila
úspûchy i na mezinárodním autosalonu
v Praze v roce 1908. O ãtyfii roky pozdûji
automobilku RAF zakoupila spoleãnost
Laurin a Klement. V prÛbûhu 1. svûtové
války pak byla v˘roba pod touto znaãkou
ukonãena. V˘stavu v Novém magistrátu
pofiádá Mobile muzeum âR. (dav)

Foto: Deníky VLP/Jan ·irok˘

KvÛli zaplnûnému sálu i pfiedsálí sledovali mnozí z pfiítomn˘ch obãanÛ jednání 
zastupitelÛ vestoje.                                                                         Foto: D. Vodvárková
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Radniãní sklípek zdobí historické snímky tramvají
Historické snímky tramvají, modelÛ

i plánÛ, t˘kající se tramvajové trati v Li-
berci, mají moÏnost zhlédnout náv‰tûv-
níci, ktefií do 22. záfií zavítají do Radniã-
ního sklípku. Právû do tûchto prostor ob-
ãanské sdruÏení Boveraclub spoleãnû
s Dopravním podnikem mûsta Liberec, 
a. s. a statutárním mûstem Liberec ne-
chaly instalovat v˘stavu s názvem „110
let libereck˘ch tramvají“. Na podlaze
dnes v˘stavní sínû Radniãního sklípku
(hlavní sál) najdou náv‰tûvníci namalo-
vanou trasu míst a zastávek, kudy tram-
vaje jezdily. „Kromû historick˘ch foto-
grafií budou na v˘stavû k vidûní i uni-

kátní modely star˘ch tramvají ze sou-
krom˘ch sbírek a ze sbírek Technického

muzea v Brnû. Prezentovány budou
i tramvaje jablonecké, a to vzhledem ke
spoleãné historii,“ uvedl Tomá‰ Krebs
z Boveraclubu. Organizátofii nejen pro
milovníky tramvají a historie pfiipravili
ojedinûlou v˘stavu, která je dÛstojn˘m
pfiipomenutím 110. v˘roãí mûstské tram-
vajové dopravy v Liberci, jeÏ pfiipadlo na
25. srpna.

V˘stavní prostory lze nav‰tívit aÏ do
22. záfií i o víkendech, neboÈ od pátku do
nedûle je Radniãní sklípek otevfien od 
9 do 17 hodin, v pondûlí aÏ ãtvrtek pak
podle úfiedních hodin magistrátu.

(dav)

V ãervnu, pfiesnûji 22.–26. ãervna 2007
se uskuteãnil v Liberci 19. roãník mezi-
národního loutkáfiského festivalu Mate-
fiinka, jehoÏ létající sloni jiÏ neodmyslitel-
nû k Liberci patfií. Tûsnû pfied jeho zahá-
jením se v Naivním divadle uskuteãnilo
v˘znamné mezinárodní zasedání v˘kon-
ného v˘boru – Exekutivy UNIMA Inter-

national. UNIMA je nejstar‰í mezinárod-
ní divadelní organizací na svûtû, byla za-
loÏena v âeské republice v roce 1929
a sdruÏuje loutkáfie a pfiíznivce loutkové-
ho divadla z témûfi ‰edesáti zemí. Dlouhá
léta byla âeská republika sídlem gene-
rálního sekretariátu. V 70. letech do‰lo ke
zmûnû. Generální sekretariát se pfiesunul
do Polska a následnû do francouzského
Charleville-Meziéres, kde má UNIMA
svoje sídlo a je v˘raznû podporována fran-

couzskou vládou a regionálními orgány.
Osmnáctiãlenn˘ v˘konn˘ v˘bor tvofií re-
prezentanti sedmnácti zemí ze ãtyfi kon-
tinentÛ, vynikajících odborníkÛ z oblasti
loutkového divadla, ktefií jsou fiádnû vole-
ni na pravideln˘ch kongresech vÏdy za
ãtyfii roky. Souãasn˘ prezident UNIMA je
Francouz Massimo Schuster a generál-

ním sekretáfiem ·panûl Miguel Arreche.
V pozici viceprezidenta UNIMA pracuje
fieditel Naivního divadla Liberec Stanislav
Doubrava, kter˘ má zároveÀ na starosti
agendu Komise pro mezinárodní loutkáfi-
ské festivaly.

Tfiídenní liberecké zasedání projedná-
valo fiadu programov˘ch bodÛ, mezi ni-
miÏ dominovalo dokonãení Svûtové lout-
káfiské encyklopedie. V˘sledek témûfi
patnáctileté snahy o vznik této mimofiád-

nû rozsáhlé publikace bude definitivnû
pfiedveden na pfií‰tím kongresu UNIMA
v australském Perthu v roce 2008. Zase-
dání, které bylo pro Naivní divadlo, mûs-
to Liberec i âeskou republiku mimofiád-
nou a v˘znamnou poctou, se uskuteãnilo
díky porozumûní primátora Ing. Jifiího
Kittnera a vedení mûsta. Jeho souãástí
byly idoplÀkové aspoleãenské akce, slav-
nostní veãefie v hotelu Zlat˘ Lev, na které
primátor pfiedstavil v angliãtinû historii
a souãasnost mûsta Liberec, dále pro-
hlídka botanické zahrady s prÛvodcem
RNDr. M. Studniãkou, ale i náv‰tûva PraÏ-
ského Quadriennale – nejvût‰í scénogra-
fické v˘stavy na svûtû. ¤ada ãlenÛ Exe-
kutivy UNIMA si prodlouÏila pobyt na ce-
l˘ festival Matefiinka, jehoÏ program pfii-
vedl do Liberce 11 ãesk˘ch a 4 zahraniã-
ní profesionální loutkáfiské soubory
a docela urãitû uspokojil dûti i jejich rodi-
ãe. Hrálo se na námûstí Dr. E. Bene‰e,
v ZOO, v Krátkém a úderném divadle
i v Oblastní galerii, kde se konala v˘sta-
va „Okno do ãeského loutkáfiství“, jeÏ se
koncem roku 2007 stane souãástí stejno-
jmenného projektu ve ‰panûlské Tolose,
na kterém nebude chybût ani Naivní di-
vadlo Liberec . (nd)

V Liberci se se‰el nejvy‰‰í orgán svûtové loutkáfiské
organizace UNIMA

Kanadsk˘ soubor Les Sages Fous
v ZOO Liberec.

Primátor Jifií Kittner otevfiel zasedání UNIMA v Naivním divadle. Zleva sedí Tami-
ko Onagi – Japonsko, Massimo Schuster – Francie – prezident, Miguel Arreeche –
·panûlsko – generální sekretáfi, nad nimi Stanislav Doubrava.



bude znám 10. záfií. S v˘sledkem audi-
tu, v nûmÏ nebudou zásadní pochybení,
zastupitelská opozice spojuje pfiípadn˘
návrat Romana Kumpo‰ta do organi-
zaãního v˘boru. „V takovém pfiípadû bu-
deme chtít pfiijmout usnesení a poÏádat
primátora, aby inicioval návrat Romana
Kumpo‰ta do vedení v˘boru,“ uvedl za
SOS pro Liberec Jifií ·olc.

Srpnové zasedání zastupitelÛ pfiijalo
usnesení, dle nûhoÏ finanãní v˘bor bu-
de pravidelnû kontrolovat financování
pfiíprav MS 2009 vãetnû harmonogramu
plnûní rozpoãtu a na kaÏdé zasedání za-

stupitelÛ pfiedloÏí zprávu. Zástupci mûs-
ta ve v˘konném a organizaãním v˘boru
MS 2009 pfiedloÏí zastupitelÛm protokol
o pfiedání prací, hmotného majetku, dá-
le pfiedloÏí v˘sledky auditu, projekt pfií-
prav organizace a zabezpeãení svûto-
v˘ch pohárÛ v roce 2008 a mistrovství
svûta v roce 2009. Se stavem a pfiípra-
vami ‰ampionátu budou zastupitelé se-
znamováni pravidelnû kaÏd˘ ãtvrtrok.

Podle vyjádfiení primátora mûsta Jifií-
ho Kittnera je v souãasné dobû pro mûs-
to Liberec prioritou uspofiádání mist-
rovství a svûtov˘ch pohárÛ, které mu
pfiedcházejí. „Vûfiíme, Ïe stavbafii do-

konãí sportovi‰tû v obou areálech. Îád-
n˘ z dodavatelÛ neuvedl, Ïe by to nesti-
hl. Práce pokraãují podle harmonogra-
mu, fini‰uje se, a pokud stavbafiÛm ne-
udûlá ãáru pfies rozpoãet poãasí, budou
sportovi‰tû hotova letos do zimy,“ uve-
dl primátor. Doplnil, Ïe areál ve Vesci bu-
de v záfií kolaudován a pfií‰tí rok jej ãe-
kají sadové úpravy. 

SloÏitûj‰í situace je na Je‰tûdu, kde je
dÛleÏité vybudovat pfiíjezdovou cestu
vãetnû pfiemostûní sjezdovky, zpevnit
svah západní tribuny a vybudovat záze-
mí pro diváky.

Dagmar Vodvárková
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Pokraãování ze str. 1

Petr Gandaloviã, ministr zemûdûlství âeské republiky 24. ãervence nav‰tívil
krajské mûsto, kde zapoãala jeho v˘prava do Libereckého kraje. V historické bu-
dovû radnice se setkal s primátorem mûsta Jifiím Kittnerem a spoleãnû diskuto-
vali nad nûkolika tématy, pfiiãemÏ hlavním se staly pfiípravy MS v klasick˘ch ly-
Ïafisk˘ch disciplínách.„I kdyÏ Liberec, jako prÛmyslové mûsto, asi nespadá do
stfiedu zájmu pana ministra, jsem velmi rád, Ïe jej mohu u nás pod Je‰tûdem pfii-
vítat,“ prozradil libereck˘ primátor. „Ministerstvo zemûdûlství fiídí také státní pod-
nik Lesy âeské republiky a ten je pro Liberec v˘znamn˘m partnerem pfii pfiípra-
vách MS v klasickém lyÏování, které se zde za necelé dva roky uskuteãní,“ dodal
ministr Gandaloviã. Po zhruba pÛlhodinovém rozhovoru následovaly ministerské
kroky v doprovodu krajského námûstka Radima Ziky do dal‰ích koutÛ Liberecké-
ho kraje. Text a foto: Martin Korych

Priorita mûsta: pfiípravy na ‰ampionát

Handicapovan˘m, seniorÛm i lidem,
ktefií se snaÏí najít novou cestu od ne-
bezpeãn˘ch závislostí vûnoval svoji po-
zornost ministr práce a sociálních vûcí
Petr Neãas pfii své ãervencové náv‰tûvû
Libereckého kraje. Ministr Petr Neãas
s poslancem Tomá‰em Hasilem se na li-
berecké radnici setkali s námûstky pri-
mátora Naìou Jozífkovou a Ondfiejem
âervinkou, kde mimo jiné hovofiili
o uplatÀování nového zákona o sociální
péãi v praktické ãinnosti magistrátu. Za

doprovodu námûstkynû Nadi Jozífkové
ministr nav‰tívil Domov pro mentálnû
postiÏené v Liberci-Harcovû (viz foto),
Terapeutickou komunitu pro drogovû zá-
vislé v Nové Vsi a zavítal i mezi seniory
vratislavického domova dÛchodcÛ.

Na závûr své náv‰tûvy ministr Petr
Neãas konstatoval, Ïe na Liberecku se
dafií úspû‰nû aplikovat zákon o sociální
péãi do praxe, a obdivoval péãi a náplÀ
zafiízení, která se starají o seniory a lidi
se zdravotním postiÏením. (dv)

Ministr Neãas nav‰tívil zafiízení sociálních sluÏeb

Poznamenejte si
adresu do diáfie

Socioterapeutické centrum (STC) se
sídlem na Královû Háji, jehoÏ zfiizovate-
lem byl Libereck˘ kraj, ukonãilo svou
ãinnost k 1. 7. 2007. Centrum poskyto-
valo podporu lidem s psychotick˘m one-
mocnûním. SluÏbu STC zejména ve
smyslu poskytování terénních sluÏeb
a realizace svépomocného uÏivatelské-
ho klubu a volnoãasov˘ch aktivit pfie-
vzalo obãanské sdruÏení FOKUS Libe-
rec se sídlem Nezvalova 662, Liberec 15,
telefon 485 163 440,
e-mail: fokus-rehabilitace@volny.cz;

fokus-myklub@volny.cz,
www.fokusliberec.unas.cz

Kontaktní osoby:
PhDr. Jana Horáková – fieditelka,
tel. 604 209 619,
RÛÏena Bergmanová – vedoucí psycho-
sociální rehabilitace,
Bc. Lenka Strnadová, DiS – vedoucí eko-
nomického úseku,
Pavlína Prousková, DiS – vedoucí za-
mûstnávání osob TZP.
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„Kvalita ãlovûka se pozná v krizov˘ch situacích,“ fiíká
nov˘ generální fieditel KNL MUDr. Ludûk Neãesan˘

O liberecké nemocnici se s nadsázkou
fiíká, Ïe je co do poãtu zamûstnancÛ nej-
vût‰í „továrnou“ ve mûstû pod Je‰tûdem.
Její oficiální název je od 1. ãervence 2007
Krajská nemocnice Liberec, a. s. a tím nej-
vy‰‰ím, tedy generálním fieditelem a sou-
ãasnû i pfiedsedou pfiedstavenstva, se ve
stejném termínu stal ‰estatfiicetilet˘
MUDr. Ludûk Neãesan˘.

Pokud se ho zeptáte na pocity z vede-
ní spoleãnosti s 2 060 zamûstnanci, hbitû
odpoví: „Procesní záleÏitosti jsou stejné
bez rozdílu velikosti nemocnice“. Je Libe-
reãan a „uzdravit“ zdej‰í a zároveÀ i nej-
vût‰í zdravotnické zafiízení v kraji pova-
Ïuje za v˘zvu, coÏ dokazuje slovy: „Ne-
bojím se, je to Ïivá hra…“ K jak˘m hráãÛm
MUDr. Ludûk Neãesan˘ patfií, odhalí ne-
jen jeho následující odpovûdi, ale i ãas…

Máte za sebou necelé dvoumûsíãní
pÛsobení v roli generálního fieditele
a zároveÀ i pfiedsedy pfiedstavenstva
Krajské nemocnice Liberec, a. s. Jak se
li‰í realita od va‰ich pÛvodních pfied-
stav o této práci?

„Po nûkolika t˘dnech pÛsobení ve své
funkci, tedy pfii uskuteãÀování nutn˘ch
zmûn, jsem velmi mile pfiekvapen pfiístu-
pem m˘ch spolupracovníkÛ, zamûstnan-
cÛ KN Liberec, a. s. Jsme schopni se vel-
mi otevfienû bavit nejen ojednotliv˘ch kro-
cích, ale i o tom, proã je uskuteãÀujeme
a co pfiinesou. ZároveÀ jsem mile potû‰en
úrovní a rozsahem zdravotních úkonÛ po-
skytovan˘ch v na‰í nemocnici. Pfiedstavu
o této práci jsem mûl zcela konkrétní, v mi-
nulosti jsem mûl moÏnost z pozice fiedite-
le jiÏ jednu nemocnici fiídit (Klaudiánova
nemocnice v Mladé Boleslavi – pozn. au-
tora), takÏe s vûdomím toho, co mne ãeká,
jsem tuto pozici pfiijal. Musím konstatovat,
Ïe v ekonomické rovinû je na tom liberec-
ká nemocnice o dost hÛfie.“

Proã se podle vás dostala Krajská ne-
mocnice Liberec, a. s. v uplynulém roce
do deficitu 180 milionÛ korun? Kde se
stala chyba?

„Ke konkrétním chybám bych se ne-
chtûl vyjadfiovat, obecnû lze v‰ak konsta-
tovat, Ïe do‰lo k poru‰ení rozpoãtové káz-
nû. Nemocnice utrácela mnohem více pe-
nûz, neÏ kolik jich vydûlala, a je velmi
smutné, Ïe v mnoha pfiípadech docháze-
lo ke zbyteãnému prodraÏování péãe.“

V prÛbûhu prázdnin jste podle pfie-
dem sestaveného harmonogramu nav-
‰tívil v‰echna oddûlení nemocnice,
jednal jste s primáfii a vrchními sestra-
mi, informace jste získával i na praco-
vi‰tích zaji‰Èujících interní podpÛrné
sluÏby (nezdravotnické profese). K ja-

k˘m závûrÛm a pocitÛm jste po setká-
ní s nimi do‰el?

„Pro mne byla jednání velmi cenná
a uÏiteãná, pfii komunikaci s vedoucími
pracovníky oddûlení jsem získal pfiedsta-
vu o jednotliv˘ch oddûleních, jejich po-
tfiebách a Ïádostech smûrem k manage-
mentu a k jin˘m oddûlením apod. Osob-
nû jsem pfiesvûdãen, Ïe pokud chci mít
pfiehled o provozu, musím chodit mezi je-
ho pracovníky a dávat jim ‰anci vyjadfio-
vat se ke v‰em zmûnám. Tyto schÛzky
rozhodnû nebyly jediné, budeme v nich
pokraãovat. Intenzivnû komunikuji i s ve-
doucími nezdravotnick˘ch oddûlení, kte-
fií také mají mou plnou dÛvûru. Za v‰ech-
na pracovní setkání na oddûleních jsem
velmi vdûãn˘ a rád bych podûkoval ve-
doucím za jejich organizaci.“

Souãasné i potenciální pacienty spí-
‰e neÏ ekonomika zajímá kvalita posky-
tované péãe. Urãitû se velmi rádi zto-
toÏÀují s va‰im názorem – „z na‰í ne-
mocnice bude odcházet pouze spokoje-
n˘ pacient.“ Prozradíte návod ãi recept,
jak do tohoto stádia dospût?

„Jsem pfiesvûdãen˘ o tom, Ïe kvalitu
poskytované péãe nemÛÏeme hodnotit
sami, ale zdravotní poji‰Èovny, které pé-

ãi platí. To, co bychom velmi rádi hodno-
tili, je spokojenost pacientÛ s lidsk˘m pfií-
stupem zdravotníkÛ, zpÛsob komunika-
ce - vysvûtlení onemocnûní a seznámení
s léãebn˘m postupem, zachování sou-
kromí a mnoho dal‰ích aspektÛ. Pokud se
nám podafií toto nastavit jako prioritu, vû-
fiím, Ïe pacienti budou spokojeni a v tûÏ-
k˘ch Ïivotních situacích nebudou cítit
nedÛvûru v léãebn˘ postup na‰í nemoc-
nice.“

Cítíte potfiebu posílit nûkterá oddûle-
ní o dal‰í odborníky? Pokud ano, která?

„V dobfie vedené firmû se do vlastních
fiad nestfiílí. V nûkolika pfiedchozích vyjá-
dfieních jsem jiÏ naznaãoval, která oddû-
lení bych chtûl posílit a mohu slíbit, Ïe se
pokusíme ve v‰ech ãinnostech, které li-
berecká nemocnice poskytuje, zjednat
v krátkém ãasovém horizontu nápravu.

Îádná organizace s 2 060 zamûstnan-
ci se v ãase sniÏování dluhÛ nevyhne tak
citlivé záleÏitosti, jakou je sniÏování po-
ãtu zamûstnancÛ. Tomuto se nevyhnula
ani Krajská nemocnice Liberec. Nemusí
se pacienti obávat sníÏení kvality péãe,
mám na mysli napfiíklad odkládání ter-
mínÛ operací ãi zákrokÛ, nebo uzavfiení
nûkter˘ch pracovi‰È?
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A léta bûÏí...
Jména seniorÛ, ktefií oslavili naroze-

niny v ãervenci a srpnu 2007, zajistila
Komise pro obãanské záleÏitosti.

âERVENEC
90 let – Jaroslav Hakl, Ladislav Bouma,
RÛÏena Kuãerová, Franti‰ek Hampl,
BoÏena Háyková
91 let – Vlasta Kemmlerová, Marie Ja-
nou‰ková, Marie Vondráková, Gabrie-
la Vlasáková, Karel Sluka, Anna Farská
92 let – BoÏena Mrázová, Marta Mel-
niková, Anna Hanzálková, Edeltraud
Valentová
94 let – Emma Jeníkovská, Anna Bed-
náfiová
95 let – Jaroslava BlaÏeviãová
96 let – Karla Bfiinãilová
97 let – Marie Golková

SRPEN
90 let – Ladislav Halbich, Franti‰ek Hy-
nek, Lucja Prekopová, Gertraud Smolí-
ková, Jifií Novák
91 let – Olga Savva, Zora Vrbová, RÛ-
Ïena Pavlová
92 let – Franti‰ek Maixner, Miloslava
Trejbalová, Katefiina ¤ezáãová, Jind-
fii‰ka Novotná, Václav Lank
93 let – BoÏena Trmalová, RÛÏena âer-
ná, Marie ·mídová, Ludmila Zadáková,
RÛÏena Tesafiová
94 let – Franti‰ek ·Èastn˘, Franti‰ek
Mazánek, Karel RÛÏiãka
95 let – Anna Jäklová, ZdeÀka Adám-
ková, Bohuslava Bfiízová, Katefiina No-
váková, Marie Gillnerová
100 let – RÛÏena Pospí‰ilová

OslavencÛm k jejich v˘znamnému
Ïivotnímu jubileu gratulujeme.

Zachránili hofiící dÛm

„Pacienti se rozhodnû nemusejí obá-
vat sníÏení kvality péãe ani prodluÏování
termínÛ operací, spí‰e naopak. Je jasné,
Ïe zadluÏená nemocnice vÏdy ‰etfií na
sv˘ch pacientech, ale my chceme b˘t bez
dluhÛ co nejrychleji. Propou‰tûní se zdra-
votníkÛ prakticky net˘ká, jedná se o ob-
sluÏné provozy.“

Jaká podle vás vládne v tûchto dnech
za branami nemocnice nálada?

„Na to, Ïe se stále je‰tû nacházíme
v období krizového managementu, tak je
vût‰ina zamûstnancÛ pozitivnû naladû-
na. Mé Ïivotní zku‰enosti fiíkají, Ïe kvali-
ta ãlovûka se pozná v krizov˘ch situacích,
a já se o tom pfiesvûdãuji kaÏd˘ den. Za-
mûstnanci, kter˘m nejde nejen o jejich
vlastní profit, ale o budoucnost liberecké
nemocnice, uÏ pochopili, Ïe máme na-
prosto totoÏné zájmy.“

Pane fiediteli, pfiejdûme do osobní ro-
viny. Prozraìte, jak˘ch vlastností si vá-
Ïíte u sv˘ch kolegÛ a podfiízen˘ch?

„U sv˘ch kolegÛ a podfiízen˘ch si vel-
mi váÏím pfiímého jednání, schopnosti t˘-
mové práce, ocenûní vlastních schopnos-
tí. Jsem komunikativní typ, takÏe mi vy-
hovuje velká otevfienost. Kolegové, ktefií
se mnou jiÏ v minulosti pracovali, by asi
potvrdili, Ïe jim k dosaÏení spoleãnû do-
mluven˘ch cílÛ nechávám dostatek vol-
nosti. V liberecké nemocnici se mi poda-
fiilo sestavit ideální vrcholov˘ manage-
ment – v‰ichni jeho ãlenové mají v jedno-
tliv˘ch oblastech fiízení mou plnou dÛvû-
ru. Na druhé stranû musím konstatovat,
Ïe nejvíce mi na spolupracovnících vÏdy
vadily sobectví, pfieceÀování vlastních
schopností a pomluvy. Za nesluãitelné pro
mé potenciální spolupracovníky by byla
preference nev˘hodn˘ch fie‰ení pro mnou
fiízenou organizaci, coÏ je bohuÏel ãast˘
ne‰var v ãeském zdravotnictví. Ve zdra-
votnictví je také velmi roz‰ífien ne‰var, kdy
se nûktefií primáfii v zájmu toho, aby byli
,nedotknutelní’, namísto koncentrace na
vlastní obor a jeho rozvoj vedoucí ke spo-
kojenosti pacientÛ, orientují na získávání
vazeb na politiky, a to není dobfie.“

Co naopak mohou kolegové a podfií-
zení oãekávat pfii jednání s vámi?

„Pfii vlastním jednání se snaÏím na-
slouchat, vyslechnout v‰echny zúãastnû-

né strany a transparentnû zhodnotit situ-
aci. Jsem velmi rád, kdyÏ se kolegové spo-
lupodílejí na rozhodnutích, protoÏe se po-
té lépe osobnû angaÏují ve vlastní reali-
zaci. Také z mé strany mohou oãekávat
férovou hru, prÛhlednost adodrÏování ãa-
sov˘ch avûcn˘ch podmínek jednání. Sna-
Ïím se jít sv˘m spolupracovníkÛm pfiíkla-
dem v nezneuÏívání své pozice.“

Jste lékafi, ortoped i manaÏer. „Pe-
rou“ se ve vás ãasto tyto role?

„Myslím, Ïe uÏ se ve mnû nemá co prát.
Ten vlak s medicínou mi uÏ ujel, jako or-
toped v nemocnici jsem pracoval do roku
1997, poté jsem uÏ jen manager. Medi-
cínské vzdûlání a praxe v nemocnici mi
pomáhají v pochopení vlastních procesÛ
chodÛ nemocnice a zohlednûní aspektÛ
lidského zdraví pfii vlastním fiízení.“

Máte dva syny ve vûku 7 a 15 let. Ja-
k˘ jste táta?

„TûÏko mohu sám sebe hodnotit jako
tátu dvou synÛ. Myslím, Ïe s obûma mám
velmi dobr˘ vztah, i kdyÏ jsem si dobfie
vûdom, Ïe jsem si jejich dûtství vinou pra-
covního zaneprázdnûní pfiíli‰ neuÏil, aani
oni si mne moc neuÏili. Je to i hlavní dÛ-
vod, proã jsem pfiijal nabídku na práci
v Liberci, i kdyÏ je to opravdu velké sou-
sto vyvést nemocnici ze souãasné situa-
ce. Snad jsem je‰tû nepropásl v‰echno,
budu se snaÏit se jim více vûnovat. Jsem
rád, Ïe jsou oba zdraví a Ïe jako rodina
drÏíme pohromadû.“

Jak vypadá ideální víkend rodiny Ne-
ãesan˘ch?

„Má pfiedstava ideálního víkendu se li-
‰í od pfiedstav manÏelky. Jsem sportovnû
zaloÏen˘ ãlovûk, tak si ideální víkend ne-
dokáÏu pfiedstavit bez pohybu. V zimû se
témûfi kaÏd˘ víkend vûnuji snowboardu
nebo hokeji, v ostatních mûsících hraji
squash, tenis a podle moÏností nav‰tûvu-
ji posilovnu. Ke sportu vedu i oba syny. Za
hezkého poãasí se rád projedu na své mo-
torce, a to buì sám nebo s manÏelkou.
Zbytek volného ãasu, kter˘ je plnû v reÏii
manÏelky, trávím s rodinou. Pfiiznám se,
Ïe právû bez rodinného zázemí, které na-
‰tûstí mám, bych sotva dokázal vkládat do
práce tolik energie, které jsem schopen jí
dlouhodobû obûtovat…“

Alexandra Bednárková

U P O Z O R N ù N Í
V po‰tovních schránkách liberec-

k˘ch domácností se objevily letáky
s rozpisem podzimního úklidu objem-
n˘ch odpadÛ. Omlouváme se, ale v le-
táku do‰lo k tiskové chybû, a to ve 23.
kole u poloÏky 113 mûlo b˘t uvedeno
umístûní Azalková – kfiiÏovatka V Bfiíz-
kách. Dûkujeme za pochopení.

Odbor komunálních sluÏeb MML

Na ráno z 16. na 17. ãervna 2007 dlouho nezapomene paní Eva Machartová, neboÈ ve 3.30 hodin ji a dal‰í obyvatele domu ve Va-
Àurovû ulici 760 probudily domácí zvonky a volání: Hofií! „Bylo to hrozné. Stáli jsme jak pfiikovaní, a ani hasiãák jsme nemohli otev-
fiít. Duchapfiítomnû a pohotovû si poãínali dva mládenci kolem 25 let. Hasili a pfiivolali i hasiãe. Ná‰ dÛm byl v té dobû obehnán le-
‰ením, neboÈ se zateploval. PoblíÏ le‰ení se vznítily odpady a od nich chytly  síÈ na le‰ení a podláÏky. V té hrÛze, stresu a zmatku
jsem se obou chlapcÛ zapomnûla zeptat na jména. Jediné, co si pamatuji, Ïe na nohách mûli ãervené Pumy a odjíÏdûli ãerven˘m
automobilem. Byli to právû oni, ktefií nejen hasili, ale vzbudili nás zvonûním na zvonky. Muselo jim b˘t z ha‰ení ‰patnû, neboÈ se
nad˘chali zplodin, a my jim nestaãili ani podûkovat. Proto bych jim touto chtûla vyjádfiit ná‰ velk˘ dík za jejich pohotovost. Neb˘t
jich, tak nevím, jak by to dopadlo“, vylíãila nám události osudné noci paní Machartová, která pátrala po jménech obou mlad˘ch mu-
ÏÛ, Ïel neúspû‰nû. MoÏná si pfieãtou tyto fiádky a paní Machartové se pfiihlásí, aby jim osobnû mohla podûkovat. (vod)
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Oslavy Je‰tûdu ve znamení rekordÛ
Leto‰ní pát˘ roãník Oslav Je‰tûdu,

které se konaly od 13. do 15. ãervence,
nav‰tívilo na 17 tisíc lidí. Páteãní veãer-
ní koncert Lenky Dusilové byl sice po-
znamenán men‰í úãastí  divákÛ, ale to
nijak nesníÏilo úroveÀ koncertu. V‰e vy-
nahradila sluneãní sobota i nedûle a s ní
i zaznamenané rekordy. Mezi ty první
rozhodnû patfiily obfií bikiny zhotovené
z loni upletené 3,5 kilometru dlouhé ‰á-
ly, jíÏ byl Je‰tûd omotán. Jejich tvÛrky-
nû Dana Sobotková na jejich zhotovení
spotfiebovala okolo sta metrÛ ‰ály. Petr
Kubát z pelhfiimovské agentury Dobr˘
den potvrdil, Ïe jde skuteãnû o nejvût‰í
bikiny, neboÈ jeden ko‰íãek mûl 2,35
m krát 2 m krát 40 cm, a jako takové by-
ly také zapsány do Guinessovy knihy re-
kordÛ.Ti, kdoÏ zavítali na vrchol Je‰tû-
du, je mohli vidût zavû‰ené na Dalibor-
ce. Nazmar v‰ak nepfii‰ly ani dal‰í díly
‰ály. Jich se ujali dal‰í tvÛrci a zhotovili

z nich modely, které byly v sobotu veãer
pfiedstaveny na módní pfiehlídce. O dal‰í
rekord se zaslouÏily dvû Ïeny, které se le-
tos poprvé zúãastnily soutûÏe ve vyná-
‰ení pivních sudÛ na vrchol Je‰tûdu.
S patnáctikilovou zátûÏí na zádech a za
velkého vedra, které bylo pro v‰echny
soutûÏící aÏ nepfiíjemné, dorazila jako
první Jana Chocholou‰ková, a to za 33 mi-

nut. O 34 minut tak porazila jedinou sou-
pefiku Vûru Tomkovou. Ve v˘borném ãa-
se 40 minut zvítûzil v muÏské kategorii
(se zátûÏí 50 litrÛ) Milan Marhan, kter˘
tak o jednu minutu zÛstal za sv˘m re-
kordem. Obdiv a potlesk v‰ak sklidili
i dal‰í „sudafii“ Petr Schneider, Ladislav
Vy‰ohlíd a tajemník Magistrátu mûsta
Liberec Marek ¤eháãek. Ve v˘stupu na
Mt. Everest, spoãívající v poãtu v˘stupÛ
na Je‰tûd, zvítûzil Pavel Schröter, kter˘
osmkrát vybûhl na vrchol v ãase 4.45
hod., a vytvofiil tak nov˘ rekord soutûÏe.
V Ïenské kategorii této soutûÏe pak nej-
lépe „zabodovala“ Kristina Höschlová.

Kromû ní závod dokonãily dal‰í dvû Ïe-
ny, coÏ se zatím nikdy dfiíve nestalo. Me-
zi soutûÏícími v‰ak byli i borci, ktefií se
zúãastnili více disciplín. Mezi nû patfií
Petr Schneider a Ladislav Vy‰ohlíd, ne-
boÈ absolvovali závod jak ve vyná‰ení
sudÛ, tak v˘stupu na Mt. Everest. Bri-
lantní v˘kon pfiedvedl i t˘m liberecko-
augsburgsk˘ch bûÏcÛ, kter˘ zdolal pÛl-
maratónovou traÈ, a to z âeského Dubu
na vrchol Je‰tûdu.

Rekordní se stala i drakiáda, kdy se
draci vzná‰eli ve v˘‰ce pfies sto metrÛ.
To se v‰ak jiÏ blíÏil veãer a s ním promí-
tání filmu Grandhotel, na kter˘ se pfii‰lo
podívat pfies tisíc lidí, coÏ byl dal‰í re-
kord. Teãkou leto‰ních je‰tûdsk˘ch slav-
ností byl v˘jezd veteránÛ. Star˘ch auto-
mobilÛ pfiijelo pfies sto.

Text: Dagmar Vodvárková
Foto: Dagmar Vodvárková,

Karel âtveráãek

Úspûch romsk˘ch fotbalistÛ
Pohárem a Pamûtním listem za první

místo v mistrovství republiky v malé ko-
pané RomÛ se pfii‰li námûstkyni primá-
tora Nadû Jozífkové pochlubit ãlenové

t˘mu Romského komunitního centra. 
Libereck˘ t˘m získal ocenûní v Broumo-
vû, kde se mistrovství uskuteãnilo
za úãasti 14 druÏstev z 12 mûst âeské
republiky. Námûstkynû Naìa Jozífková
romsk˘m fotbalistÛm poblahopfiála k ví-
tûzství a podûkovala za pûknou repre-
zentaci mûsta, ale také se zajímala jak
t˘m vznikl, jaké mají fotbalisté zázemí
i fotbalové plány. V závûru pfiijetí si rom-
‰tí fotbalisté prohlédli interiér historic-
ké budovy radnice a zavítali i na ochoz
radniãní vûÏe.

Text a foto: Dagmar Vodvárková
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Mûsto zachránilo Mûstské láznû v hodinû dvanácté

Stfie‰ní krovy se v ruce drolí na piliny
I kdyÏ z venkovního pohledu se zdá,

Ïe historická budova Mûstsk˘ch lázní na
Masarykovû ulici je prázdná a nic se v ní
nedûje, není tomu tak. V jejím interiéru
a pfiedev‰ím na stfie‰e zadního traktu do
dvora pracují fiemeslníci, neboÈ v ãervnu
statutární mûsto Liberec zahájilo dru-
hou etapu oprav tohoto libereckého ar-
chitektonického skvostu.

„V prÛbûhu dosavadních prací první
a druhé etapy se ukázalo, Ïe stav krov-
ní soustavy je mnohem hor‰í neÏ proká-
zaly prÛzkumy. Rozsah po‰kození nos-
n˘ch trámÛ je stra‰n˘. V˘skyt dfievo-
morky a trouchnivûní pfiitom není zpÛ-
sobeno zatékáním,“ uvedl Jaroslav
âech, vedoucí odboru technické správy
vefiejn˘ch budov. KdyÏ jsme na vlastní
oãi vidûli, jak se trámy rozpadají a do-
slova se z nich sypou piliny a jak obdi-
vuhodnû si fiemeslníci poãínají s jejich
opravou, museli jsme souhlasit s v˘roky

odborníkÛ, Ïe mûsto pfievzalo objekt láz-
ní v hodinû dvanácté. Kdyby totiÏ nedo-
‰lo k sanaãním pracím, dÛsledky by by-
ly pro objekt nenávratné!!!

A tak je moÏná na ‰kodu, Ïe právû za-
poãaté práce na druhé etapû nemohou
obãané vidût. Z bezpeãnostního hledis-
ka to není moÏné. Podle Jaroslava âe-
cha fiemeslníci vymûÀují silnû napade-

né a ztrouchnivûlé trámy krovové sou-
stavy, a to v ãásti vedoucí do Masaryko-
vy ulice. Zdravé ãásti se ãistí, konzervu-
jí a kompletují zpÛsobem tzv. zámku za
pomocí zpevnûn˘ch ‰roubÛ. Kromû to-
ho se v ãásti opût smûrem do Masary-
kovy ulice dûlá pfieloÏka krytiny, na níÏ
se pouÏívá pÛvodní vytfiídûná. Krytinou
se v‰ak pokr˘vá i stfiecha smûfiující do
dvora, kde se se souhlasem památkáfiÛ
pouÏívá nová. V této souvislosti âech
poznamenal, Ïe leto‰ní oprava stfiechy
je kompletní, a tudíÏ koneãná. „Probíhá

rovnûÏ v˘mûna plechov˘ch prvkÛ, oka-
pÛ, svodÛ, vymûÀují se plechové vûÏiã-
ky na vûtracích ‰achtách vãetnû v˘mû-
ny zdobn˘ch pasífisk˘ch prvkÛ,“ vyjme-
novává práce Jaroslav âech.

KdyÏ jsme vstoupili do prostor nad ba-
zénovou ãástí, nesly‰eli jsme pfies hluk
vlastního slova, ale také témûfi nic nevi-
dûli. Nikoliv v‰ak proto, Ïe by zde nikdo
nebyl, ale kvÛli pra‰nému prostfiedí v dÛ-
sledku ãi‰tûní kovové konstrukce za po-
moci pískování. Radûji jsme toto nehos-
tinné prostfiedí opustili a v tichu lázeÀ-
sk˘ch chodeb se dozvûdûli, Ïe po tomto
zákroku bude konstrukce opût nakon-
zervována a ve finále natfiena.

JestliÏe opravy lázní stály v prÛbûhu
první etapy 7,5 milionu korun, pak dru-
há etapa má vyãlenûn stejn˘ obnos
z mûstského rozpoãtu nav˘‰en˘ o dota-
ci 1,3 milionu korun z ministerstva kul-
tury. Na pfií‰tí rok je zámûrem dostat do
rozpoãtu pût milionÛ, které budou za-
potfiebí na opravu komínu, restaurování
vnitfiních vitráÏí a kamenosochafisk˘ch
prvkÛ.

Text a foto: Dagmar Vodvárková
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Botanická zahrada má svého prÛvodce
Barevnou publikaci nazvanou PrÛvod-

ce vydala Botanická zahrada Liberec. Ná-
v‰tûvníkÛm poskytuje struãné a zároveÀ
uÏiteãné botanické informace o v‰ech
skleníkov˘ch a venkovních oddûleních.

Populárnû vûdeck˘ text vy‰el jak vães-
ké, tak i nûmecké a anglické mutaci. „Je
to první prÛvodce v jazykov˘ch verzích,
kterého jsme za dobu existence Botanic-
ké zahrady Liberec  vydali. Vûfiím, Ïe no-
vé vydání pfiivítají jak domácí, tak i za-
hraniãní hosté, kter˘ch je aÏ jedna tfieti-
na,“ uvedl fieditel organizace Miloslav
Studniãka. V PrÛvodci jsou také odkazy
na nûkteré informace v nauãném systé-
mu, jímÏ jsou expozice vybaveny, a záro-
veÀ je pfiipojen celkov˘ orientaãní plán,
fie‰en˘ pomocí letecké fotografie.

PrÛvodce obsahuje informace o v‰ech,
tedy jak skleníkov˘ch, tak i venkovních
oddûleních zahrady. KaÏdá ãást je zobra-
zena vÏdy trojicí fotografií, z nichÏ jedna
ilustruje celkov˘ vzhled expozice, ostatní
v detailu zachycu-
jí vybrané typické
zástupce kvûteny
v detailu. Vût‰inu
ze sedmi desítek
snímkÛ pofiídil Mi-
loslav Studniãka
spoleãnû s foto-
grafem Pavlem
Du‰kem z mûst-
ské spoleãnosti El-
set, která se podí-
lela na vydání no-

vého PrÛvodce. „Fotografie jsme nemoh-
li pofiídit v jednom ãasovém období. Nû-
které rostliny kvetou jen velmi vzácnû
a krátce. Archiv jsme zpracovávali s vel-
k˘m ãasov˘m pfiedstihem,“shodnû uved-
li oba fotografové.

PrÛvodce má 48 stran a vy‰el v nákla-
du 20 tisíc v˘tiskÛ. Botanická zahrada
vznikla v roce 1895 a je nejstar‰ím zafií-
zením tohoto typu v zemi. Roãnû ji nav-
‰tíví pfiibliÏnû 120 tisíc lidí. Zahrada se
rozkládá na plo‰e 20 000 metrÛ ãtvereã-
ních, skleníkové expozice jsou na 3 000
metrech ãtvereãních. Botanická zahrada
se specializuje na tropickou a subtropic-
kou flóru. Bohatstvím sbírek se fiadí na
pfiední místo evropsk˘ch zafiízení tohoto
druhu. (s‰)

Termíny platnosti jsou neúprosné

Setkání se seniory

UpozorÀujeme obãany na blíÏící se
termín v˘mûny obãansk˘ch prÛkazu vy-
dan˘ch do 31. 12. 1998. Tyto prÛkazy
skonãí platnost k 31. 12. 2007, a to na-
vzdory v nich vyznaãen˘ch pozdûj‰ích
datech platnosti. Podat Ïádost o vyho-
tovení nového obãanského prÛkazu je
nutné nejpozdûji do 30. 11. 2007, aby
mohl b˘t nov˘ doklad vyhotoven a pfie-
dán obãanovi pfied skonãením platnosti
stávajícího dokladu (lhÛta pro vyhoto-
vení je zákonem stanovena do 30 dnÛ).

V˘‰e uvedená povinnost vymûnit ob-
ãansk˘ prÛkaz se net˘ká obãanÛ naro-
zen˘ch pfied 1. 1. 1936, ktefií mají ve
sv˘ch prÛkazech vyznaãenou platnost

„bez omezení“. Pro v˘mûnu obãanské-
ho prÛkazu je potfieba pfiedloÏit stávají-
cí doklad, vyplnûnou a podepsanou Ïá-
dost (lze vyzvednout a vyplnit pfiímo na
místû), popfiípadû dal‰í doklady, osvûd-
ãující skuteãnosti zapisované do obãan-
ského prÛkazu, pokud v nûm jiÏ nejsou
uvedeny (napfi. diplom nebo oddací list).

Dále bychom chtûli obãany upozornit
na moÏnost vyuÏít pfii podání Ïádosti re-
zervaãního systému Magistrátu mûsta
Liberec, kdy se lze prostfiednictvím we-
bov˘ch stránek statutárního mûsta Li-
berec (www.liberec.cz) objednat na
konkrétní termín, a to aÏ tfii mûsíce do-
pfiedu.

Rádi bychom také na‰im klientÛm do-
poruãili, aby pro vyfiízení v‰ech náleÏi-
tostí t˘kajících se obãansk˘ch prÛkazÛ
vyuÏívali i jiné dny neÏ pondûlí a stfiedu.
Magistrát mûsta Liberec je pro své ob-
ãany otevfien kaÏd˘ pracovní den kromû
posledního pátku v mûsíci, kdy je pro ve-
fiejnost zavfieno (sanitární den).

Oddûlení dokladÛ a evidence obyva-
tel, které vyfiizuje obãanské prÛkazy, na-
leznete v pfiízemí nové budovy Magist-
rátu mûsta Liberec (b˘valá knihovna
a po‰ta), Fr˘dlantská 183, Liberec I-Sta-
ré Mûsto.

David Fátor, vedoucí oddûlení
dokladÛ a evidence obyvatel

I kdyÏ je jiÏ po prázdninách a léto se
pomalu blíÏí k svému závûru, vracíme se
do ãervnov˘ch dnÛ, kdy odbor zdravot-
ních a sociálních sluÏeb Magistrátu
mûsta Liberec uspofiádal pro obyvatele
z domÛ s peãovatelskou sluÏbou v Li-
berci „Letní slavnosti". Na uspofiádání
se podílela i pfiíspûvková organizace

Centrum zdravotní a sociální péãe Libe-
rec. Zá‰titu nad akcí pfievzala námûst-
kynû primátora Naìa Jozífková.

Slavnosti byly rozvrÏeny do dvou dnÛ
tak, aby se jich mohlo zúãastnit co nej-
více seniorÛ – obyvatel DPS.

První slavnost se konala v prostorách
klubu seniorÛ a na pfiilehlé terase v DPS
na Borovém Vrchu, kam pfii‰li za dopro-
vodu peãovatelek i obyvatelé z DPS
v Pavlovicích. Druhá slavnost byla uspo-
fiádána v prostorách klubu seniorÛ v DPS
Burianova a byla urãena i obyvatelÛm
z DPS z nedalekého Vesce.

V rámci slavností bylo pfiipraveno bo-
haté obãerstvení spojené s odpoledním
grilováním, které zajistili studenti a uãi-
telé ze Soukromé hotelové ‰koly Herge-
sell. O zábavu se postarala hudební
country skupina ·ance a na harmoniku
hrál a k tomu zpíval pan Peter Ráko‰.

Obû letní odpoledne se velmi vydafii-
la navzdory poãasí, které se rozhodlo, Ïe
nebude úplnû ideální. Obyvatelé domÛ,
peãovatelky, úfiedníci magistrátu, jakoÏ
i vedení statutárního mûsta Liberec se
navzájem poznali pfii neformální pfiíleÏi-
tosti, kdy bylo dost prostoru pro poba-
vení, zatanãení, ale i nalezení fie‰ení pro
problémy aÈ uÏ jednotlivce, ãi skupiny
obyvatel tûchto domÛ.

Takováto vzájemná setkání pfiispíva-
jí k dobrému souÏití lidí v DPS, proto je
poãítáno, Ïe se budou opakovat i do bu-
doucna. Mezi dal‰í pfiipravované akce
patfií napfiíklad spoleãná náv‰tûva diva-
delního pfiedstavení, ãi exkurze do Do-
pravního podniku mûsta Liberce, nebo
podzimní „T˘den seniorÛ" apod.

Alena Bartoníãková
Foto: Odbor zdravotních

a sociálních sluÏeb
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Ve sto letech zvládá perfektnû nûmãinu a ital‰tinu
Nikoho z nás dnes nepfiekvapí, kdyÏ

kolem sebe sly‰íme pfiedev‰ím mlad‰í
generaci hovofiit plynule angliãtinou,
nûmãinou ãi jin˘m cizím jazykem. Sly‰et
v‰ak plynule hovofiit nûmãinou nebo
ital‰tinou stoletou dámu je v˘jimeãn˘
záÏitek, obzvlá‰È kdyÏ jejím matefisk˘m
jazykem je ãe‰tina. Onou jazykovû vy-
bavenou dámou je paní RÛÏena Pospí‰i-
lová, která 22. srpna 2007 oslavila v kru-
hu sv˘ch nejbliÏ‰ích sté narozeniny.
Z jejích jazykov˘ch znalostí i Ïivotního
elánu byla mile pfiekvapena i námûst-
kynû primátora Naìa Jozífková, která jí
spoleãnû se ãlenkami komise pro ob-
ãanské záleÏitosti pfii‰la k Ïivotnímu ju-
bileu poblahopfiát.

Paní RÛÏena Pospí‰ilová je rodaãkou
z Jevíãka a vût‰inu svého Ïivota proÏila
na Vysoãinû. Vystudovala obchodní
akademii a v roce 1931 se provdala za
faráfie âeskobratrské církve evangelic-
ké, Adolfa Pospí‰ila, kterému pomáhala
v jeho práci a pÛsobila jako vychovatel-
ka ve ‰kolní druÏinû. „Hodnû jsem se na-
chodila do okolních vesnic a dodnes
znám jejich názvy,“ pochlubila se osla-

venkynû a na dÛkaz v‰echny vyjmeno-
vala. Pfiedev‰ím v zimním období pod-
nikala cesty i na lyÏích, a kdyÏ se paní
Daniela Kadlecová, manÏelka jejího vnu-
ka zeptala, v jakém obleãení na lyÏích
jezdila, odpovûdûla velmi hbitû: „No
pfieci podle módy nejdfiíve v sukních
a teprve pozdûji v kalhotách.“

V roce 1964 paní RÛÏena s manÏelem,
kter˘ zpolitick˘ch dÛvodÛ byl nucen ode-
jít do dÛchodu, odjela natrvalo za rodinou
své dcery do Liberce. âtyfiiasedmdesáti-
let˘ syn Adolf nám na maminku prozra-
dil, Ïe cel˘ svÛj Ïivot milovala kávu, kte-
rou si dopfiávala i tfiikrát dennû, hodnû
ãetla a ráda pracovala na zahradû. Za
druhé svûtové války byla zapojena do
ilegálního odboje.

Dnes Ïije paní RÛÏena Pospí‰ilová
s rodinou svého vnuka Jana Kadlece, je-
hoÏ choÈ Daniela o ní peãuje s ohromnou
láskou a starostlivostí. Do rodiny osla-
venkynû dnes patfií i pût vnouãat a de-
set pravnouãat, jejichÏ jména si pama-
tuje stejnû dobfie jako jména v‰ech
sv˘ch dávn˘ch pfiíbuzn˘ch a pfiedkÛ.

Text a foto: Dagmar Vodvárková

Pracovní skupina pro du‰evní zdraví
vznikla v rámci Komunitního plánování
sociálních sluÏeb v Liberci. Je sloÏena
z odborníkÛ i laické vefiejnosti a jejím ãle-
nem se mÛÏe stát kdokoliv, koho tato pro-
blematika zajímá. Bûhem své ãinnosti se
podílela na tvorbû katalogu poskytovate-
lÛ sociálních sluÏeb a provedla anal˘zu
potfieb v oblasti du‰evního zdraví. Z ana-
l˘zy vze‰ly cíle, které jsou v na‰em regi-
onu potfiebné.
Cíl 1: Zachování poskytované akutní, 
resocializaãní a následné péãe a její
zkvalitnûní – zkvalitnûní Ïivota nemoc-
n˘ch, dostupná pomoc v nesnázích, 
odborn˘ personál v zafiízeních
Cíl 2: Zfiízení záchytné stanice – odbor-
ná péãe o opilé a jejich pfiesun mimo kli-
nická oddûlení nemocnice

Tyto cíle jsou nyní na základû zákona
108/2006 Sb. revidovány. Na naplnûní
tûchto cílÛ se mÛÏe podílet kaÏd˘, kdo je
sv˘m názorem podpofií.

T˘ká se nás problematika du‰evního
zdraví?

KaÏdoroãnû je mûsíc záfií vûnován vce-
lé na‰í republice dnÛm du‰evního zdraví.
Pfii této pfiíleÏitosti bychom vám rádi pfii-
blíÏili tuto oblast. Lidé, ktefií jsou zdraví,
si nepfiipou‰tí, Ïe by mohli onemocnût.
KaÏdému z nás se ale mÛÏe stát, Ïe se set-
ká s du‰evní nemocí nebo poruchou

u sv˘ch pfiíbuzn˘ch, znám˘ch nebo Ïe jí
sám onemocní. V souãasné dobû, kdy se
zvy‰uje Ïivotní tempo, konzumace alko-
holu a jin˘ch návykov˘ch látek, je infor-
movanost vefiejnosti o problematice du-
‰evního zdraví velmi dÛleÏitá. V‰echny
vyjmenované faktory pfiispívají k dekom-
penzaci du‰evní pohody. KaÏd˘ z nás mÛ-
Ïe tuto situaci ovlivnit. NejdÛleÏitûj‰í je
prevence, která zahrnuje informovanost
o problematice, dostatek odpoãinku
a vãasnou náv‰tûvu u lékafie. 

V na‰em mûstû existují tyto sluÏby,
které pomáhají.V krizov˘ch situacích se
lidé mohou telefonicky obrátit na linku
dÛvûry. Zde vás vyslechnou a poradí, kde
najít odbornou pomoc k fie‰ení va‰eho
problému. Akutní péãi pro obãany trpící
du‰evní chorobou, závislostí na návyko-
v˘ch látkách alkoholového i nealkoholo-
vého typu zaji‰Èuje psychiatrické oddûle-
ní pro dospûlé Krajské nemocnice Libe-
rec, a. s. Péãe je zamûfiena diagnosticko-
terapeuticky, psychoterapeuticky a reso-
cializaãnû. Na oddûlení probíhají
protialkoholní léãby a resocializaãní po-
byty, kdy si pacient ovûfií, zda zvládne
„bûÏné“ ãinnosti dne. To, co se „zdravé-
mu“ ãlovûku mÛÏe zdát lehké, je pro nû-
které pacienty veliká pfiekáÏka a k jejímu
zdolání potfiebují mnoho odvahy, sebeza-
pfiení. Pfiíkladem mohou b˘t vãasné ná-

stupy na aktivity,
úprava lÛÏka, osobní
hygiena, fie‰ení vzta-
hov˘ch problémÛ
v rodinû a zvy‰ování
zdravého sebevûdo-
mí. V Liberci je také
zaji‰tûna péãe o dûti
na psychiatrickém
oddûlení Krajské ne-
mocnice Liberec, a. s.
Jsou tu hospitalizová-
ny dûti cca od 6 do 18
let. Ambulantnû zde
vy‰etfiují i dûti mlad‰ího vûku. Bûhem let-
ních prázdnin probíhají na oddûlení po-
byty pro dûti s vadami fieãi. Odborná am-
bulantní psychiatrická a psychologická
péãe je v Liberci zaji‰Èována ambulantní-
mi psychiatry a psychology, ktefií pracují
samostatnû, nebo jsou ve Stfiedisku kom-
plexní terapie. Péãe v‰ak nekonãí ne-
mocnicí nebo ambulancí. âlovûk s pro-
blémem patfií do na‰í spoleãnosti a je te-
dy nezbytné, aby na‰e spoleãnost doká-
zala saturovat i potfieby lidí, ktefií se díky
nemoci li‰í od tzv. „normy“. Také tito lidé
nás mohou obohatit, zprostfiedkovat nám
jin˘ pohled na svût.

Pro lidi s du‰evní chorobou, ktefií jsou
motivování na sobû pracovat a chtûjí se

Pfiedstavuje se pracovní skupina pro du‰evní zdraví 

Pokraãování na str. 10
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Pfiedstavuje se pracovní skupina pro du‰evní zdraví 

zaãlenit do komunity, funguje v Liberci
obãanské sdruÏení Fokus (cílová skupina
schizofrenie, bipolární porucha, smí‰ené
typy psychóz, dlouhodobé deprese), kde
je moÏnost vyuÏít terénních sluÏeb, pra-
covní rehabilitaci, sociální poradenství,
chránûné bydlení a chránûná pracovní
místa.

Fokus slouÏí lidem trpícím schizofrenií,
ktefií jsou schopni aktivnû na sobû praco-
vat. Du‰evnû nemocní, ktefií nechtûjí ne-
bo nejsou schopni na sobû pracovat, mo-
hou vyuÏívat nízkoprahov˘ klub – tedy za-
fiízení kde se sejdou, uvafií si ãaj a hlavnû
vyjdou z domova a nezÛstanou v úplné
sociální izolaci, která jejich problémÛm
neprospívá. Jediné zafiízení, které posky-
tovalo klubové aktivity i tûmto nemoc-
n˘m, bylo v na‰em mûstû zru‰eno, zatím
je tedy nabízí klub Fokus Liberec, ale pro-
toÏe to není sociální sluÏba, nezískal Fo-
kus na tuto aktivitu Ïádné finance a do-
tuje ji z vlastních zdrojÛ.

Co v na‰em mûstû chybí?
Není to sociální sluÏba, ale je to pro-

blém. Záchytná stanice, jejíÏ potfiebnost
jednoznaãnû vyplynula z provedené ana-
l˘zy. Takovéto zafiízení bylo zfiízeno i v na-
‰em mûstû. Opilí spoluobãané sem byli
pfiivezeni a po vystfiízlivûní propu‰tûni.
Pobyt si museli uhradit ze svého.

Toto zafiízení nebylo ekonomicky ufi-
nancovatelné a bylo zru‰eno. Problém
s opilci ale nezmizel, naopak. V souãasné
dobû jsou odváÏeni na klinická oddûlení
Krajské nemocnice Liberec, a. s. (nejãas-
tûji psychiatrie, interna, chirurgie a dût-
ské oddûlení). KaÏd˘ ãtenáfi si dokáÏe
pfiedstavit opilého agresivního muÏe a ví,
Ïe pokud by se na nûkterém z oddûlení lé-
ãil pro váÏnou nemoc, tento spolupacient
by mu pfiíli‰ k uzdravení nepfiispûl. Pokud

jsou pfiijati k hospitalizaci, mají zde pobyt
hrazen zdravotní poji‰Èovnou, takÏe pro
nû zdarma. Kromû toho ãasto zdemolují
vnitfiní zafiízení nemocnice, jsou hrubí na
personál i na ostatní pacienty, ktefií se zde
léãí. Zabírají lÛÏka, která by mohl vyuÏít
nûkdo, kdo opravdu potfiebuje lékafiskou
péãi, a ne se „jen vyspat z opilosti“. Po-
kud se stane, Ïe je nemocnice nepfiijme,
potom se potloukají po ulicích mûsta astá-
vají se ohroÏením pro ostatní spoluobãa-
ny, tedy i pro kaÏdého z nás.

I pfiesto, Ïe je akutní potfieba zfiídit to-
to zafiízení mimo klinická oddûlení ne-
mocnice, nena‰el se nikdo, kdo by byl
ochoten tuto my‰lenku realizovat.

DU·EVNÍ ZDRAVÍ?
Tûlo jako nástroj ducha. Uvûdomme si,

Ïe je to právû psychika, která na‰e tûlo fií-

dí a udrÏuje je zdravé a v˘konné. Dokud
Ïijeme v souladu se sebou sam˘mi a se
sv˘m okolím v harmonii, funguje tûlo
k na‰í úplné spokojenosti. Teprve kdyÏ
tomu tak není, projeví se to v podobû ne-
spokojenosti, roztûkanosti, neschopnos-
ti fie‰it vûci obvykl˘m a efektivním zpÛ-
sobem. Nûkomu mÛÏe b˘t nevolno od Ïa-
ludku, jin˘ je nepfiátelsk˘ k okolí. Nûkte-
r˘ ãlovûk se stáhne do ústraní, jin˘ zaã-
ne pít alkohol nebo brát drogy. KaÏd˘
máme v organismu jiné mechanismy,
které nám pomáhají zvládat stresové si-
tuace. Nikdo z nás ale neví, kdy to bude
tak nároãné, Ïe se vyãerpáme nebo tûlo
zaãne „protestovat“ tûlesnou ãi du‰evní
nemocí.

Nask˘tá se otázka k zamy‰lení: Chce-
me opravdu integrovat du‰evnû nemoc-
né mezi sebe a zlep‰it kvalitu jejich Ïivo-
ta nebo je spí‰e chceme nechat mimo dû-
ní, kaÏdého z nich zavfieného doma, tak
abychom je nemûli moc na oãích? Péãe
o nû stojí peníze, ano, ale je spojena také
s pocitem, Ïe dûláme nûco pro ty, ktefií si
sami nepomohou. Komunitní plánování
má za cíl zji‰Èovat a poukazovat na nedo-
statky v této oblasti a fie‰it je. Ve v‰ech re-
gionálních projektech je nutná podpora
vefiejnosti. Rádi se budeme vûnovat Va-
‰im pfiípadn˘m námûtÛm apfiipomínkám.
DÛleÏité kontakty:
Linka dÛvûry: 485 177 177,
485 106 464,
606 450 044,
odpovim@napismi.cz
Krajská nemocnice Liberec, a. s.:
psychiatrie pro dospûlé: 485 312 229,
psychiatrie pro dûti: 602 131 294
Fokus: 485 163 440

Za pracovní skupinu du‰evního zdraví
Petra Sasová a Mgr. Jolana Strnadová

Pokraãování ze str. 9

Oddûlení kurátorské ãinnosti a oddû-
lení sociálnûprávní ochrany dûtí odboru
sociální péãe Magistrátu mûsta Liberec
pofiádaly jiÏ tradiãnû letní táborové sou-
stfiedûní urãené pro dûti, s jejichÏ rodina-
mi obû oddûlení v rámci v˘konu sociálnû-
právní ochrany dûtí spolupracují.

Leto‰ní pobyt se konal v obci Horní
Svûtlá na horské chatû LuÏ a zúãastnilo se
ho celkem 35 dûtí ve vûku od 10 do 15 let.
Název leto‰ní tematické hry, která dûti
provázela cel˘m soustfiedûním, byl „Tro-
seãník“. Dûti se tak mûly moÏnost ocit-
nout na „Diamantovém ostrovû“ a soutû-
Ïit o získání pokladu na nûm ukrytém. Ce-
l˘ pobyt byl provázán velk˘m mnoÏstvím

her a soutûÏí. V programu nechybûla ani
tradiãní olympiáda, souboje druÏin, vyrá-
bûní oddílov˘ch vlajek, pokladniãek a fia-
da dal‰ích aktivit spojen˘ch s danou te-
matikou.

Dûti bûhem pobytu nav‰tívily také pra-
covnice Zdravotního ústavu vLiberci, kte-
ré s nimi v rámci specifického preventiv-
ního programu fie‰ily otázky koufiení,
zdravé v˘Ïivy a Ïivotního stylu, empatii,
schopnost komunikovat s okolím a dal‰í
situace, s nimiÏ se dûti bûÏnû setkávají ve
svém Ïivotû. Vrámci „branného dne“ mû-
ly dûti moÏnost poznat práci âeského ãer-
veného kfiíÏe Liberec a pfiipomenout si zá-
klady první pomoci. Za dûtmi se pfiijeli po-

dívat také dobrovolní hasiãi z RÛÏodolu
v Liberci a policisté Mûstské policie 
Liberec. Ti jim kromû technického vyba-
vení pfiedvedli i práci sluÏebních psÛ.

V rámci prvního celodenního v˘letu si
dûti provûfiily svou zdatnost v lanovém
centru na ranãi Malevil, vyzkou‰ely jízdu
na koni, nav‰tívily dûtsk˘ koutek a míst-
ní minizoo. Pfii druhém pû‰ím v˘letu pak
nav‰tívily skalní hrad Sloup.

Zámûrem celého pobytu bylo dûtem
ukázat dal‰í zpÛsoby trávení volného ãa-
su, umoÏnit jim poznání sebe sama v no-
v˘ch situacích a motivovat je k disciplínû.
Dûti mûly moÏnost získat nové zku‰enos-
ti a záÏitky, poznat nové pfiátele. (sp)

Prázdninov˘ pobyt dûtem prospûl
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Pohotovostní
sluÏby lékáren
PROVOZNÍ DOBA LÉKÁREN:
pondûlí–pátek 19.00–22.00 hodin, 

sobota, nedûle, svátky
od 13.00 do 22.00 hodin

Najdu svého pána?
Centrum pro zvífiata v nouzi pfii ZOO
Liberec, Osta‰ovská 570, Liberec 11, 
tel.: 485 106 412, 602 774 104,
tel. záznamník: 485 106 356
internet: www.zooliberec.cz,
e-mail: utulek@zooliberec.cz
Provozní doba: Po–Ne 7.00–19.30 h.
Pro vefiejnost: 10.30–17.30 h.
• pes, kfiíÏ. stfi., ãern˘, hrubosrst˘, 13 let
• fena, nûmeck˘ ohafi, hladkosrstá, 11 let
• pes, kfiíÏ. stfi., ãern˘ s pálením, 15 let 
• pes, nûmeck˘ ovãák, 13 let • fena, kfiíÏ.
mal˘, ãerná, 12 let • pes, kfiíÏenec pudla,
ãern˘, 13 let • pes, pudl, apricot, stfi., 9 let
• pes, pudl, apricot, 7 let • pes, kfiíÏ. ma-
l˘, ãern˘ spálením, 15 let • pes, kfiíÏ. dobr-
mana, 4 roky • pes, kfiíÏ. mal˘, ãern˘ s pá-
lením, 15 let • pes, kfiíÏ. stfi., 11 let • pes,
kfiíÏ.  nûmec. ovãáka, 6–7 let • pes, kfiíÏ.
mal˘, 6 let • pes, jezevãík, rezav˘, 9–11 let
• pes, kokr‰panûl, zlat˘, 1,5 roku • pes,
kfiíÏ. jezevãíka, ãern˘, bílá náprs., 13 let 
• pes, kfiíÏ. vel., ‰ed˘, 5–6 let • pes, kfiíÏ.
mal˘, plav˘, 11 let • fena, kfiíÏ. mal˘, pla-
vá, 11 let • pes, kokr‰panûl, zlat˘, 5 let 
• pes, NO, tmavû vlko‰ed˘, 7 let • pes,
kfiíÏ. stfi., ãern˘ s pálením, • pes, kfiíÏ. je-
zevãíka, ãern˘ s pálením .• fena, krysa-
fiík, ãerná s pálením, 1 rok •

V Centru pro zvífiata v nouzi jsou dále
k osvojení koÈata i nekastrované koãky
a kocoufii. Vzhledem k uzávûrce Zpravo-
daje mohou b˘t jiÏ nûkterá zvífiata ze se-
znamu nabídnuta do náhradní péãe.

M ù S T S K É  I N F O R M A â N Í  C E N T R U M

10.–16. 9. JIZERSKÁ
Husova 427/15, tel.: 485 108 351
17.–20. 9. JE·TùD
Soukenné nám. 586 (TESCO),
tel.: 485 111 182
21.–23. 9. U MUZEA
Masarykova 9, tel.: 485 105 593
24.–27. 9. KLÁ·TER
Klá‰terní 117/2, tel.: 482 710 540
28.–30. 9. LIPOVÁ
Lipová 664, tel.: 485 100 048
1.–7. 10. U ORLA
Soukenné nám. 4, tel.: 485 104 527
8.–14. 10. BOHEMIA
tfi. 1. máje 354/54, tel.: 485 113 484
Lékárna u Kauflandu
po–so: 7–20 hod., ne, sv. 8–20 hod.,
tel.: 482 772 755
Lékárna AMANITA – OC NISA
po–so: 9–13 hod., 13.30–21 hod., 
tel.: 482 739 145

nám. Dr. E. Bene‰e 1, 460 59 Liberec 1, telefon: 485 101 709, fax: 485 243 589
e-mail: mic@infolbc.cz, http://www.infolbc.cz

PO–PÁ: 8.30–18.00 hodin (fiíjen–kvûten SO: 9.00–12.00 hodin a ãerven–záfií
SO–NE: 9.00–12.00 hodin)

UPOZORNùNÍ

■ V termínu 3.–23. 9. 2007 je plánována odstávka plaveckého bazénu, po tuto
dobu bude z provozních dÛvodÛ pro vefiejnost uzavfien. Pln˘ provoz má b˘t opût
zahájen od 24. 9. 2007. Sledujte aktuality na stránkách http://www.bazen-info.cz.

■ Pokud hledáte nápady, jak pfiíjemnû strávit podzimní volné chvilky, pak vám
doporuãujeme Turistické noviny Jizersk˘ch hor, kde je rozsáhl˘ pfiehled atraktivit
regionu, pfii jejichÏ náv‰tûvû se urãitû nebudete nudit. Naopak. Rychle se pfiesvûd-
ãíte, Ïe vám má ná‰ region opravdu co nabídnout.

■ Za kulturou a sportem v Libereckém kraji levnûji? Máme pro vás fie‰ení: v mûst-
ském informaãním centru mÛÏete zakoupit slevovou kartu „Benefit program“ s plat-
ností do ledna 2010, jejíÏ poskytovatele najdete v celém regionu severních âech. Va‰e
náv‰tûva rÛzn˘ch památek, sportovi‰È, ale i hotelÛ, penzionÛ nebo restaurací bude
s touto kartou v˘raznû cenovû v˘hodnûj‰í. Pfiehled zapojen˘ch subjektÛ i podrobné
informace o kartû najdete na stránkách http://www.liberecky-kraj.cz/benefit,
cena je 35 Kã.

PRAKTICKÉ TIPY NA WWW.INFOLBC.CZ

Stále více lidí objevuje kouzlo krajiny ze sedla jízdního kola. Pokud patfiíte mezi nû,
nechte se inspirovat na‰imi stránkami, kde je pfiipraven pfiehled jízdních fiádÛ cyk-
lobusÛ (prakticky v‰emi smûry) a samozfiejmû také seznamy cykloservisÛ a cyklo-
pÛjãoven. Podrobnosti najdete na http://www.infolbc.cz.

NABÍDKA ZBOÎÍ

Mûstské informaãní centrum se mÛÏe pochlubit nov˘m suven˘rem do va‰í sbírky –
pokud jste propadli sbûratelské vá‰ni turistick˘ch známek (infocentrum jiÏ nûkolik
let úspû‰nû nabízí známku ã. 637 s motivem radnice), jistû neodoláte ani tzv. Turis-
tick˘m suven˘rÛm, které jsou také dfievûné s hranou o prÛmûru 50 mm a tlou‰Èkou
8 mm. Ty „liberecké“ zdobí z jedné strany radniãní rytífi s korouhví a z druhé stra-
ny najdete funkãní sluneãní hodiny. Kromû tohoto suven˘ru nabízíme je‰tû jeden –
s motivem libereckého jarmarku (místní hojnû nav‰tûvovaná akce). Prodejní cena
je 25 Kã/ks.

INFOMATERIÁL – V¯LETY DO KAPSY:

Okolí Liberce nabízí mnohé moÏnosti v˘letÛ a procházek. Ve spolupráci s Klubem
ãesk˘ch turistÛ jsme pro vás pfiipravili 13 námûtÛ na celodenní ãi polodenní v˘pra-
vy do bliÏ‰ího ãi vzdálenûj‰ího okolí mûsta. Zvolili jsme praktick˘ kartiãkov˘ formát
tak, aby se pohodlnû ve‰el do kapsy právû ten v˘let, pro kter˘ se rozhodnete. Tento
nov˘ infomateriál nabízíme za prodejní cenu 20 Kã. Doufáme, Ïe tipy na v˘lety pfii-
spûjí k roz‰ífiení va‰ich turistick˘ch rozhledÛ a nabídnou vám nové motivy pro trá-
vení krásn˘ch dnÛ, víkendÛ a dovolen˘ch.

NABÍZÍME ZDARMA AKTUÁLNù ZPRACOVANÉ P¤EHLEDY:

• jízdní fiád a ceník cyklobusÛ na úseku Jablonec n. N.–Turnov–Bedfiichov–Liberec
a Jablonec n. N.–Liberec–Oseãná–Hamr na Jezefie s platností od 28. dubna do
30. záfií 2007

• pfiehled turistick˘ch atraktivit mûsta Liberce, kontakty, otvírací dobu, vstupné
• pfiehled hradÛ a zámkÛ Libereckého kraje, kontakty, otvírací dobu, vstupné, apod.

HISTORICKÉ UDÁLOSTI MùSÍCE ZÁ¤Í

21. 9. 1973: byl slavnostnû otevfien hotel Je‰tûd (34 let)
26. 9. 1881: byla zahájena stavba Divadla F. X. ·. (126 let)
30. 9. 1888: byl slavnostnû poloÏen základní kámen nové radnice, tent˘Ï den 3 roky 

poté stavba dokonãena (119 let od poloÏení základního kamene)
Mûsíc záfií byl v historii Liberce mimofiádnû bohat˘ i na dal‰í dÛleÏité události. 
Nav‰tivte stránky http://www.infolbc.cz (rubrika Kalendárium) a dozvíte se více.

Pfiíjemn˘ mûsíc záfií pfieje a na va‰i náv‰tûvu se tû‰í kolektiv pracovníkÛ oddûlení
cestovního ruchu, odboru ‰kolství, kultury a sportu.
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Distribuce Zpravodaje

Distribuci Zpravodaje liberecké radnice do kaÏdé rodiny v Liberci zaji‰Èuje od 
1. ledna 2002 âESKÁ PO·TA, s. p., nám. Dr. E. Bene‰e 559/28. Pokud Zpravodaj
neobdrÏíte do své schránky, obracejte se prosím pfiímo na âeskou po‰tu, 
tel.: 482 411 121. Do vyãerpání zásob je Zpravodaj k dispozici v recepci hlavní bu-
dovy radnice, Nového magistrátu a v Mûstském informaãním centru.

Rady a kontakty
■ V ãervenci zaãala v Liberci fungovat
poboãka HoSt (Host-Start âR), která je
nestátní nezisková organizace zamûfie-
ná na podporu rodiãÛ a jejich péãi o dítû
mlad‰í 6 let. Hlavním cílem HoStu je
pfiedcházení rizikÛm jiÏ ve stádiu jejich
zrodu. Zamûfiuje se na podporu v˘voje
dûtí v raném stádiu, které je z hlediska
formování osobnosti a budoucích mezi-
lidsk˘ch vztahÛ nejpodstatnûj‰í. Organi-
zace pfiispívá k prevenci sociálnû patolo-
gick˘ch jevÛ, jako je rozpad rodiny,
zanedbávání péãe ãi t˘rání a zneuÏívání
dítûte. Prostfiednictvím vy‰kolen˘ch
dobrovolníkÛ pomáhá pfiímo v rodinách
– v pfiirozeném prostfiedí. Dobrovolník
sám musí mít rodiãovskou zku‰enost.
Adresa: Palachova 504/7, 460 01 Libe-
rec, tel.: 777 801 422,
e-mail: info-liberec@hostcz.org
Kontaktní osoby: Bc. Hana Jiránková,
e-mail: jirankova@hostcz.org
Blanka Ptáãková, DiS.,
e-mail: ptackova@hostcz.org
■ Centrum GENERACE v Palachovû
ulici 504/7 v Liberci nabízí programy:
Matefiské centrum: Krteãek – v˘chovn˘
program pro dûti (malování, zpívání, cvi-
ãení, etická v˘chova), spoleãné setkává-
ní vÏdy PO–âT/8.30–12.00, Mini‰kolka –
tvofiivé dopoledne pro pfied‰kolní dûti
bez maminky a tatínka, program v jed-
notliv˘ch blocích s v˘tvarn˘mi ãinnost-
mi, zpûvem, cviãením, hrami vÏdy
v PO/8.30–12.00, Hlídání – vÏdy
PO–âT/8.30–12.00. Volnoãasové aktivi-
ty: V˘tvarn˘ krouÏek Dovedníãek –
odpolední tvofiení pro dûti ve vûku
3–5 let a 6–10 let, dopolední tvofiení pro
maminky a jejich dûti v MC Krteãek,
v˘roba dekorací, dárkov˘ch pfiedmûtÛ,
batikování, ka‰írování, … vÏdy ve ST
a âT, Pûveck˘ krouÏek Gospel Junior –
pro dûti s rytmem v tûle a malou znalos-
tí angliãtiny, pohyb, zpûv, vÏdy v ÚT,
Gospel – Gospélov˘ chór Generace – pro
vûkovou skupinu 15–100 let, ãerno‰ská
hudba v angliãtinû, vÏdy ST
Cviãení: Rehabilitaãní cviãení pro dûti
vÏdy v ÚT, Relaxaãní cviãení vÏdy v ÚT,
Rehabilitaãní cviãení na balonech vÏdy
ve ST a âT, Zdravotní cviãení pro bech-
tûreviky vÏdy v PO
Vzdûlávací semináfie: Jazykové kurzy –
dopolední angliãtina s âechoameriãa-
nem vÏdy v ÚT a ST
■ Rozvojové centrum ianus pofiádá
bezplatné rekvalifikaãní kury pro hospo-
dynû v domácnosti a pro peãovatelky.
Adresa: Husova 678/4, Liberec,
www.ianus.cz, tel.: 485 111 2199

P¤IJMI A VYDEJ
KdyÏ energetick˘ pfiíjem z potravy vychází v neprospûch pohybu, ãlovûk zaãne plí-

Ïivû pfiibírat na váze. âasto si hlídáme poãet kalorií na jednotliv˘ch v˘robcích, ale nad
pohybovou aktivitou se nezam˘‰líme. Aby ãlovûk spálil energii získanou ze 100 gra-
mÛ chipsÛ, mûl by napfi. 2 hodiny vykonávat aerobní aktivitu stfiední zátûÏe. Kdo se na-
uãí alespoÀ orientaãnû dodrÏovat zákonitost pfiíjmu a v˘deje, nemûl by mít problémy
s obezitou a v del‰í ãasové perspektivû to v˘znamnû pocítí na svém zdraví.

Od 1. srpna do 5. listopadu probíhá soutûÏ o ceny „Pfiijmi a vydej 2007“. Staãí za-
znamenat hrub˘ odhad energetického pfiíjmu snûdeného jídla za cel˘ den v nûkterém
z mûsícÛ od srpna do fiíjna a zaznamenat ve‰kerou fyzickou aktivitu téhoÏ dne. Pfii-
hlá‰ky s tabulkou pro v˘poãet jsou napfi. v síti obchodÛ Albert a Hypernova. BliÏ‰í in-
formace jsou na webov˘ch stránkách Státního zdravotního ústavu www.szu.cz, kde
je kromû ti‰tûného formuláfie téÏ interaktivní pfiihlá‰ka s kalkulaãkou. Lze je jednodu-
‰e odeslat elektronickou po‰tou. Je to soutûÏ, prohrát se nedá. Kromû mnoha cen (ko-
lo Author, zahraniãní pobyty, rekreaãní vybavení) mÛÏete získat orientaãní odhad vlast-
ních zvyklostí, jeÏ se t˘kají energetického pfiíjmu v závislosti na v˘deji energie fyzic-
k˘mi aktivitami. Do soutûÏe je zahrnut kaÏd˘, kdo kompletnû vyplní pfiihlá‰ku, nezá-
leÏí na vyplnûn˘ch hodnotách. SoutûÏe se mÛÏe zúãastnit kaÏd˘, komu bylo 18 let. 

Co sním, to bych mûl i vybûhat.
Tahle jednoduchá rovnice platí.


