
Technická univerzita v Liberci je ojedinělá

[   DANIEL ZEMAN   ]

ZDARMA ▫ NÁKLAD 160 000 ▫ KVĚTEN 2018 ▫ LIBERECKO ▫ WWW.NOVINYLIBERECKEHOKRAJE.CZ   

NOVINY
libereckéhoKRAJ kraje

Otevřete památky, vyzývá kraj Liberec rozkvetl tulipány a narcisy

V čele Technické univerzity 
v Liberci (TUL) došlo v únoru le-
tošního roku ke změně. Rektora 
Zdeňka Kůse vystřídal ve funkci 
dosavadní proděkan Fakulty pří-
rodovědně-humanitní a pedago-
gické Miroslav Brzezina. 

Jak sám říká, vždycky chtěl vy-
učovat matematiku na vysoké ško-
le, což se mu splnilo. „To, že jsem 
byl v závěru své kariéry děkanem 
a nyní i rektorem, je příjemný bo-
nus navíc,“ dodává.  

To však neznamená, že by si 
v nové funkci kladl malé cíle, prá-
vě naopak. Hodlá změnit systém 
přerozdělování finančních pro-
středků jednotlivým fakultám, 
zrušit papírové indexy nebo se 
pustit do rekonstrukce vybraných 
univerzitních budov. V rozhovoru 
pro Noviny Libereckého kraje při-
blížil svoje plány i situaci v českém 
vysokém školství.

Jste prvním rektorem z řad 
přírodovědně-humanitní 
a pedagogické fakulty. 
Ovlivní tato skutečnost 
nějakým způsobem řízení 
univerzity? Mluvilo se 
o vaší snaze o změně 
přerozdělování peněz 
jednotlivým fakultám…

Žádný vliv na řízení univerzi-
ty to, myslím, nemá. Přerozdě-
lování finančních prostředků se 

objevilo už v mém volebním pro-
gramu – bude se řídit podle pe-
něz, které k nám jdou převážně 

z Ministerstva školství, mládeže 
a tělovýchovy.

 Více na straně 6

Nový rektor Miroslav Brzezina plánuje kromě jiného zrušení papírových indexů  Foto | archiv TUL 

LIBEREC | Pátý ročník Dnů lido-
vé architektury se letos uskuteč-
ní o víkendu 21.-22. července. Ná-
vštěvníci budou moci navštívit 
vybrané stavby lidové architektury 
a zhlédnout doprovodný program 
v podobě ukázek tradičních řeme-
sel a divadelních či folklórních vy-
stoupení. Kraj zároveň žádá maji-
tele tohoto druhu památek, aby se 
do akce zapojili. „K akci se připojí 
i majitelé objektů, které byly zpří-
stupněny v minulých letech a se 
kterými jsme navázali spolupráci, 

např. Beranův hostinec v Trávníč-
ku na Českodubsku, který již nyní 
připravuje bohatý program,“ infor-
movala krajská radní pro kulturu 
Květa Vinklátová. 

Přihlášku naleznou případní 
zájemci na webových stránkách 
kraje. Slavnostní zahájení Dnů li-
dové architektury v Libereckém 
kraji se se uskuteční ve zmíně-
ném Beranově hostinci v Trávníč-
ku a ponese se v duchu oslav stého 
výročí založení republiky. 

 -red, kraj-lbc.cz-

LIBEREC | Alergiky to zřejmě pří-
liš nepotěšilo, ale i oni museli 
uznat, že pohled na rozkvetlé uli-
ce dokázal krajské město rozzářit. 
Dohromady 1,5 kilometru pásů 
narcisů, krokusů, modrého mod-
řence, ladoňky a tulipánu bylo 
v Liberci vysázeno v uplynulých 
dvou letech. 

Obyvatelé se mohou nový-
mi květinami pokochat v parku 
na Tržním náměstí, v centrálním 
parku u ulice Budyšínská, podél 
ulice Krejčího nebo u cyklostezky 

podél řeky Nisy. Výsadba byla pro-
vedena speciálními sázecími stro-
ji, jaké se používají i v Holandsku. 
Po cibulovinách navážou svým 
kvetením trvalky a růže. Lidé je 
uvidí v parku Na rybníčku nebo 
v ulici Palachova, kde byly vysa-
zeny také levandule, šalvěje nebo 
žlutě kvetoucí svatolíny. Obno-
ven byl i záhon v ulici Zámečnic-
ká. Připravovány jsou také záho-
ny s letničkami, které by měly do 
města přinést trochu barev v let-
ních měsících.  -red-
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Ano, je tomu tak, naše značka            

svého vzniku. Znamená to, že jsme o 
15 let starší, že máme o 15 let více 
zkušeností než na začátku a že jsme 
zvládli nástupy „superrychlých a úžas-
ných“ technologií konkurenčních 
společností. Faktem je, že ať vznikla 
jakákoli nová technologie (např. ADSL, 
VDSL, optické sítě, LTE atd.) nebo byla 
jakákoli skvělá marketingová kampaň, 
tak nám každý rok přibývali vždy 
zákazníci v tříciferných počtech. Tento 
vývoj jednoznačně ukazuje důvěru a 
oblíbenost, jak našich bezdrátových 
tarifů, tak i těch poskytovaných po naší 
optické síti.

Když se podívám na dobu před 15 
lety, na začátky podnikání, vzpomí-
nám si na vložení veškerých osobních 
úspor a zdrojů z prodeje bytu a auto-
mobilu (ano, opravdu jsme půl roku 
neměli ve firmě ani auto a jezdili na 
instalace s  vozíčkem – viz. aktuální 
fotografie, ale s původním vozíčkem) 
do výstavby internetové sítě. Také 
jsem se zadlužil, ale postupně vybu-
doval firmu se skvělými zaměstnanci 
a skvělými zákazníky. Za těch 15 let 
jsme urazili velmi dlouhou cestu a já si 
vyzkoušel jaké to je, něco budovat od 
nuly. Myslím, že na naši práci 
můžeme být hrdí a že jsme vždy 
pracovali pro naše zákazníky a jejich 
spolehlivé připojení k  internetu, jak 
nejlépe jsme uměli. Od bezdrátových 
spojů s rychlostí okolo 1/1Mb (a celou 
naší konektivitou sítě také 1/1Mb za 
cenu 20000,-/měsíc, kterou jsme 
hradili) jsme se dostali na kapacitu 
1000/1000Mb a výše (naše celková 
konektivita do centrálního internetu 
je nyní v součtu již 31000/31000Mb).

Poskytujeme další služby, jako je 
internetové volání, internetová televi-
ze, kamerové systémy, wifi-routery, 
zabezpečení počítačů i mobilních 

 telefonů a další služby, které zákazní-
kům zpříjemňují práci a chrání jejich 
komunikaci.

Máme nyní stabilní tým lidí, které 
jejich práce baví a stále si hrají s 
novými technologiemi.

Pokrýváme oblast od Benátek nad 
Jizerou až po Chrastavu u Liberce. Více 
než 1500 km čtverečných.

Naše služby využívají úspěšné 
společnosti z  oblasti informačních 
technologií, stavebních firem, veřej-
ných sportovišť a automobilového 
průmyslu.

Jako poděkování našim zákazníkům, 
že nám dávají již 15 let svou důvěru, 
jsme pro vás také připravili několik 
dárků. Máme samozřejmě i dárky pro 
nové zákazníky, kteří chtějí být našimi 
partnery v oblasti internetu a dalších 
služeb. Pro naši speciální nabídku 
navštivte naše internetové stránky 
www.cerberos.cz. Dárky rozdáváme 
každému až do 30.6.2018.

CERBEROS  -  JIŽ 15 LET S VÁMI !

Jaroslav Polívka, MBA
Majitel společnosti CERBEROS s.r.o.

SLAVÍME 15.
NAROZENINY

ROZDÁVÁME  DÁRKY
KAŽDÝ NOVÝ 15. ZÁKAZNÍK MÁ
INTERNET NA ROK ZA 1 Kč.

KAŽDÝ NOVÝ ZÁKAZNÍK MÁ
LIBOVOLNÝ INTERNETOVÝ
TARIF NA ROK ZA 100 Kč.

NEZAPOMNĚLI JSME
ANI NA NAŠE VĚRNÉ ZÁKAZNÍKY
I PRO VÁS MÁME SKVĚLÉ DÁRKY ! KONTAKTUJTE NÁS

infolb@cerberos.cz 326 100 000LIBEREC
 * Akce platí od 1.6.2018 do 30.6.2018. Všechny ceny jsou uvedeny včetně DPH. WWW.CERBEROS.CZ

A MNOHO DALŠÍCH DÁRKŮ,
STAČÍ SI VYBRAT !

•   CERBEROS s. r. o. je společností poskytující internetové připojení, televizní vysílání a pevné telefonní služby.

•   Jedná se o regionální firmu, která nabízí své služby v Liberci a okolí a v Mladé Boleslavi a okolí.

•   Na trhu jsou již 15 let a stále mají nové nápady.

•   V oblasti Liberecka jsou mezi domácnostmi méně známí, jelikož se v uplynulých letech soustředili především na firemní
     segment s požadavky na vysokou kvalitu a rychlost připojení.

RV1800196/02
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EDITORIALKraj přispěje na devátý  
ročník Dětské univerzity

„Budete vejrat“
výreček bělolící Otevřeno 365 dní v roce.

INZERCE  RV1801182/01
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Stadion – Jawetta – 
Pařez – Pionýr – 
Jawa – CZ …atd,

 v původním 
nálezovém stavu: 

koroze, nekompletní, 
popřípadě pouze

 díly k těmto 
motocyklům.

Děkuji za nabídku.
Tel: 775 623 723

Koupím moto 
československé 

výroby:

Koupím moto
československé výroby:

Stadion – Jawetta – Pařez – Pionýr 
Jawa – CZ …atd,

v původním nálezovém stavu:
koroze, nekompletní, popřípadě  

pouze díly k těmto motocyklům.

Děkuji za nabídku.
Tel: 775 623 723

INZERCE  RV1801011/04

LIBEREC | Radní Libereckého kra-
je se rozhodli podpořit projekt Dět-
ské univerzity i v příštím školním 
roce v podobě dotace ve výši půl 
milionu korun, tedy stejně jako 
loni. Rozhodnutí musí na konci 
května schválit krajští zastupitelé. 
Technická univerzita v Liberci tak 
bude moct zahájit už devátý ročník 
tohoto nevšedního projektu.

„Forma, rozsah a hloubka 
vzdělávání je vzhledem k použí-
vanému technickému vybavení 
a nezbytnému personálnímu za-
bezpečení kurzů velmi náročná na 
finanční prostředky a převyšuje 
náklady, které jsou obvyklé u ji-
ných volnočasových aktivit,“ uve-
dl náměstek hejtmana pro resort 
školství, mládeže, tělovýchovy, 
sportu a zaměstnanosti Petr Tul-
pa. Přínosem dotace je navíc sní-
žení rodičovského příspěvku na 
3500 korun za rok.

Dětská univerzita rozšiřuje na-
bídku kvalitních volnočasových 

vzdělávacích aktivit technické-
ho a přírodovědného zaměření 
na území Libereckého kraje. Cí-
lovou skupinou jsou žáci základ-
ních a středních škol. Vybraní 
zájemci budou během 
příštího školního 
roku 2018/2019 
navštěvovat or-
ganizovanou vý-
uku. Prohloubí si 
vzdělání v oblasti 
přírodních a tech-
nických věd. Vyu-
žít přitom mohou 
vědeckotechnický 
potenciál, pedago-
gického zázemí 
a přístrojo-
vé vybavení 
TUL v Li-
berci. V na-
bídce bude 
osm speci-
alizací, od 
aplikované 

matematiky a fyziky, přes mik-
robiologii, biomedicínu, strojí-
renství, 3D technologie, robotiku 
a mikroelektroniku až po nano-

technologie.  -red-

Dětská univerzita je projektem Technické univerzity v Liberci  Foto | Wikipedie

Expozice ukáže dějiny České Lípy
ČESKÁ LÍPA | Ve Vlastivědném 
muzeu v České Lípě byla v těchto 
dnech otevřena zbrusu nová stálá 
expozice. Návštěvníkům jsou v ní 
představeny dějiny města a Česko-
lipska v letech 500 – 1750 s důra-
zem na významné události a osob-
nosti, které tvořily historii města 
a okolí. 

Kromě exponátů, které již ve-
řejnost zná z dřívějška, je vysta-
vena i spousta artefaktů doposud 
ležících v depozitářích. Mezi ně 
patří například obraz sv. Vincence 

Ferrerského, který je zapůjčen ze 
soukromé sbírky. Ten je jedinou 
dochovanou součástí mobiliáře 
požárem zničeného farního kos-
tela sv. Petra a Pavla, který stával 
na Škroupově náměstí. Půlmilio-
novou částkou se pak na dokonče-
ní expozice podílela i českolipská 
radnice. 

„Jsem ráda, že jsme přispěli 
částkou půl milionu korun k tomu, 
aby stálá expozice o našem městě 
byla dokončena,“ uvedla starostka 
města Romana Žatecká. -red-

Vážené čtenářky, 
vážení čtenáři,

do rukou se vám dostává dal-
ší číslo Novin Libereckého kraje. 
Věříme, že stejně jako minulé čís-
lo, i tohle vás zaujme zajímavými 
zprávami z vašeho okresu a kraje. 
Rozhovor nám tentokrát posky-
tl nový rektor Technické univer-
zity v Liberci Miroslav Brzezina. 
Promluvil kromě jiného o svých 
plánech ve funkci, úspěších uni-
verzity doma i ve světě, nebo o pro-
blémech, která trápí české vysoké 
školství. Dále jsme pro vás připra-
vili seznam výletních tipů v kraj-
ském městě nebo novinky z v li-
berecké zoo. Naše noviny jsou 
apolitické a nezávislé, cílem není 
poštvávat lidi proti sobě, ale na-
bídnout hlavně pozitivní zprávy. Za 
noviny neplatíte, šíříme je zdarma 
do všech schránek domácností i fi-
rem v celém kraji (s výjimkou těch, 
kdo si nepřeje dostávat nevyžáda-
né informace). Budeme rádi, když 
nám objednáním inzerce noviny 
pomůžete financovat, ať už v celém 
kraji nebo v jednotlivých okresech.

 Redakce Novin Libereckého kraje
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Nejstarší zoo v Čechách má mnoho 
nových přírůstků a další druhy zvířat!
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Získejte PLYN A ELEKTŘINU VÝHODNĚ 
a k tomu bonusy zdarma v nové poboččce 
na adrese Pražská 502, Liberec.

V ČERVNU PRO VÁS OTEVŘEME  
NOVOU POBOČKU V LIBERCI

VŽDY NĚCO NAVÍC

800 134 134 
www.ppas.cz

INZERCE  RV1800529/01

LIBEREC | V nové sezóně roku 
2018 se návštěvníci Zoo Liberec 
mohou těšit nejen na rostoucí mlá-
ďata, která přišla na svět během 
roku 2017 (žirafa Rothschildova, 
zebra bezhřívá, zebra Chapmano-
va, bůvolec běločelý, antilopa koň-
ská, nyala nížinná, rys karpatský, 
takin čínský, kozorožec dagestán-
ský, sambar skvrnitý, urial buchar-
ský, osel somálský, vikuňa, orlosup 
bradatý, orel nejmenší, sup hnědý 
a mnoho dalších), ale i na ta úpl-
ně čerstvá. „Na jaře se naše výběhy 
rozšířily například o mláďata taki-
nů, ponyho Shetlandského, minia-
ppaloosy nebo velblouda dvouhr-
bého,“ uvedl ředitel liberecké zoo 
David Nejedlo.

Na návštěvníky čekají ale také 
úplně nové exotické druhy zvířat, 
které v zoo pod Ještědem nově 
obohatily kolekci chovaných zvířat. 
Jedná se především o tři druhy ba-
revných tropických žab, mraveneč-
níka velkého a koně Převalské-
ho, kteří se stali pro návštěvníky 

velkým lákadlem. Kůň Převalské-
ho je přesně tím druhem, který by 
bez zoologických zahrad nepřežil. 
Souhrou řady faktorů v přírodě na 
konci 60. let 20. století vyhynul. 
Od roku 1969 přežívá pouze v cho-
vech v zoologických zahradách, 
díky kterým se ho podařilo navrátit 
zpět do jeho domoviny – mongol-
ských pastvin. 

Velké úspěchy zaznamená-
vá liberecká zoo také na poli te-
rénní ochrany přírody. Získala 
předsednictví nové ochranářské 
kampaně Evropské asociace zoo-
logických zahrad a akvárií – jed-
né z největších ochranářských 
kampaní světa. Díky všem těmto 
aktivitám je Zoo Liberec právem 
považovaná za respektované ev-
ropské centrum světové ochra-
ny přírody. „Děkujeme všem ná-
vštěvníkům za podporu, protože 
dvě koruny z každé prodané vstu-
penky putují právě na vybrané 
ochranářské projekty po celém 
světě,“ dodal ředitel Nejedlo.  -red-V liberecké zoo naleznou návštěvníci množství nových přírůstků  Foto | Zoo Liberec



Nemocnice ocenila 
ošetřovatelky za léta praxe
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Opraví most

VYDĚLÁVEJTE S ÚSMĚVEM
Rozšiřujeme náš tým o šikovné OBCHODNÍ ZÁSTUPCE

BEZKONKURENČNÍ PROVIZNÍ SYSTÉM V ČR!
Jak dál postupovat?
Přijďte!  Den otevřených dveří se koná každý čtvrtek

od 16 hodin na našich pobočkách!
Volejte: 602 170 916
Pište!  oz@provident.cz
Seznam poboček naleznete na provident.jobs.cz

LÁVEJTE S ÚSM
tým o šikovné OBCHO

• kariérní růst 
• výplatu provizí týdně 
• práci v místě Vašeho bydliště 

• přidělené klienty 
• hlavní nebo vedlejší činnost

Co vám nabízíme?

7037_pf_nabor_inzerce_92,5_62.indd   1 14.02.17   16:37
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LIBEREC | U příležitosti Meziná-
rodního dne ošetřovatelství byly 
oceněny zdravotní sestry za 40 let 
praxe v oboru Krajské nemocnice 
v Liberci. „Sestřičky, laborantky, 
fyzioterapeutky, ošetřovatelky, 
vám všem patří můj obdiv. Obdiv 
za práci, která vyžaduje nejenom 
profesní znalosti, ale také lidský 
přístup, empatii a velikou dávku 
trpělivosti,“ uvedl primátor Li-
berce Tibor Batthyány, který se 
slavnostního ceremoniálu v Diva-
dle F. X. Šaldy zúčastnil.

Oceněny za 40 let praxe byly 
Šárka Rybářová, Magdalena 
Žďárská, Alena Poláková, Marce-
la Hájková, Jana Mařanová, Věra 
Pflégrová, Krista Síbrová, a dále 
v nepřítomnosti také Ivana Zimo-
vá a Bohumila Dlouhá. „Když ně-
kdo chodí do práce a chodí do ní 
rád, tak mu ani nepřijde, že už je 
to 40 let,“ uvedla jedna z oceně-
ných Šárka Rybářová.

Mezinárodní den ošetřo-
vatelství je každoročně slaven 
12. května, na den výročí naro-
zení Florence Nightingale. Ta je 
považována za zakladatelku mo-
derního ošetřovatelství, která 

se zasloužila o rozvoj a zlepšení 
zdravotní péče v 19. a 20. stole-
tí po celém světě a stanovila ná-
plň práce zdravotní sestry, její 
zodpovědnost a samostatnou  
roli.  -red-

Slavnostní ocenění sestřiček se odehrálo v Divadle F.X. Šaldy  Foto | Magistrát města Liberec

Restaurování oltáře  
v kostele sv. Víta začalo

OSEČNÁ | Vzácný hlavní oltář 
v kostele sv. Víta se dočká roz-
sáhlé restaurace. Oltář z 19. stole-
tí od jiřetínského malíře Johanna 
Birnbauma se nachází ve velice 
špatném stavu. Je napaden dře-
vokazným hmyzem, povrch je 
zdegradovaný, zlacení poškozené, 
dekorativní řežby polámané nebo 
dokonce úplně chybí. 

Část oltáře bude demontová-
na a převezena k restaurátorům. 
„Zde bude provedeno očištění od 
hrubých nečistot, sanace všech 

částí, petrifikace, truhlářské opra-
vy a překlížení konstrukčních spo-
jů, vyklížení prasklin a vyklíže-
ní otvorů po žárovkách, doplnění 
chybějících částí – dořezby, opra-
va polychromie a zlacení a stříb-
ření plátkovým zlatem a stříbrem 
a šelakové politury,“ popsal prů-
běh restaurace starosta Osečné 
Jiří Hauzer. Opravený oltář by 
měl být zpět na svém místě zhru-
ba do konce letošního roku. V loň-
ském roce již byla dokončena 
restaurace bočního oltáře.  -red-

JABLONEC NAD NISOU | Most 
v Lidické ulici se konečně dočká 
rekonstrukce. Rozhodli o tom 
jablonečtí zastupitelé. Inves-
tice v hodnotě zhruba 13 mili-
ónů by měla začít o letošních 
prázdninách. 

„Jelikož je most v zástavbě 
a v okolních domech bydlí občané, 
musíme mít s majiteli dotčených 
nemovitostí uzavřené smlouvy 
o spolupráci a právu provedení 
stavby. Bude to pro ně znamenat 
jistá omezení, musíme například 
vybudovat provizorní lávky, aby 
zůstal zachován přístup do ob-
jektů,“ uvedl náměstek primátora 
Miloš Vele.

Most pochází z roku 1910. Po 
celou dobu své existence prošel 
pouze drobnými opravami, proto 
se nyní nachází v prakticky hava-
rijním stavu. Z původního mostu 
tak po rekonstrukci zůstane pou-
ze kamenná klenba. Díky nové-
mu povrchu z kamenné dlažby 
však Lidická ulice dostane jed-
notný ráz, který naváže na opravy 
z roku 2014.  -red-

Stavba nemocničního pavilonu začala
JABLONEC NAD NISOU | Stavba 
nového pavilonu intenzivní medi-
cíny v areálu jablonecké nemoc-
nice byla po dvou letech příprav 
zahájena. Zastupitelé nakonec roz-
hodli, že se stavba vybuduje i bez 
dotace ze státního rozpočtu. Stav-
ba za 150,5 milionu korun by měla 
být hotova do 17 měsíců. 

„V pětipodlažním pavilonu 
najdou své místo oddělení ARO 
a JIP s celkovou kapacitou 18 lů-
žek. V posledním patře bude za-
sedací místnost, inspekční pokoje 

primářů a přestěhuje se sem ad-
ministrativa a vedení nemocnice. 
Do uvolněných prostor po kance-
lářích se rozšíří odborná nemoc-
niční pracoviště,“ vysvětlil ředitel 
nemocnice Vít Němeček. 

„Stavební práce by měly pro-
voz nemocnice omezit jen mini-
málně. Z bezpečnostních důvodů 
však nebude možné procházet po 
stezce pro pěší v zadní části areálu 
nemocnice, vedle Hřbitovní ulice,“ 
dodala mluvčí nemocnice Petra 
Hybnerová.  -red-

Vzácný oltář pochází z 19. století  Foto | MěÚ Osečná
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Hovořil jste také o nutnosti 
rekonstrukce některých 
univerzitních budov – máte 
plán, kdy by mohly opravy 
začít? 

Plán máme, v blízké době uza-
vřeme smlouvu na rekonstrukci 
budovy T v ulici Třebízského. Dal-
ší v pořadí je přestavba bývalých 
hal na knihovnu, což započal už 
můj předchůdce, také standard-
ní rekonstrukce vnitřku budov E1 
a F1 nebo třeba kompletní rekon-
strukce obou tělocvičen a kance-
lářských prostor mezi nimi.

Kolik budou případně stát?
Máme samozřejmě odhad cen, 

ale nemůžeme předvídat dopře-
du, kolik jednotlivé stavební firmy 
budou za rekonstrukce požado-
vat, dokud neproběhne výběrové 
řízení.

Před nástupem do funkce 
jste oznámil, že kromě 
jiného chcete zrušit 
papírové indexy. Z jakého 
důvodu?

Jelikož to zákon umožňuje, po-
vedeme indexy nyní už jen elek-
tronicky, a uspoříme tak čas admi-
nistrativním pracovníkům i našim 
studentům. 

Ve funkci jste poměrně 
krátkou dobu. Máte už 
představu, co z vašich 
plánů se bude prosazovat 
nejobtížněji?

Takovou představu zatím ne-
mám, ale myslím si, že právě prů-
běh rekonstrukcí budov bude da-
leko složitější, než jsem očekával. 

Konkurence mezi vysokými 
školami je obrovská – jakým 
způsobem se snažíte nalákat 
uchazeče o studium zrovna 
na vaši školu?

Ani bych neřekl, že je kon-
kurence velká. Je to spíš vel-
ká nabídka při nepříznivém de-
mografickém vývoji populace 
osmnácti- a devatenáctiletých. 
To znamená, že je obecně víc míst 
v prvních ročnících než hlásících 
se uchazečů.

V čem podle vás TUL 
nejvíce vyniká ve srovnání 
s ostatními českými nebo 
i evropskými univerzitami?

V českém měřítku je TUL v po-
vědomí veřejnosti proslavená jako 

vysoká škola, na které se pěstují 
nanovědy.

Co si pod nanovědami může 
laik představit?

Nanotechnologie se zabýva-
jí objekty, které mají velikost až 
miliontinu milimetru. To je, jako 
by se lidský vlas po délce rozkrá-
jel na tisíc kousků. Lidské oko je 
schopné rozpoznat objekt až do 
0,02 mm velikosti – to je třeba 
tloušťka vlákna pavučiny. Zna-
mená to, že kdybychom rozdělili 
vlas na pouhých šest částí, už ho 
neuvidíme. A abychom se pohy-
bovali v nanovelikostech, muselo 
by těch částí být tisíc. Tak malé je 
nano.

Kdy se jimi začala TUL 
zabývat?

První velký průlom přišel už 
v roce 2003, když tým prof. Oldři-
cha Jirsáka představil patentova-
nou technologii na průmyslovou 
výrobu nanovláken. Ve spoluprá-
ci se společností ELMARCO vy-
vinuli přístroj Nanospider a jeho 
zařazením na trh se spustila svě-
tová lavina vývoje v oblasti nano-
vláken. Kromě toho vyvíjíme za-
řízení, produkty a postupy, které 
fungují na bázi nanočástic – fil-
trace kontaminovaných podzem-
ních vod díky nanočásticím železa, 
nanočástice přidávané do auto-
kosmetiky nebo do barviv a laků 
a podobně.

Máte naopak nějaký 
vzor mezi ostatními 
univerzitami? Nebo se 
chcete vydat vlastní cestou?

Žádný konkrétní vzor nemám. 
Taková vysoká škola, jako je Tech-
nická univerzita v Liberci, je spí-
še ojedinělá, než že by to byl stan-
dardní model univerzity, ale rád 
se inspiruji dobrou praxí v růz-
ných částech jiných univerzit.

Ve srovnání s ostatními 
českými univerzitami máte 
vysoký poměr doktorandů. 
Jak se vám je daří na škole 
udržet?

Pokud se jedná o to, jak udržet 
na škole vystudované doktorandy, 
různí se to podle fakult. Také nám 
nahrává do karet generační obmě-
na. Udržet u nás studenty během 
doktorského studia se daří tře-
ba proto, že můžeme nabídnout 
vedle standardního stipendia ze Podle rektora Brzeziny se TUL proslavila nanovědou  Foto | archiv TUL
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státních prostředků také další sti-
pendia z grantů.

Když se řekne Liberec, 
asi málokdo si představí 
klasické studentské město 
jako je například Brno nebo 
Olomouc. Vnímáte toto 
vnímání jako svého druhu 
handicap? 

V případě studentů pojem Olo-
mouce a Brna nebo Prahy velmi 
rozhoduje. Jsou to stará univer-
zitní města, zatímco my máme 
historii jen 65 let. Přijde mi ale, že 
studenti v regionu vnímají Liberec 
stejnou optikou jako studentské 
město.

Jakým způsobem 
spolupracuje univerzita 
s libereckou radnicí? 
Existují nějaké společné 
projekty? Uvažujete 
o prohlubování spolupráce?

Na to, abych hodnotil spoluprá-
ci Liberce a univerzity, je zatím pří-
liš brzo. Zatím jsem podnikl úvod-
ní informační schůzku s panem 

primátorem Bathyánym. Projek-
ty s magistrátem ale vítáme vřele 
a uvidíme, co budoucnost přinese.

V čem tkví podle vás 
největší problémy českého 
vysokého školství?

Největší problémy tkví v malé 
výběrovosti. To znamená, že v ně-
kterých oborech už je výběr tak 
malý, ne-li žádný, že jím trpí kva-
lita studia.

Sám často zmiňujete jako 
velký problém „masifikaci“ 
vysokého školství. Ve 
srovnání se západní 
Evropou máme přitom stále 
nižší podíly vysokoškolsky 
vzdělaných obyvatel.

Ano, máme sice formálně míň 
vysokoškolsky vzdělaných, nicmé-
ně je otázka, koho tím rozumíme 
– absolventi vyšších odborných 
škol se totiž formálně nepočítají. 
Je spíš ale k zamyšlení, jestli chce-
me za každou cenu zvyšovat po-
čty formálně vysokoškolsky vzdě-
laných obyvatel, a nebo chceme 

skutečně zvýšit vzdělanost národa 
jako celku. To není totéž.

Velice často se mluví o tom, 
že největším nebezpečím 
pro budoucnost české 
ekonomiky je robotizace. 
Vnímáte to také tak? 
Domníváte se, že to zasáhne 
i vaše absolventy?

Neřekl bych, že je robotizace 
takový problém, jak ho často vní-
máme. Roboti nikdy nebudou dě-
lat všechnu práci a nejprve budou 
nasazovaní tam, kde to půjde nej-
jednodušeji, tedy na málo nároč-
nou práci. Proto si myslím, že se 
naši studenti nemají čeho obávat. 
Navíc to může probíhat podobně 
jako průmyslová revoluce, kdy se 
z manufakturní výroby stala to-
vární výroba strojů, které lidem 
odebraly práci. Nicméně časem se 
vše urovnalo a dneska nikdo stroje 
nerozbíjí jako před 150 lety.

Nakonec i něco 
nepracovního – jak 
vzpomínáte na svá 

studia? Napadlo by vás 
jako studenta, že někdy 
v budoucnu vysokou školu 
povedete?

Studoval jsem na Matematic-
ko-fyzikální fakultě Univerzity 
Karlovy a vždycky jsem chtěl pů-
sobit na nějaké vysoké škole jako 
učitel matematiky, což se mi spl-
nilo. To, že jsem byl v závěru své 
kariéry děkanem a nyní i rekto-
rem, je příjemný bonus navíc.

Původním profesí jste 
matematik – lze vůbec při 
řízení univerzity zůstat 
v této profesi aktivní nebo 
vám řízení univerzity bere 
veškerý čas?

Zabírá mi to spoustu času, tak-
že na mou odbornou vědeckou 
činnost nezbývá tolik času, kolik 
bych si představoval.

Přiblížil byste našim 
čtenářům, jak nejraději 
trávíte volný čas?

Volný čas trávím nejraději s ro-
dinou na chalupě.
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Mléko není nápoj a káva odvodňuje. 
Pitný režim je potřeba dodržovat 

Léto se blíží a s ním také vyso-
ké teploty. Ve chvíli, kdy rtuť tep-
loměru atakuje tropickou třicít-
ku, je obzvlášť důležité myslet na 
správný pitný režim. Každý člověk 
by měl vypít půl litru na patnáct 
kilo své váhy. To jsou zhruba dva 
až tři litry tekutin. Jinak nastou-
pí bolest hlavy, únava, nesoustře-
děnost. Dlouhodobý nedostatek 
tekutin může u člověka dokonce 
vyvolat předčasné stárnutí nebo 
problémy s páteří. 

Ne všechno, co ale lidé považu-
jí za nápoje, jsou skutečně tekuti-
ny, které se počítají do pitného re-
žimu. Typickým příkladem může 
být například mléko. To odborníci 
kvůli vysokému obsahu bílkovin 
považují spíš za potravinu než ná-
poj. Sklenice mléka, kterou člověk 
vypije při snídani, se proto do pit-
ného režimu nezapočítává. 

Problematická je také káva. 
Kofein, který je v ní obsažený, to-
tiž lidský organismus dokonce od-
vodňuje. Ten, kdo vypije více než 

tři šálky kávy denně, by měl do 
svého pitného režimu zařadit ales-
poň půl litru tekutin navíc. 

Ideálním nápojem, který po-
slouží ke správnému dodržování 
pitného režimu, je neperlivá voda, 
případně ovocný čaj nebo ředě-
ná ovocná nebo zeleninová šťáva. 
Důležité je vyhnout se především 
slazeným limonádám, které pocit 
žízně naopak ještě umocňují. 

Množství vypitých tekutin je 
navíc nutné si rovnoměrně roz-
vrhnout do celého dne. Není mož-
né strávit celé dopoledne a od-
poledne s jedinou sklenicí vody 
a večer před spaním vypít požado-
vané dva litry najednou. Pro tělo 
se jedná o velikou zátěž, při které 
trpí zejména ledviny.

Lidé by si proto měli hlídat, by 
pili pravidelně celý den. Důležité 
je také to, aby se člověk napil ješ-
tě předtím, než pocítí žízeň. V tu 
chvíli už je totiž pozdě – tělo značí, 
že je problém a hrozí mu dehydra-
tace.   -red-Pitný režim musí dodržovat hlavně děti a starší lidé  Foto | archiv

V Novém Boru mají  
oficiálně Přívětivý úřad
NOVÝ BOR | Městský úřad Nový 
Bor získal významné oceně-
ní – 3. místo v Libereckém kra-
ji v soutěži Přívětivý úřad, které 
už potřetí pořádalo Ministerstvo 
vnitra. Do letošního ročníku se 
přihlásilo 151 městských úřadů, 
novoborský úřad se soutěže zú-
častnil poprvé.

„Ocenění bereme jako potvr-
zení toho, že úřad jde správnou 
cestou. Zároveň je pro nás i mo-
tivací do další práce a k dalšímu 
zlepšování poskytovaných slu-
žeb,“ řekla tajemnice městské-
ho úřadu Lenka Kazberuková. 
„Jsem pyšná na všechny naše 
zaměstnance, kteří se o tento 
úspěch zasadili. Obzvlášť když 
se před námi za Liberecký kraj 
umístil Jablonec nad Nisou a Li-
berec, tedy magistrátní úřady, 
s nimiž se co do rozsahu a mož-
ností nemůžeme zdaleka měřit,“ 
doplnila Kazberuková.

Soutěž Přívětivý úřad hod-
notí přívětivost a otevřenost 
obecních a městských úřadů 
vůči občanům a jejich potřebám 

a oceňuje představitele úřadů 
a samospráv v jejich snaze. Hlav-
ní hodnocenou kategorií je po-
skytování nadstandardních slu-
žeb či služeb v nadstandardní 
kvalitě. Dalšími kategoriemi je 
dostupnost úřadu pro občany, 
transparentnost úřadu, komu-
nikace úřadu, participace úřadu 
a další aktivity úřady. Důraz se 
přitom klade i na elektronizaci 
a modernizaci úřadu.  -red-

Nový Bor se pyšní oceněním  Foto | MěÚ Nový Bor
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Botanická zahrada 

Liberec

Výstava 
KRKONOŠE A JEJICH BOTANICKÉ ŠPERKY 

do 30. září 2018 
Otevřeno denně od 8 do 18 hodin

INZERCE  RV1801184/01

Kam na výlet v Liberci? 

INZERCE  RV1800977/01

BOTANICKÁ ZAHRADA
V Liberci najdete nejstarší bo-

tanickou zahradu v České republi-
ce. Začala se budovat v roce 1893 
a návštěvníci se do ní poprvé po-
dívali o dva roky později. Dnes se 
Botanická zahrada Liberec stará 
o nejpestřejší soubory exotických 
rostlin v České republice a roč-
ně ji navštíví zhruba padesát tisíc 
lidí. Deset různě velkých pavilonů 
návštěvníkům nabízí unikátní po-
hled například na masožravé rost-
liny nebo kaktusy. Největší chlou-
bou zahrady jsou ale nepochybně 
tropické rostliny, lidí se ale mo-
hou potěšit také pohledem na nej-
starší kamelie v Evropě nebo nej-
déle pěstovanou bonsaj na našem 
kontinentu. 

ROZHLEDNA JEŠTĚD
Pokud spěcháte a nemáte příliš 

času na to, abyste všechny krásy 
Liberce prozkoumali do detailu, 

využijte možnosti podívat se na 
něj z výšky více než tisíc metrů 
nad mořem. Celé krajské město 
uvidíte jako na dlani. Na vrcholu 
hory Ještěd naleznete kromě neo-
pakovatelného výhledu také hotel 
s restaurací, televizní vysílač a pří-
rodní park, který přímo vybízí zk 
procházce. Pokud nejste zrovna 
milovníky dlouhých túr v kopco-
vitém horském terénu, můžete na 
vrchol hory vyjet i autem. Zajíma-
vějším zážitkem pro vás ale bude 
cesta kabinovou lanovkou. 

ZOOLOGICKÁ ZAHRADA
Pokud patříte k milovníkům 

bíle zbarveného tygra indického, 
máte v Liberci jedinečnou mož-
nost vidět toto vzácné zvíře na 
vlastní oči. Kromě toho se chova-
telé z liberecké zoologické zahrady 
starají také o takiny čínské, které 
zahrada chová jako jediná v Evro-
pě. Na své si ale jistě přijdou i ti 

návštěvníci, kteří vyhledávají an-
tilopy, žirafy nebo lvy. Procházka 
zahradou trvá zhruba dvě až tři 
hodiny a je tak ideální jako výlet 
na nedělní odpoledne.

TECHNICKÉ MUZEUM 
Teprve od roku 2014 se může 

Liberec pyšnit Technickým muze-
em. Jeho areál se rozprostírá do 
tří pavilonů. Původní pavilon A se 
zaměřuje především na dopravní 
prostředky jako jsou auta, kola, 
motocykly nebo tramvaje a vlaky. 

Před rokem pak přibyl také pavi-
lon B, kde návštěvníci najdou in-
formace týkající se historie tex-
tilního průmyslu v Liberci nebo 
ukázky nejrůznějších výrobních 
technik moderních společností. 
V nejnovější části muzea, pavilonu 
D, který je přístupný od letošního 
dubna, se rozprostírá Království 
automobilů. Lidé si mohou pro-
hlédnout vozy luxusních značek 
jako například Rolls-Royce nebo 
Cadillac a seznámit se s jejich vý-
vojem ve 20. století.    -red-

Ještěd, zoologická zahrada nebo technické muzeum. To je jen zlomek 
z toho, co Liberec nabízí turistům z blízkého i vzdálenějšího okolí. 
Noviny Libereckého kraje přináší tipy na památky a další zajímavosti, 
které byste při cestě do krajského města rozhodně neměli minout. 

Technické muzeum funguje teprve 4 roky  Foto | Wikipedie
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INZERCE RV1801185/01 INZERCE  RV1800619/01

CO JE ZA DVEŘMI?
A) Jaro B) Léto C) Vaše svatba

INZERCE  RV1702209/02
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INZERCE RV1800136/104

Jak se jmenuje jedno z nejstarších čerpadel se šnekovým mechanismem, které si můžete vyzkoušet ve vodním světě v iQLANDIA Liberec? Odpověď naleznete v tajence. 
Tajenku křížovky pošlete pomocí SMS ve tvaru NLK 2 prvnislovo tajenky druheslovotajenky na 903 55 10 do 14. 6. 2018. Pět úspěšných luštitelů dostane od nás rodinnou 
vstupenku do parku iQLANDIA. Cena SMS je 10 Kč vč. DPH.  Technicky zajišťuje TOPIC PRESS s. r. o., info@topicpress.cz, www.platmobilem.cz.

INZERCE  RV1800156/37

HLEDÁME PRÁVĚ VÁS!
Máte „prořízlou“ pusu?
Chcete změnu? Máte slušné nasazení?
Chcete si řídit svůj pracovní čas? Mluvíte rád(a) s lidmi? 
Chcete pracovat ve svém regionu?
Nevadí vám občasná práce přes čas?
Chcete si vydělávat 30 i 50 000?

PAK MÁME PRÁCI PRO VÁS!

Regionální vydavatelství 
rozšiřuje svou působnost 
a hledá 

TALENTOVANÉ 
OBCHODNÍKY 

I ZKUŠENÉ 
MANAŽERY 
INZERCE!
Pošlete nám váš životopis na adresu 
nabor@regionalnivydavatelstvi.cz, 
přidejte pár řádek motivačního dopisu 
a chytněte tak příležitost za pačesy!

Dělejte s námi úspěšné 
Obchodní zástupce, inzertní 

poradce, manažery inzerce!

Designed by Kues / Freepik

scénář 
S A G VA N  T O F I

www.hdk.cz

Partner muzikáluGenerální partner muzikálu

KLIC_92X63_HDK_CR.indd   1 13.02.18   10:50

INZERCE RV1800172/51
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Londýnská

Sousedská

Londýnská

Le
tn

á

Směr od Penny,
Kauflandu,
Lidlu a OBI

Směr od Globusu,
Géčka, Decathlonu,
Severky, Bauhausu,
Kiky a Möbelixu

Směr od centra

Rozšíření Géčka o retailové prodejny 

Otevíráme v polovině června!
Od ledna letošního roku jste mohli pozorovat výstavbu 

nových prostor těsně navázaných na naše Géčko. Jak vás informoval náš Géďa, jde 
o přístavbu dalších prodejen, které budou mít samostatné vstupy z parkoviště. Dva vám již známí nájemci využili nové 
prostory pro výrazné zvětšení své nabídky. 
Z Géčka se tak do nových prostor přemísťuje prodejna Kärcher i sportovní speciálka Husky. Kärcher nejen rozšíří nabídku 
svého sortimentu, ale v prodejně vznikne i zázemí pro poskytování servisu a oprav jejich zařízení. Rovněž tak prodejna Husky, 
která se zvětší o více jak polovinu své bývalé velikosti, poskytne zákazníkům daleko větší výběr.

Nově zde najdete prodejnu pracovního oblečení a obuvi 
Fachman. Jejich sortiment je velmi široký. Speciální 
oblečení zde najdou profese jako zdravotníci, kuchaři, 
záchranáři, myslivci a řada dalších. K tomu samozřejmě 
patří široká nabídka ochranných pomůcek, ale i oblečení 
pro volný čas a koníčky.

Dalším nováčkem je prodejna kuchyní a kuchyňského 
vybavení Gorenje. Spotřebičů Gorenje mají tradici již 
řadu let, i design kuchyňského nábytku stojí na 
dlouholetých zkušenostech společnosti. V nabídce jsou 
jak moderní kuchyně sledující poslední trendy, tak 
nadčasová klasika i typicky rustikální kolekce. S výběrem 
i návrhem vám na místě pomohou odborníci, kteří vám 
zdarma připraví 3D návrh.

S rozšířením o nové obchody ale souvisí 
i příliv nových zákazníků do Géčka a častá 
otázka, jak ulehčit ucpaným kruhovým 
objezdům. Řešení je přitom jednoduché, stačí 
jen správně najíždět na dálniční tah městem.

NC_Géčko_Noviny_Libereckého_kraje_inzerce_A4_188x264_01_TISK
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