
Pohyb je recept na zákeřnou nemoc
Liberec se zapojil do kampaně pro pacienty s roztroušenou sklerózou. Už tento víkend

Liberec – Únava, deprese, bo-
lest, špatné vyjadřování, sní-
žené pohybové schopnosti.
Roztroušená skleróza (RS)
patří mezi závažná onemoc-
nění postihující centrální
nervový systém. Může začínat
nenápadnými symptomy,
končit však může i invalid-
ním vozíkem.

Roztroušená skleróza není
léčitelná, vývoj nemoci se

však dá zpomalit. Důležité je
odhalit ji včas, což je však
vzhledem k tomu, že nemá
specifické příznaky, velice ob-
tížné. Pacienti podstupují sa-
mozřejmě náročnou léčbu,
medikamenty však samy o so-
bě nestačí.

Hledá se 16 tisíc
„Léky nejsou samospásné, je
nutné, aby lidé postižení touto
nemocí začali také dbát o své
tělo a cvičili,“ říká Veronika

Borkovcová, předsedkyně li-
berecké odnože organizace
Roska, která sdružuje pacien-
ty s touto nemocí na Liberec-
ku. Zároveň upozornila na ak-
ci, která se koná už tento ví-
kend. V rámci celostátní kam-
paně Hledá se 16 tisíc dorazí
do libereckého klubu Endor-
fin expedice terapeutů, paci-
entů i dobrovolníků, aby upo-
zornili na závažnost této cho-
roby i laickou veřejnost. Cvi-
čení začíná v neděli 14 hodin.

Přednostně je však akce ur-

čena lidem s roztroušenou
sklerózou. 16 tisíc totiž není
náhodné číslo, je to počet ne-
mocných, po kterých „pátra-
jí“ pořadatelé Maratonu cvi-
čení pro pacienty s RS, aby je
přiměli zapojit se do projektu.
Protáhnout tělo mohou ne-
mocní také v rámci liberecké
Rosky, která každé úterý po-
řádá cvičení, možné jsou i
konzultace. Na celém světě tr-
pítoutozákeřnouchorobou2,5
milionu lidí, v ČR to je kolem
17–18 tisíc. (gb)

ZDRAVÍ

Galerie Lázně zve Na Sibiř!
Oblastní galerie zahájila výstavu zachycující osudy vojáků v Rusku

Liberec – Až na mrazivé pláně
Sibiře, kde v krutých pod-
mínkách přežívali vojáci
útrapy první světové války,
zavede unikátní výstava v Ob-
lastní galerii Liberec.

ZajednoduchýmnázvemNa
Sibiř! se skrývá řada litogra-
fií, grafik i olejomaleb, které
odhalují otřesné životní pod-
mínky na východní frontě a v
prostředí zajateckých táborů.

„Autory jsou německy ho-
vořící umělci pocházející
z Čech nebo Moravy,“ sdělila
kurátorka výstavy Anna Ha-
bánová a dodala, že pod kaž-
dým exponátem si návštěvník
může přečíst i příběh umělce-
vojáka.

Tisíce kilometrů dlouhou
cestu výstava doslova mapu-
je, neboť jednou z jejich domi-

nant je precizně namalovaná
mapa na podlaze výstavní sí-
ně. „Každý si tak může před-
stavit, jak obrovskou vzdále-
nost museli vojáci urazit,“ vy-
světlila kurátorka a upozor-

nila, že jsou na mapě vyznače-
ná všechna místa, která jsou
zároveň zachycena i na vysta-
vených exponátech.

Výstava symbolicky začíná
v Turnově na nádraží, odkud
odjížděl 94. pěší pluk, pod kte-
rý spadalo i Liberecko. „Osu-
dy vojáků z tohoto regionu
mohou návštěvníci vystopo-
vat i na některých litografiích
či malbách,“ sdělila kurátor-
ka.

Součástí výstavy je také
mezinárodní odborná konfe-
rence Na cestách, která v ga-
lerii proběhne dnes a zítra.

Výstava Na Sibiř! byla slav-
nostně zahájena včera a potr-
vá do 17. ledna. Na její zdlou-
havé a pracné přípravě se po-
díleli také historičky z Ně-
mecka a Rakouska. (gb)

NĚKTERÁ z vystavených děl
vznikla přímo v lágrech. Foto: OGL

K výměně ředitelů nedojde
Liberec – Další čtyři ředitelé
krajských příspěvkových or-
ganizací obhájili své posty.
Kraj se rozhodl vypisovat kaž-
dých šest let nová výběrová ří-
zení. Chce tak předejít zabě-
haným stereotypům a posu-
nout vedení organizací vpřed.
Tentokrát byly na řadě Kraj-
ská vědecká knihovna v Li-
berci, Oblastní galerie Libe-
rec a muzea v Turnově a Čes-
ké Lípě.

K žádným změnám ale ne-
došlo. Své posty si před od-
bornou komisí uhájili všichni
dosavadní ředitelé. V knihov-

ně Blanka Konvalinková,
v Turnově Vladimíra Jakou-
běová, v České Lípě Zdeněk
Vitáček a v liberecké galerii
Jan Randáček.

„Do konkurzů se nikdo jiný
nehlásil, vyjma Oblastní ga-
lerie, kde byla ještě jedna zá-
jemkyně z Prahy. Pan Randá-
ček ji ale předčil. Potvrzuje se,
že když je organizace dobře ve-
dená, není potřeba z venku se
do konkurzů hlásit,“ uvedl
radní Petr Tulpa s tím, že
všichni ředitelé potvrdili, že
jsou odborníky na svém mís-
tě. (jap)

ZA DRAKA DO KRKONOŠ
O TÝDENNÍ POBYT V KRKONO-
ŠÍCH budou od soboty soutěžit
děti z libereckých mateřských
škol. S papírovými draky, které
malí výtvarníčci vyrobili ve
svých mateřinkách, se mohou
pochlubit na výstavě v liberec-
kémObchodním centru Forum.
„Naše děti mají tyto výtvarné
aktivity moc rády, nadšeně se
zapojují, je to pro ně událost,“
řekla ředitelka Mateřské školy
DelfínekIvetaBlažkovástím,že
se do podobných akcí zapojují už
delší dobu. „Loni to byla soutěž
o Mikuláše,“ zavzpomínala.
„Jsme rádi, že se o tyto akce za-
jímají také rodiče, a to nejen tím,
že se zúčastní výstavy a hlaso-
vání,“ dodala na závěr ředitelka.
Do ankety o nejpovedenějšího
draka, která bude probíhat do
konce října, se může zapojit i ši-
roká veřejnost. První místo bu-
de odměněno týdenním poby-
temvkrkonošskémpenzionu.Za
druhé a třetí místo děti získají
didaktické pomůcky a hračky.
Slavnostní zahájení za přítom-
nosti herečky Ivetty Blanaro-
vičové proběhne ve 13 hodin.
Zváni jsou nejen děti a jejich ro-
diče.
Foto:MŠDelfínek

Město rozhodlo. Stopka
pro další nové ubytovny
Liberec – Město Liberec chce
zabránit růstu nových ko-
merčních ubytoven, které se
stávají pastí pro sociálně sla-
bé občany závislé na dávkách
hmotné nouze. Připravuje
proto stavební uzávěru na ob-
last přechodného ubytování.
„V žádném případě nechceme
omezovat rozvoj cestovního
ruchu, proto si současně po-
necháváme možnost udělení
výjimky, aby se neblokovala
výstavba hotelů či penzionů,
jejichž záměry budeme posu-
zovat individuálně,“ vysvět-
luje náměstkyně primátora
Karolína Hrbková. „Chceme
jen najít způsob jak zamezit

nárůstu ubytoven toho nej-
horšího druhu.“

Inspirace Jabloncem
Stavební uzávěra bude platit
pro celé území Liberce a bude
trvat do doby vydání nového
územního plánu. Radnice si od
toho slibuje, že dočasně zasta-
ví přeměnu stávajících objek-
tů, sloužících dnes jinému
účelu, na ubytovací zařízení.
„Inspirovali jsme se vyhláš-
kou v Jablonci nad Nisou, kde
stavební uzávěru na omezení
ubytoven vydali už na jaře,“
říká náměstek pro sociální ob-
last Ivan Langr. V Liberci je

dnes 25 ubytoven, některé jsou
v hrozném hygienickém i sta-
vebním stavu. Ubytovny ob-
vykle slouží ke krátkodobému
bydlení, přičemž cena za uby-
tování dosahuje až 6000 korun
na osobu a měsíc. „Uzávěra je
jen náplastí, ne komplexním
řešením. Dokud tu bude fun-
govat systém, kdy příspěvky
na bydlení končí v kapsách li-
dí, kteří si zakládají byznys na
tíživé situaci jiných, tak se ni-
kam nepohneme,“ dodal Lan-
gr. Uzávěra by měla začít pla-
tit počátkem příštího roku.
Město počítá i se zřízením
vlastní ubytovny, peníze na ni
chce získat z fondů EU. (jap)

Hasiči včera vyjížděli k 15 nehodám
Liberec – K celkem patnácti dopravním neho-
dám vyjížděli včera do 16. hodiny hasiči v Libe-
reckém kraji. Nehody se nevyhnuly žádnému re-
gionu a hasiči zasahovali jak na Liberecku, Jab-
lonecku, Semilsku i Českolipsku.
Po osmé hodině ranní byl vyhlášen poplach
českolipským profesionálům, kteří jeli na pomoc
na silnici I/13 do Okrouhlé, kde havaroval
osobní automobil Renault Clio. Zranění utrpěla
řidička i spolujezdkyně. Hasiči provedli protipo-

žární opatření a pomohli s vyproštěním zraněné řidičky z vozu. Nemuseli
použít hydraulické nářadí. Hasiči ze stanice Turnov byli povoláni k do-
pravní nehodě do Tatobit, kde auto skončilo na střeše. Řidička byla lehce
zraněna. Tragičtější důsledky však měla nehoda ve Smržovce, kde zasa-
hovaly dvě jednotky hasičů. Hasiči po příjezdu ihned pomohli při ošetřo-
vání těžce zraněného devětasedmdesátiletého řidiče. O čtyři roky mladší
žena při havárii zemřela. (red)

Rozvíjející se i rma v automotive průmyslu 
se specializací na výrobu střešních nosičů 
v Bakově nad Jizerou hledá do svého týmu 
zaměstnance na pozice:

• VEDOUCÍ KVALITY
• TECHNIK KVALITY
• VEDOUCÍ PROJEKTŮ
• DISPONENT LOGISTIKY
• TECHNOLOG
• CNC OPERÁTOR
• ÚDRŽBÁŘ
Kontakt: Jana Čermáková
Telefon: +420 326 718 102
Email: j.cermakova@aas-automotive.cz
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Aukční síň, Galerie Národní, 
Národní 25 (Pasáž Paláce Metro), Praha 1

Přijedeme kamkoli v ČR

☎ 224 236 380, 737 571 660

OBRAZY A STAROŽITNOSTI
PRODÁTE NEJLÉPE V AUKCI

www.galerie-narodni.cz

BYT ZA 50 % CENYBYT ZA 50 % CENY
Podíl ¼ bytu 3+1 v obci Žandov, okres 

Česká Lípa. Dražba 9.12.2015 v 10:40 hod., 
na www.eurodrazby.cz. Nejnižší podání 
57.000 Kč, tržní odhad 112.500 Kč, 

min. příhoz 10.000 Kč.
www.eurodrazby.cz, 800 900 490

DŮM ZA 50 % CENYDŮM ZA 50 % CENY
Rodinný dům v obci Hrádek nad Nisou, část

obce Václavice, okres Liberec. Dražba 26.11.2015
ve 14:00 hod. na www.eurodrazby.cz.

Nejnižší podání 200.000 Kč, tržní odhad 
400.000 Kč, min. příhoz 10.000 Kč.

www.eurodrazby.cz, 800 900 490


