
s r p e n   2 0 1 4   /   č Í s L O   7   /   r O č n Í K   I X . 37 000 odběratelů

<

do voleb zbývá  
už jen 40 dní!

Cena Ď 2014 má jeden hit: 
nadační fond lasvit

Miss
 Lib

ere
cké

 Lis
ty

HLA
SUJTE

 PRO SVOU

DÍVKU, P
OšLE

TE

JÍ S
MS

Ilustrační foto na titulní straně

Hejtman Půta:  
Korytář je špicl
KrajsKé protiKorupční praCoviště  
jaKo tajná poliCie?

 Volby 2014

 Dobrodruh

Téměř 40 let brázdí 
Evropu ve Škodě 100
projel sKoro všeChny evropsKé státy  
a podíval se i do afriKy



www.liberecke‑listy.cz
Soukroménezávislénoviny.
E‑mail:redakce@liberecke‑listy.cz
Manažerinzerce:604232238
Vydavatel:BOHEMIAWERBUNG,s.r.o.

Všechnaprávakuveřejněnýmdílůmjsouvyhrazena.Zaobsahinzerceodpovídájejízadavatel.
Materiályoznačené(PI)a(PR)jsouplacenouinzercí.
Registračníznačka:MKČRE16697

2 SrpEn2014

Výtisk kapitánem Bílých tygrů

do voleb už jen 40 dní!
Starostové nám panikaří. Údajný černý kůň podzimních komunálních vo-

leb v Liberci začíná propadat hysterii. Starostové pro Liberecký kraj, s nimiž 
je jako jediný koaliční partner ve vládě Libereckého kraje Změna pro Liberec, 
jsou ze svého spojence značně zoufalí.

Sňatek z rozumu mezi SLK a Změnou po krajských volbách připomíná 
italskou domácnost těsně před rozvodem. Tahají se o děti i o majetek, jeden 
na druhého hází špínu.

Zatímco věčně šťouravý Jan Korytář tahá z rukávu trumfy typu zmanipu-
lovaného výběrového řízení na autobusového dopravce v kraji, tak jeho přímý 
rival, šéf kandidátky Starostů Michal Hron, rozesílá médiím infantilní prohlá-
šení, jací že skvělí kluci Starostové jsou. Ostentativně se v něm vymezuje 
proti svému krajskému partneru - Změně. Bohužel samochvála dost smrdí 
a kdo o sobě takové věci prohlašuje, tak má potencionálně důvod cosi zakrý-
vat. Touha SLK po primátorském křesle je totiž tak obrovská, že to nelze 
přehlédnout. Škoda, že není na Liberecku další podobný úřad, aby mohli Půta 
s Hronem usilovat u hattrick.

Jaksi bokem politického boje o Liberec stojí tradiční strany ČSSD, KSČM 
a ODS. Sílu TOP 09 lze jen těžko odhadovat, protože před volbami před 
čtyřmi lety nebyli schopni pod vedením Luďka Nečesaného postavit ani kan-
didátku. Velké šance nebudou mít ani letos. Komunisté budou mít své jisté 
a bude pak záležet na vzniklé koalici, zda ji KSČM podpoří. Nebo se konečně 
do nějaké koalice dostanou? Možná by to bylo i ku prospěchu Liberci.

ODS bude v zastupitelstvu spíše do počtu. Po odchodu kontroverzního Ji-
řího Kittnera jim jaksi chybí osobnost. A voliči budou ochuzeni o báječné vi-
deo polonahého Kittnera tančícího ve slipech na lžíci bagru Syneru u Ještědu. 
Ano, kdo si vzpomene, i tak chtěla v roce 2010 ODS vyhrát volby.

Sociální demokracie má želízko v ohni. Současná primátorka, která údajně 
bojovala o místo na kandidátce, je jedničkou a navíc vesměs přijatelnou širo-

kým spektrem voličů. Původní váhání ČSSD, zda Rosenbergovou vůbec nasa-
dit, je poněkud mimo mísu, zvlášť po skandálech, které socdem předvedla na 
kraji v minulém období. Na stránkách Libereckých listů jsme často psali 
o personální politické krizi v Liberci a tento stav stále trvá, což si politické 
sekretariáty někdy uvědomí, někdy pozdě a někdy vůbec.

Liberecké komunální volby budou mít ještě tři čerstvé štiky v rybníku. Jak 
moc budou politicky potentní, to se uvidí.

První je Petr Černý, dříve Věci veřejné, který vyrostl na boji proti drahému 
teplu v Liberci, si založil pro letošní volby novou partu. Jako snad jediný pří-
mo a otevřeně deklaruje podporu drobným živnostníkům, což není vůbec od 
věci.

Druhou dravou rybkou by mohl být Roman Šotola, který se trhl od mateř-
ské ČSSD a založil si svou stranu. Tato hvězda okresního přeboru sice může 
zlákat a sebrat nějaké ty hlasy, ale v podstatě jde o účelovou partičku mající za 
cíl vytahat z města co nejvíce peněz - podpory pro svůj fotbalový koníček. 
Přínos páně Šotoly pro rozkvět Liberce se snad ani hodnotit nedá.

Svou kandidátku si postavilo také celorepublikově veleúspěšné ANO. Jak 
se ale odrazí potenciál získaný v parlamentních volbách do libereckého komu-
nálu, je spíše otázka pro kartářku.

A jak pak nám ty volby mohou dopadnout? V kuloárech panuje nejistota 
a obava o to, že se do městského zastupitelstva dostane mnoho subjektů jen 
s několika zvolenými zastupiteli, což málem vylučuje sestavení smysluplné 
koalice. Další řeči se vedou o možném větším úspěchu ČSSD a SLK. Tyto dvě 
strany by mohly vytvořit koalici, ovšem vyjednávání o tom, kdo by pak byl 
primátor, by nastolila patovou situaci. Navíc Starostové by popřeli své vyme-
zení se vůči ČSSD, proti níž při krajských volbách bojovali a dušovali se, že 
s nimi nikdy…

Tak uvidíme.  Petr Hrach
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To, o čem se již delší dobu spekulovalo, 
dostalo oficiální podobu. Kapitánské 

„céčko“ na dresu Bílých Tygrů bude od nové 
sezóny zdobit hruď obránce Jana Výtiska. Zku-
šený zadák nahradí ve funkci kapitána Petra 
Nedvěda, který „vedl“ liberecký tým dlouhých 
pět let. Celkově je Jan Výtisk teprve osmým 
kapitánem Bílých Tygrů v jejich extraligové 
historii.

Kapitána si dle tradice volí samotní hráči, 
a to formou tajného hlasování, do kterého 
nijak nezasahují trenéři ani členové vedení 
klubu. Za Janem Výtiskem se jako další v po-
řadí umístili Martin Bartek a Petr Gřegořek, 
kteří tak budou plnit roli asistentů.

Mistr bodyčeků, který miluje terénní vozy 
a „bublající“ motorky, v Liberci doposud 
odehrál 5 sezón. Za Tygry nastoupil k 222 
zápasů, ve kterých si připsal 31 kanadských 
bodů. Nutno ovšem podotknout, že Jan Vý-
tisk má především výraznou defenzivní úlo-

hu a v této činnosti je jedním 
z nejlepších obránců extraligy. 
To potvrzuje i jeho celkově 
2. místo v loňském ročníku 
novinkové statistiky „Rade-
gast Index“, kde se hodnotí 
úspěšné hity, zblokované stře-
ly a nahrávky.  

 Martin Kadlec

QR
pRo vás
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hejtman půta: korytář je špicl

Korytářovo protikorupční pracoviště ode-
slalo 25. 8. své stanovisko ke spornému 
výběrovému řízení na autobusového do-

pravce krajským zastupitelům. Hejtman Půta, 
s jehož Starosty je Korytářova Změna v koalici, 
označil závěry uvedené v zaslaném stanovisku za 
zásadní zpochybnění tendru.

Hejtman ve svém prohlášení z 26. 8. nejen čtí 
síru na Korytáře a s ním spojenou Změnu, pro-
tikorupční pracoviště a Čmeláka, ale zároveň 
oznámil, že se obrátil na vrchní státní zástupky-
ni Lenku Bradáčovou s žádostí o prověření zá-
važných informací uvedených ve stanovisku 
a případné zahájení dalších kroků.

„Považuji to vzhledem ke vzniklé situaci za 
povinnost vyplývající z funkce hejtmana. Podnět 
vrchní státní zástupkyni jsem se rozhodl podat 
proto, že Krajské protikorupční pracoviště, o.p.s. 
není žádný oficiální „vyšetřovací“ orgán. Bylo 
založeno Janem Korytářem a neziskovou organi-
zací Čmelák, zastoupenou opět stejným panem 
Janem Korytářem, který byl zároveň náhradní-
kem člena hodnotící komise zmíněné veřejné za-
kázky na autobusového dopravce v Libe-
reckém kraji pro období 2014 – 2024 a ke 
všem podkladům týkajícím se zpochyb-
ňované veřejné zakázky měl přístup,” 
uvedl Půta.

Hejtman dále vysvětluje kroky (rozu-
měj: obhajuje se), které celý podivný 
tendr doprovází od roku 2012, kdy jej 
vypsala minulá krajská vláda ČSSD.

Poslední vývoj přinesl vyloučení nej-
levnějších uchazečů o zakázku ve veřej-
né dopravě na 10 let, sice společnosti 
ICOM a BusLine, pro podezřele nízkou 
nabídnutou cenu. Poté se během srpna 
měli sejít zástupci Změny v čele s ná-
městkyní hejtmana Zuzanou Kocumo-
vou a Janem Korytářem s vedením vy-
loučené společnosti ICOM. To Martina 
Půtu a jeho spolustraníka a známého 
„Změnobijce“ (byť zároveň koaličního 
partnera Změny) Michaela Canova 
značně pobouřilo. Závěry Korytářova 
protikorupčního pracoviště jsou již jen 
třešničkou na výbušném dortu pro hejt-
mana Půtu.

„Stanovisko Krajského protikorupčního pra-
coviště o.p.s., které osobně považuji za samozva-
nou „tajnou policii“ Změny pro Liberecký kraj 
a Jana Korytáře, stejně jako výše zmíněné schůz-

ky a zpochybňování celé veřejné zakázky, zásad-
ně narušují moji důvěru v zachování základních 
principů, které by každá veřejná zakázka měla 
dodržovat, tedy principu transparentnosti a rov-

ného přístupu ke všem uchazečům. Pro-
tože se podle mého názoru vyskytly dů-
vody, pro které nelze ve veřejné zakázce 
pokračovat, navrhnu na nejbližší schůzi 
Rady LK, která se uskuteční 2. 9. 2014 
zrušení této velmi významné veřejné za-
kázky,” dodal Martin Půta.

„Rada Libereckého kraje udělala na 
začátku srpna dvě důležitá rozhodnutí 
v dalším postupu v zakázce na zajištění 
autobusové dopravy v Libereckém kraji 
v dalších letech. Nejdříve vyřadila na do-
poručení hodnotící komise ze zakázky na 
zajištění autobusové dopravy na dobu 10 
let dopravce s nejlevnější nabídkou. Ná-
sledně rozhodla o pokračování jednání na 
zajištění dopravy na 2 roky jen se stávají-
cími dopravci v kraji. A to přesto, že měla 
k dispozici i výhodnější nabídku společ-
nosti ICOM. Rozhodnutí Rady kraje ne-
podpořila pouze Zuzana Kocumová ze 
Změny, protože obě tato rozhodnutí bu-
dí pochybnosti,” uvádí se v prohlášení 
Změny z poloviny srpna.

 Jaroslav Čížek

„Krajské protikorupční pracoviště o.p.s. osobně považuji za samozvanou ‚tajnou policii‘ Změ-
ny pro Liberecký kraj a Jana Korytáře.“ To jsou slova hejtmana Libereckého kraje v reakci na 
zpochybňování výběrového řízení na autobusového dopravce v Libereckém kraji v hodnotě cca 
4 miliardy korun.

Zakázka na dopravní obslužnost je podle názoru pracovníků Krajského protiko-
rupčního pracoviště zmanipulována. Poté, co ÚOHS zrušil výběrové řízení na deset 
let pro celou řadu chyb, chce kraj vypsat nové řízení, provizorně na dva roky. Hod-
nota zakázky na autobusovou dopravu v Libereckém kraji na příští dva roky činí 
cca 800 mil. Kč. Největší díl má získat opět společnost BusLine, a.s., propojená 
s místními politiky, zejména s ODS, ČSSD a KSČM, ale nově také přímo se Starosty 
pro Liberecký kraj.

Dle všeho ze zakázky na příští dva roky nevyjde jako vítěz Liberecký kraj, ale s největší pravděpodob-
ností právě a zejména firma BusLine, a.s. Ta totiž v původním výběrovém řízení, které chce ÚOHS zrušit, 
nepodala do žádné oblasti nejlepší nabídku a hrozilo, že tak v kraji skončí. Přesto to je právě tato firma, 
která má podle návrhu rady kraje i nadále příští dva roky zajištovat největší díl autobusové dopravy v kra-
ji. Podle podkladů pro krajské zastupitele to přitom nebude za cenu 27,52 Kč/km, kterou nabídla v pů-
vodním výběrovém řízení, které nevyhrála, ale za 30,57 Kč/km, tedy zhruba o 3 Kč na 1 km více. Tuto 
cenu dojednal radní Vladimír Mastník (SLK).

Ze stanoviska protikorupčního pracoviště

Jan Korytář
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Byl to obrázek jako z jiné doby. Na kraji 
silnice stála historická škodovka s otevře-
ným a napěchovaným zavazadlovým pro-

storem. Jeho obsah přitom tvořila změť výbavy 
pro pohodlné cestování z přelomu 70. a 80. let: 
starý plynový vařič, kastrůlek s proviantem, ka-
nystr na vodu, autoatlas, zkoušečka na elektriku 
a další různé věci. Vedle auta svačil jeho majitel 
Jaromír Škrla z Pardubic.

Muž, který už se svou stovkou najezdil přes 
300 tisíc kilometrů. „Moje auto je model Škoda 

100 L de luxe z roku 1976, žádné zvláštní úpravy 
nemá. Když pominu jeho přestavbu na plyn,“ 
říká pan Jaromír, když se ptám na stáří vozu 
a technické parametry. „Teď,  když jezdím na 
plyn, funguje auto dokonce lépe než předtím,“ 
dodává pyšný majitel.

Jaromír Škrla se letos rozhodl, že procestuje 
severní Čechy. Hlavně okolí Liberce, Frýdlantu, 
Nového Města pod Smrkem a Šluknovského 
výběžku. A zajel také Žitavy a Bogatyny. Tenhle 
region v podstatě důvěrně zná. Pocházela odsud 

jeho matka, a on sám tady prožil část svého 
dětství.

Cestování pana Jaromíra je přitom velice 
skromné. Jeho letitá škodovka je pro něj na vý-
pravě dopravním prostředkem, jídelnou i ložni-
cí. Kempy anebo penziony totiž v žádném přípa-
dě nevyhledává. „Najít si místo k přespání, je 
vlastně jednoduché. Zajedu do nějaké klidné 
čtvrti, v autě připravím lůžkovou úpravu a vy-
spím se. Místo k parkování si samozřejmě pečli-
vě vybírám. Hlavně s ohledem na svou bezpeč-

cestoVatel téměř 40 let 
Brázdí eVropu Ve škodě 100
Je možné v roce 2014 objevovat Evropu Škodou 100 L z roku 1976 coby kvalitním cestovatel-
ským vozidlem? Jaromír Škrla z Pardubic tvrdí, že ano. Se svou škodovkou projel za téměř čty-
ři desítky let skoro všechny evropské státy. A podíval se i do Afriky. Letos o prázdninách cesto-
vatel navštívil sever Čech. Zejména Liberecký kraj.
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nost,“ popisuje pardubický cestovatel. Navigaci 
a jiné moderní technické prostředky nepoužívá. 
Snad vyjma mobilního telefonu - pro případ 
nouze.

Jaromír Škrla dnes cestuje zejména po České 
republice. V minulosti to ale bylo všechno jinak: 
„Kromě Anglie a Ruska jsem se škodovkou pro-
jel všechny evropské země. Nejseverněji jsem 
byl v norském Trondheimu. A co se týče jihu, to 
jsem se dostal na hranice Iráku, Íránu anebo 
Lybie. V Egyptě jsem navštívil Alexandrii. A byl 
jsem také v egyptském přístavu El Alamein, 
u kterého byla za druhé světové války poražena 
německá armáda vedená generálem Erwinem 
Rommelem. Kdysi jsme cestovali ve dvou. Dnes 
už bohužel jezdím pouze sám,” dodává smutně.

Historická Škoda 100 L patří na dnešních sil-
nicích mezi málo vídané automobily. Vždyť je to 
regulérní veterán. Pan Jaromír to moc dobře ví 
a v této souvislosti také říká: „Za mým automo-
bilem se lidé samozřejmě otáčejí, zejména mladí 
motoristé se přitom usmívají. Velice často si vůz 
fotografují hlavně cizinci. Především Holanďa-
né.“

Pardubický cestovatel tvrdí, že při správné 
údržbě dokáže jeho automobil sloužit ještě řadu 
let. O koupi moderního vozidla vůbec neuvažu-
je. Dnešní auta podle něho 40 let jezdit určitě 
nevydrží. A navíc si na nich dnes řidiči nedokáží 
skoro nic opravit. Na rozdíl od staré stovky, 
kterou si šikovný majitel dokáže opravit praktic-
ky kdekoliv. „Asi nejsložitější závadou na mé 
škodovce bylo za všechny ty kilometry porou-
chané ložisko spojky.“

Přestože pan Jaromír procestoval velkou část 
světa, snímky z jeho výprav zatím viděl málo-
kdo. Fotografoval totiž výhradně na barevné 
diapozitivy. A na dnešní digitální technologie si 
zatím příliš netroufá. Problém je také v tom, že 
sehnat kvalitní filmy na dia snímky je stále slo-
žitější.

Cestování se ale vzdát rozhodně nehodlá. 
A pokud někdy v létě zahlédnete na kraji cesty 
historickou škodovku v letité hnědé metalíze, 
nezapomeňte zamávat. Uděláte radost nejen 
starému automobilu, ale hlavně jeho majiteli.

 Rudolf Karlík

Máte zajímavý životní příběh? Napište nám ho!

www.LiBerecKe ‑LiSty.cZ
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Má současná první dáma Liberce znovu šanci usednout po podzimních komunálních vol-
bách do primátorského křesla? Podle průzkumů jsou její šance dost slušné. Pokud bude 
zvolena do městského zastupitelstva, bude její jméno opět ve hře.

martina rosenBergoVá je třetí 
nejoBlíBenější primátor(ka) V zemi

Jak ukázal exkluzivní průzkum společnosti 
SANEP, který se zaměřil na hodnocení dva-
nácti primátorů krajských měst, Prahy a nej-
většího města Středočeského kraje Kladna, 

největší oblibě se těší primátor Brna Roman On-
derka, s nímž je v souhrnu spokojeno 49,7 % do-
tázaných obyvatel Brna.

Druhým nejlépe hodnoceným primátorem 
je nejvyšší představitel největšího města Stře-
dočeského kraje Kladna Dan Jiránek, s jehož 
činností je v souhrnu spokojeno 43,9 % obyva-
tel Kladna. Nad čtyřicetiprocentní hranicí 
spokojenosti se dále umístila primátorka Li-
berce Martina Rosenbergová (42,9 %) a primá-
tor Ostravy Petr Kajnar (41,5 %).

Naopak na druhém konci pomyslného žeb-
říčku oblíbenosti primátorů krajských měst, 
Prahy a Kladna se umístila se ziskem 27,7 % 
kladných hlasů primátorka Pardubic Štěpánka 
Fraňková a primátor Českých Budějovic Juraj 
Thoma se ziskem 26,8 % kladných hlasů. Nej-
hůře se pak umístil primátor hl. města Prahy 
Tomáš Hudeček se ziskem 24,1 % kladných 
hlasů. Pražský primátor se pak pohybuje na 
spodních příčkách i v hodnocení hejtmanů.

Exkluzivní internetový průzkum byl prove-
den na reprezentativním vzorku 15 654 dotá-
zaných ve věkové kategorii 18 - 70 let během 
července 2014. Celkově se průzkumu společ-
nosti SANEP zúčastnilo v rámci panelu 
220 tisíc registrovaných uživatelů 54 759 dotá-
zaných. Reprezentativní vzorek byl vybrán 
metodou kvótního výběru. Statistická chyba 
u uvedené skupiny obyvatel se pohybuje ko-
lem +- 1,5 procentního bodu.  (rs)

Primátorka Liberce Martina Rosenbergová.  Foto SML.
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POZVÁNKA

Chytilová & spol., patentová kancelář, s.r.o. ve spolupráci s Českou marketingovou společností 
Vás zvou na konferenci FENOMÉN ZNAČKY 2014 – ekonomické, právní a emocionální 
aspekty, která se koná pod záštitou prezidenta České republiky pana Miloše Zemana.

Využijte koncentrace odborníků na budování a ochranu značky na jednom místě.

Seznamte se s příběhy úspěšných českých značek, získejte informace o tvorbě a ochraně 
značky, o možnostech podnikání pod zavedenou značkou i o obchodování se značkou. 
Seznamte se s nejčastějšími chybami, kterých je možné se při budování značky dopustit. To vše 
na konkrétních příbězích a případových studiích.

Kdy:  30. října 2014
Kde:  Praha, Slovanský dům, velký sál
Čas:   9–19 hodin

Témata konference:
1. blok – Emoce v marketingu
2. blok – Právní aspekty
3. blok – Ekonomické aspekty
4. blok – Cesty do zahraničí
Číše vína

Chytilová & spol., patentová kancelář, s.r.o.
tel.: 728 303 023
e-mail: registrace@fenomen-znacky.cz
www.fenomen-znacky.cz

Silný a emocionální vztah 
spotřebitele se značkou 
je oboustranně výhodný 
pro majitele značky i pro 
potenciální zákazníky, kteří 
pak mají snazší orientaci 
na trhu.

Podrobnosti a přihlášku najdete na www.fenomen-znacky.cz

http://kuc.cz/7br0er
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www.bisnode.czBisnode Česká republika, a. s. | T +420 274 000 800 | E info@bisnode.cz

S P E C I A L I Z O V A N Á  D A T A B Á Z E

MANAŽEŘI VELKÝCH
ČESKÝCH FIREM

Chcete se nechat stále přepojovat?

Nebo svou nabídkou raději oslovujete 
přímo manažery?

2014-05 Liberecké listy 6 - Manažeři velkých českých firem 205x124.indd   1 22.5.2014   8:51:11
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cEnaď

Na jaře se v Novém Boru konalo regionální kolo ceny Ď v Libereckém kraji. Generálním 
partnerem bylo město Nový Bor a jedním z partnerů Liberecké listy. Také s přičiněním Li-
bereckých listů se i letos podařilo uspořádat regionální kolo, které určilo držitele „ceny Ď 
v Libereckém kraji 2014“, který poté velice uspěl v celostátním finále v Národním divadle.

cena Ď 2014 má jeden hit: 
nadační fond lasVit

Regionální cena Ď se udílela v Městském 
divadle v Novém Boru. Na základě nomi-
nace Občanského sdružení D.R.A.K. za 

širokou a nákladnou pomoc při rekonstrukci bu-
dovy sdružení a za pomoc mnohým rodinám 
v sociální nouzi získal cenu Ď v Libereckém kraji 
Nadační fond Lasvit - zastoupen paní Lenkou 
Sálovou.

Přestože cena Ď nemá poražených a držite-
lé cen mají být vnímáni jako symbol k media-
lizaci myšlenky projektu, bývá přece jen po-
stup do finále v Národním divadle v rámci 
kategorie GRAND PRIX Ď brán za velký 
důvod k radosti. Že však tato radost bude po-
sléze nečekaně znásobena mnohonásobně, ni-
kdo dopředu nevěděl.

Letos se prvně projektu partnersky účastnil 
i Český rozhlas Dvojka. Svým posluchačům 
představil všech čtrnáct regionálních vítězů 
ceny Ď a nabídl možnost hlasování o určení 
držitele speciální „ceny Ď posluchačů České-
ho rozhlasu“, která se při finálové ceremonii 
24. června v Národním divadle předávala jako 
jedna ze 17 hlavních cen. Zástupkyně Liberec-
kých listů – Jiřina Chrtková, stejně jako zá-
stupkyně RTM TV – Dagmar Chlebíková, 
starosta Nového Boru – Mgr. Jaromír Dvořák, 
umělecká fotografka – Monika Váňová a zá-

stupci ČSOB – Dana Stránská a Roman 
Pázner – jakožto členové „Kolegia ceny Ď 
v Libereckém kraji“ svým hlasováním sice hr-
dě určili regionálního vítěze ceny Ď, ale asi 
netušili, že jejich „vyslanec do celostátního 
finále“ v Národním divadle uspěje tak výraz-
ně.

Jedna věc je totiž vyhrát rozhlasové hlaso-
vání a převzít na scéně Národního divadla 
„cenu Ď posluchačů Českého rozhlasu Dvoj-
ka“. Samo o sobě to je krásné a milé. Druhá 
věc je ale současně vědět, že ona anketa byla 
nesmírně úspěšná co do počtu posluchačských 

hlasů. Ne, nebyla to anketa o nejpopulárnější-
ho zpěváka, umělce, sportovce. Byla to anketa 
představující příběhy dobrodinců. A hle – za 
týden se sešlo přes deset tisíc hlasů! Nevídaný 
úspěch ankety jako takové! A téměř polovina 
hlasů náležela Nadačnímu fondu Lasvit.

A všechno to začalo v Novém Boru, které-
mu, stejně jako všem partnerům ceny Ď v Li-
bereckém kraji (Nový Bor, Liberecké listy, 
RTM TV a ČSOB) náleží poděkování za to, že 
umí ve všech pádech skloňovat slovo „děkuji“, 
neboli myšlenku „ceny Ď“. Pro každý pád jim 
děkuji sedmkrát.  Richard Langer



MISS LIbEREcKé LISTy V.

Dívka 3: Lenka Janoušková, 31 let

Hlasujte: MLL 3 na 900 06 09

Dívka 5: Nelly Grindlerová, 17 let

Hlasujte: MLL 5 na 900 06 09

Dívka 1: Dita Vávrová, 20 let

Hlasujte: MLL 1 na 900 06 09

Dívka 4: Barbora Vastlová, 16 let

Hlasujte: MLL 4 na 900 06 09

Dívka 6: Barbora Mrázová, 23 let

Hlasujte: MLL 6 na 900 06 09

Dívka 2: Olga Pavlasová, 25 let

Hlasujte: MLL 2 na 900 06 09

Dívka 7: Marie Szénásiová, 19 let

Hlasujte: MLL 7 na 900 06 09

Dívka 9: Adéla toráčová, 22 let

Hlasujte: MLL 9 na 900 06 09

Dívka 8: Kristýna Novotná, 22 let

Hlasujte: MLL 8 na 900 06 09

Dívka 10: Veronika Adamcová, 20 let

Hlasujte: MLL 10 na 900 06 09

Opět se setkáváte s dívkami, které 
exkluzivně pro Listy a naši soutěž na-
fotila agentura BOHEMIA WERBUNG.
každázdívekmásvéčíslo,na
kterémůžeteposílatSMShlasy
aurčittaknejsympatičtějšídívku
listůroku2013.
posílejtehlasyprosvoufavoritku
aposuňtejikvítězství.
Pravidla soutěže jsou jednoduchá. 
Pod každou dívkou je uveden tvar 
SMS a číslo, kam jí můžete poslat hlas 
(příklad: MLL 30, pošlete na č. 900 
06 09).
Cena je 9 Kč vč. DPH. SMS servis 
poskytuje Erika, a. s., Na Příkopě 9 - 
11, Praha 1, 110 00.
Podrobná pravidla najdete na 
www.liberecke -listy.cz.
Dívka s nejvíce hlasy opět získá 
zahraniční zájezd a spoustu hodnot-
ných cen.
Vyhlášení MISS SMS LIBERECKÉ 
LISTY 2013 a MISS LIBERECKÉ LISTY 
2013 se uskuteční na slavnostním 
večeru v roce 2014.

pátýročníksoutěžedívekzlibercealibereckéhokraje

Pošlete SMS
a změňte pořadí!

FOtOGrAFie VšecH SOutěžícícH DíVeK 
najdete na webových stránkách 
Libereckých listů www.liberecke‑listy.cz

Průběžné výsledky hlasování

1. Lucie Nedbalová MLL 12
2. Marie Szénásiová MLL 7
3. Adéla Toráčová MLL 9
4.	 Jana	Šenfeldová	 MLL	16
5.	 Lenka	Janoušková	 MLL	3
6.	 Nelly	Grindlerová	 MLL	5
7.	 Veronika	Adamcová	 MLL	10
8.	 Michaela	Lamačová	 MLL	14
9.	 Kristina	Bergmanová	 MLL	11
10.	 Kristýna	Novotná	 MLL	8
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Dívka 11: Kristina Bergmanová, 17 let

Hlasujte: MLL 11 na 900 06 09 

Dívka 15: Jana Marvanová, 16 let

Hlasujte: MLL 15 na 900 06 09

Dívka 13: Kristýna Morávková, 22 let

Hlasujte: MLL 13 na 900 06 09

Dívka 17: Karolína Humečková, 19 let

Hlasujte: MLL 17 na 900 06 09

Dívka 19: Barbora Vachtová, 18 let

Hlasujte: MLL 19 na 900 06 09

Dívka 21: Veronika Stefanská, 18 let

Hlasujte: MLL 21 na 900 06 09

Dívka 12: Lucie Nedbalová, 25 let

Hlasujte: MLL 12 na 900 06 09

Dívka 16: Jana šenfeldová, 17 let

Hlasujte: MLL 16 na 900 06 09

Dívka 14: Michaela Lamačová, 16 let

Hlasujte: MLL 14 na 900 06 09

Dívka 18: Kristýna Kočišová, 18 let

Hlasujte: MLL 18 na 900 06 09

Dívka 20: Kristýna Svobodová, 25 let

Hlasujte: MLL 20 na 900 06 09

Dívka 22: Dominika Fišerová, 20 let

Hlasujte: MLL 22 na 900 06 09

Hlasujte pro vaši dívku!

lékařskýdůmpraha7,a.s.
www.plasticka‑chirurgie.us

Luxusní dámské prádlo
a sportovní oblečení

CK PLUSTOUR M
Nový Bor

T. G. Masaryka 810
473 01 Nový Bor

plustour@volny.cz
tel./fax:487725155

tel.:487721330
GSM:602440611

Vítězka získá zájezd pro dvě 
osoby do Říma nebo Paříže

každýměsícodměnímetoho,kdo
pošlenejvíceSMShlasůprosvoufa‑
voritku v 5. ročníku MISS LIBERECKÝCH 
LISTŮ. Věcné ceny věnuje redakce LIBE-
RECKÝCH LISTŮ. začervenecvyhrává
majiteltel.čísla:607938062.
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Nejhorší vězení 

je to, do kterého se 

odsoudíme sami

www.grada.cz

215 Kč

cenapo slevě
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6

8
8

Uveďte kód pro slevu 
E38/14. Platnost nabídky 
do 30. září 2014. 
Objednávejte: obchod@grada.cz 
nebo na www.grada.cz, 
telefon: 234 264 401, 
poštou: Grada Publishing, a.s., 
U Průhonu 22, 170 00  Praha 7.

Dokonalý život
Být průměrný není normální
Pavel Vosoba
Nechte se strhnout ostrými dialogy a dějem neobyčejného příběhu 
mladého Richarda Drakina a zkušeného Johna Rocka, kteří vás za-
vedou do různých koutů světa, k výjimečným lidem, jejichž osudy 
změní váš život a pomohou vám najít správnou cestu k osobnímu 
úspěchu a štěstí.

Knižní tip z nakladatelství Grada Sleva 20 % na všechny knihy

VĚRA MARTINOVÁ
& JAMIE MARSHALL a spol.
SLÁVEK JANOUŠEK 
A LUBOŠ VONDRÁK,
BIG O’BAND MARKA OTTLA
DEVÍTKA, PASSAGE, NAČAS, 
POUTA, LÁŽO PLÁŽO, VOMIŠTĚ, 
BOHADLOBAND, JEN TAK TAK
MODERUJE MÍRA OŠANEC

APPLE výkup iPhone 4, 4S, iPad, MacBook, iMac
PEnízE ihnEd. Liberec. Apple@nabito.eu

NA LEVNěJšÍ NáKUPy S NáMI!
Autodoprava Liberec. Přeprava osob minibusem, 
odvozy na nákupy a na různé akce, svatby a po-
dobně. Do Polska na trhy - bogatynia, Zgorzelec, 
Jelenia Góra. Od 160 Kč za osobu.

Tel.: 723 973 898
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křížoVkaliStů

Vážení čtenáři, po vyluštění křížovky zašlete tajenku 
a vaše jméno pomocí SMS na číslo
900 06 09 v tomto tvaru:
LIsTY Kr jmeno vylustena tajenka
Cena je 9 Kč vč. DPH. SMS servis poskytuje:
Erika, a. s., Na Příkopě 9 - 11, Praha 1, 110 00.

výherce z minulého vydání listů:
majitel tel. čísla: 774 717 002

Murphyho zákon… (najdete v tajence)

Nevíte, jestli jste vyhráli v našich soutěžích?
Přehled všech výherců najdete na

www.liberecke ‑listy.cz

Vylosovaný výherce obdrží
knihu Egona Wienera.



byty
➤ Jsme čtyřčlená slušná rodina, shání-

me byt do pronájmu v liberci v ulici Kube-

líkova nebo okolí do 10 000 Kč vč. slu-

žeb pokud možno bez kauce nebo kauci 

rozložit na splátky. Všem děkujeme za 

nabídky. jarousarova@seznam.cz

nemovitosti
➤ sMs:  Prodam zasitovany stavebni 

pozemek s vydanym povolenim na stav-

bu RD. Dlouhy Most u Liberce, 1 002 m2, 

cena 1,1 mil.Kc. Tel.: 602 831 345.

➤ prodám  rodinný  dům v Hrádku nad 

Nisou. Vila o dvou bytových jednotkách + 

3 nezávislé pokoje, celková plocha 

240 m2. Zděný dům s půdou, podsklepe-

ním, garáží a skladovacími prostory. 

Ústřední topení na tuhá paliva, nový ko-

tel DAKON. Střešní krytina je pálená 

taška, okna jsou dřevěná špaletová. Za-

hrada 436 m2 s ovocnými stromy, mož-

nost přikoupení dalšího pozemku na 

chov domácího zvířectva a pěstitelství. 

Dům se nachází přímo na hranicích 

s Německem a Polskem v obci Hrádek 

nad Nisou, kraj Liberecký. Supermarket 

250 m od domu. RK nevolejte! 

777 106 709.

elektronika prodej
➤  prodám  tablet Prestigio Multipad 

PMP3370B. Koupen letos na jaře, v zá-

ruce, v perfektním stavu, bezchybná 

funkce ověřena, nepoškozený (bez škrá-

banců!) zabalen v originálním obalu. Ne-

využívám jej, proto jej prodávám. Původ-

ní cena 3 000 Kč. Předám osobně nebo 

zašlu na dobírku. Telefon: 721 754 949.

prodej - různé
➤ prodám stavební míchačku 60 l, na 

380 V. Cena 2.500,- Kč. Spolehlivá, plně 

funkční. Tel.: 720 424 628.

Počítačová myš hewlett-packard x1000. 

V záruce do 27.10. 2015. Původně 250 

Kč. Nyní 149 Kč. 723299434

➤ Exkluzivní prospekty: mercedes-benz 

produktionsprogramm der daimler-benz 

ag stuttgart-untertürkheim. Mercedes-

-benz historisches programm. 

84x116cm. Cena celkem 1250 eur. 

723299434

➤ Kniha matematika 4 pro vš. Brzezina, 

salač, dvořák, kalousek, staněk, šimůn-

ková. Původně 350 Kč. Nyní 190 Kč. 

723299434

➤ Luxusní časopisy readers digest. Roč-

ník 2011 a dvojčíslo z roku 2012. Pů-

vodně 1100kč (13 čísel). Nyní 500 Kč. 

723299434

➤ Psací stůl 62x120x73cm. Původně 

2450č. Nyní 390 Kč. Polstrovaná židle 

z masivu. Původně 860 Kč. Nyní 260 Kč. 

723299434

➤ Rádiobudík roadstar typ clr-242. Tu-

ner, alarm, snooze, sleep. Původně 750 

Kč. Nyní 190 Kč. 723299434

➤ Hračky z 80 let. Dělo bucanero. Bura-

go bmw 535i rally, saab 900 turbo. Ke-

nworth air can. Škoda 120 rozkvet vdi. 

Natahovací autíčka rrsville iowa usa. 

Launch miami beach. Igra land rover 

a renault trafic. Námořník s fajfkou a ob-

lečením a další. Celkem 400 Kč. 

723299434

➤ Dva holící strojky wilkinson pro vý-

měnné hlavice wilkinson quattro. Zastři-

hovač vousů braun exact power ep20 

komplet. Původně celkem 1650 Kč. Nyní 

240 Kč. Zdarma 5ks aa baterií. 

723299434

➤ Sluchátka philips shp 1900, stereo 

hifi bas, originální obal, music/pc/tv. 

Extra lehké, nastavitelné, jemné polstro-

vání, jack 3,5mm. Původně 649 Kč. Nyní 

140 Kč. 723299434

➤ Hrablo na sníh, koště dřevěné, rejžák 

dřevěný s násadou. Původně celkem 

650 Kč. Nyní 120 Kč. 723299434

➤ Ocelový výlisek, trubka, mosazné 

dráty (18ks, délka cca 95cm), ocelové 

profily průřez u odlehčené (délka cca 

100cm a 200cm), zámek, ucpávek do 

uší ear, respirátor 3m proti prachu, 12ks 

barevných eloxovaných dural klíčů erre-

bi. Celkem 100 Kč. 723299434

➤ Starší velké závěsné zrcadlo do ložni-

ce, pravá část naklápěcí, malý kousek 

pravého a levého rohu zrcadla odlomen 

- lze opravit. Původně 3500 Kč. Nyní 150 

Kč. 723299434

➤ Plastový koš na prádlo nebo na zahra-

du, 70 litrů. Dva kusy. Velký kbelík plas-

tový s uchem objem 15 litrů. Cena za 

vše dohromady 100 Kč. 723299434

➤ Dalekohled vanguard da-8210, diopt-

rická korekce, zvětšení: 8x, průměr ob-

jektivu: 21 mm, zorný úhel: 7,2°, zorné 

pole v 1000 m: 126 m, průměr hledáč-

ku: 10 mm, zaostření od: 4 m, původně 

590kč, nyní 159 Kč. 723299434

➤ Pánské kalhoty trend line, velikost 

34/32, světle modré, pas 92cm, délka 

106cm, 100% bavlna. Původně 649 Kč. 

Nyní 150 Kč. 723299434

➤ Pánská košile joka sportswear. Roz-

měry: hruď 116cm, rukáv 61cm, barva 

švestková, původně 890kč, nyní 250 

Kč. 723299434

➤ Pánská košile hardzone comfort 

wear, hnědý manchester. Rozměry: ru-

káv 55cm, hruď 124cm, původně 

495kč, nyní 190 Kč. 723299434

➤ Pánská košile bushman original, jako 

nová, původně 1490kč, nyní 349 Kč. 

K tomu zdarma 2 zachovalé pánské po-

lokošile, vel. M/l + kšiltovku loap. 

723299434

➤ Dámské boty - lodičky, nové, nenoše-

né, zabalené, značka graceland. Origi-

nální krabice. Nádherné, černošedé, ve-

likost 40, původně 599kč, nyní 300 Kč. 

723299434

➤ Exkluzivní kniha pověsti židů. Mýty, 

legendy a výklady. 459 Kč. 723299434

➤ Nová hliněná čajová konvice 1,2l + 

léčivý krystal kamenné soli s otvorem 

pro čajovou svíčku. Původně celkem 

800 Kč. Nyní 170 Kč. 723299434

➤ Pouzdro na mobil boll, deuter. Zacho-

valá větší ledvinka deuter. Původně cel-

kem 840 Kč. Nyní 115 Kč. 723299434

➤ Dvd komedie megamysl , chůva k po-

hledání, darwinovy ceny, holka k na-

kousnutí, škola svádění. Originály s bo-

nusovými materiály a obalem, nové. 

Původně celkem 1500 Kč. Nyní 250 Kč. 

723299434

➤ Nádobí z porcelánu, celkem téměř 60 

kusů, zachovalé. Různé druhy. Pouze 

komplet. Nevyužité! Značkové, vyrobené 

v čr. Původně celkem 2650 Kč. Nyní 

pevná cena 400 Kč. 723299434

➤ Dvě knihy - sbírky příkladů z matema-

tiky pro zš, studenty a učitele. 4000 

příkladů. Původně celkem 560 Kč. Nyní 

110 Kč. 723299434

➤ Peněženka nová polyesterová, mnoho 

příhrad. Ocelový řetízek s minikarabinou 

k zajištění proti zlodějům. Pěkná, tmavě 

modrá. Původně 250 Kč. Nyní 59 Kč. 

723299434.

➤ Kniha k výročí 125 let střední průmy-

slové školy v mladé boleslavi (1867-

1992). Spec. Limit. Edice k maturitám 

v r. 1996. Logar. Pravítko logarex s orig. 

Štítkem průmyslové školy strojnické 

v mladé boleslavi. Celkem 110 Kč. 

723299434

➤ Kabelka siva collection, nová, původ-

ně 699, nyní 290 Kč. K tomu nové 

dámské páskové boty hnědé barvy, vel. 

39, původně 695kč, nyní 290 Kč. Nebo 

vše za 400 Kč. 723299434

➤ Značkové náramkové hodinky dámské 

secco, strojek quartz, s osičkami, bez 

řemínku, pouzdro hodinek - ocel. Zacho-

valé. Původně 690 Kč. 85 Kč. 

723299434

➤ Barevná reprodukce od slavného 

českého malíře karla skály - motiv zátiší 

(váza s květinami). Čssr panorama 

1978. Zachovalé. 96x67cm. K zarámo-

vání. 200 Kč. 723299434

➤ Kalendář měsíční 2013. Vaříme podle 

fáze měsíce. Komentáře slavných osob-

ností. Původně 82 Kč. Nyní 40 Kč. 

723299434

➤ Hvězdářská ročenka 2003. Původně 

250 Kč. Stav nové knihy. Nyní 85 Kč. 

723299434

➤ Kniha prevence rakoviny střeva. Dr. 

Norman w. Walker. Jak pečovat o zdraví. 

S předmluvou j.a. zentricha a manželů 

diamondových. Nové. Původně 178 Kč. 

Nyní 89 Kč. 723299434

➤ Meteorologická stanice edison. Na 

elektronické součástky nebo opravit. 

Původně 149 Kč. Nyní 55 Kč. 

723299434

➤ Exkluzivní kniha copak to mají v kalho-

tách. Ženské pohledy na muže. Cenné 

informace pro muže. Dagmar sedlická. 

260 stran. Nové. Původně 179 Kč. Nyní 

99 Kč. 723299434

➤ Kniha fit pro rok 2000. Jak si osvojit 

životní styl. M. Diamond, d. Schnell. 254 

stran. Původně 179 Kč. Nyní 89 Kč. 

K tomu zdarma dvd buď fit s čt 2 - olga 

šípková, jana havrdová, vladimír va-

louch, václav krejčík. 723299434

➤ Kniha démon z jiného světa. Pátrání 

po tajemství. Rozbory, informace z archi-

vů, fakta. Edice fakta a svědectví. J.j. 

duffack a m. Jensen. 251 stran. Původ-

ně 200 Kč. Nyní 125 Kč. 723299434

➤ Přívěsek na klíče wilson us open. 

Odznak dres puma, přísavky s háčky do 

kuchyně, odznak liberce, odznak vlajka 

u.s.a s, 2 kusy křídy, porcelánové malo-

vané korálky, placka vegetariánství ano, 

reflexní páska, klip, horolez. Expres 

smyčka. Celkem 150 Kč. 723299434

➤  prodám:  Drcený  polystyren, velké 

množství. 732 572 415.

➤  prodám  patrovou  postel  i s matra-

cí.C ena dohodou,nutno osobní odvoz 

Semily. 725 013 083.

➤ prodám moderní postel, alpská bílá/

černé sklo se štrasovým proužkem, roz-

měr 180x200 cm, včetně dvou roštů 

a dvou zdravotních matrací. Doba užívání 

1 rok. Nutnost osobního odběru. Cena 

7 000,– Jablonec nad Nisou, 

605 928 172.

➤  prodam  boty  zn.  nike,  velikost 27, 

vnitrni stelka 16 cm. Bez zavad, klasicke 

znamky noseni. Moznost zdarma dovezt 

Liberec a okoli, pripadne dalsi mesta po 

dohode. Tel.: 723 057 310.

➤ prodám sklokeramickou desku Elect-

rolux EHS 6651P. 100% funkční jenom 

cca 1,5 cm štípnutý okraj. Rozměry: 590 

x 520 x 47 mm (š.h.v) Rozměry výřezu: 

560 x 490 mm, poloměr rohu: R5. Připo-

jovací napěti: 230v, 50HZ. Max příkon: 

7,1kw. Cena: 1 200 Kč. 775 665 533.

➤ Masivní dřevěný psací stůl. Rozměry 

106 x 63 x 76 cm Vyrobeno v Nizozemí. 

Stůl je v dobrém stavu a všechno je 

funkční a bez viditelných vad. Tel.: 

604 997 526.

➤ prodám neprůstřelnou vestu třídy IIIA 

+ aramidový plát. Vesta už nemá štítek 

a má roztřepené okraje. Cena 1 000,– 

Tel.: 777 893 580.

➤ prodám dětskou jídelní židli Babypo-

int Fábula. Ve velmi dobrém stavu, polo-

hovatelná zádová opěrka, snímatelný jí-

delní pult, závěsný koš pod sedačkou, 

5-bodový beezpečnostní pás. Původní 

cena 2 300 Kč, nyní za 700 Kč. Tel.: 

737 775 383.

➤  Drcený  polystyren,  velké množství. 

Volat po 17 hod. 732 572 415.

➤  prodám  žulové  kameny  na zahradu 

jako soliterní kusy (velké kusy), na stav-

bu skalek, opěrných zdí, zpevnění břehů, 

do základů apod. Jsou pěkné, zaoblené. 

Množství není omezené. Menší kusy, 

větší jsou i více než metrové. Krásná 

žula. Cena dohodou. Tel 606 340 430.

➤ elektrický paralyzér - vzhled mobilu - 

výkon 1 200 000 V - nepostradatelný 

ochránce na večerních procházkách, na 

cestě z práce apod. Nový, nepoužitý, 

s vestavěnou svítilnou. Orig. balení, ce-

na 390 Kč. Zašlu i na dobírku. Tel.: 

723 509 549.

➤ prodám dveře plastové vč. zárubně, 

bílé a zlatý dub, dále plechové dveře do 

stávající zárubně a kompletní oplocení 

zahrady - bránu, branku a pletivo. Neu-

skutečněná stavba, přivezu. Tel: 

777 106 709.

➤  prodám  nové  nepoužité modřínové 

palubky. Šíře 72 mm, síla 18 mm, délka 

od 1 do 2 m. Palubky jsou obroušené 

a 2 x nalakované - připravené na obklá-

dání, jsou velmi pěkné. Celková plocha 

je 15 m2. Cena za 1 m2 je 80 Kč. Možný 

osobní odběr Tanvald, nebo dovezu Jab-

lonec n. Nis., Liberec, Železný Brod 

a okolí. Tel.: 702 398 673.

Koupě - různé
➤ sMs: KOUpIM bizuterii zbytky z vyro-

by, vanocni perovy stromecek, betlem 

papirovy i dreveny. Tel. 603 410 736.

➤ sMs: KOUPIM STOJANEK S TRPASLI-

KY. STARE VANOCNI OZDOBY. STROME-

CEK Z PERI. ZVONICI STROMEK. BET-

LEM. TEL. 274 814 448.

auta prodej
➤ prodám Babeta 407 s TP, jednorych-

lostní, rok vyroby 1982, vše funkční, 

původní lak i chrom, top stav, jen sed-

nout a jezdit. Cena 4500 Kč. 

604 712 485.

➤ prodám  zadní  dveře na  Ladu 2102. 

Tel.: 602877767
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září
Kolem 23. září začíná na

severní polokouli podzim
(podzimní rovnodennost).
Staročeské označení tohoto
měsícebylozářujnebozářij,
což znamená „za říje“, od‑
vozováníodslunečníhozáře‑
níjepouzelidovouetymolo‑
gií. Mnoho jazyků převzalo
jeholatinskýnázevSeptem‑
ber(šloosedmýměsícpřed
reformoukalendáře).

Vzářízačínáobdobípod‑
zimnísklizně.Kroměovocea
brambordozrávátakévinná
révaachmel.Protosevlido‑
vétradicičeskýchzemíode‑
hrávají v tomto měsíci tzv.
sklizňovéslavnosti‑vinobra‑
ní, dočesná nebo pro jižní
Čechytypickákonopická.

28.záříjedensv.Václava.
Dnesdenstátníhosvátku,do
nedávné minulosti den, kdy
sevhornatýchkrajíchsváděl
dobytekzletníchpastvindo
vsí k přezimování. V někte‑
rých oblastech také končila
ročníslužbačelediazároveň
se uzavíraly smlouvy s hos‑
podářinapříštírok. (wiki)

horoSkopliStů
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Hlasovat pro své favoritky můžete až do vyhlášení
MISS SMS LIBERECKÝCH LISTŮ 2013 a MISS LIBERECKÝCH 

LISTŮ 2013, které se uskuteční na finálovém
večeru v roce 2014

Pravidla soutěže a přihlašovací formulář naleznete 
na webu Libereckých listů/soutěže

Zde se nachází i fotografie z předchozích ročníků
Do soutěže se můžete hlásit též formou 

SMS na telefon 605 279 393 
nebo na e-mail miss@liberecke-listy.cz

LIBERECKÉ LISTY a agentura 
BOHEMIA WERBUNG pořádají 

Dívky i hlasující opět hrají o hodnotné ceny

5. ročník MISS LIBERECKÝCH LISTŮ

Beran 21. 3. -  20.4.
Úspěchy u pří-

slušníků opačného
pohlaví už vás tolik netěší ja-
ko dříve, protože k práci a se-
berealizaci potřebujete maxi-
mální klid. Je nejvyšší čas,
abyste přestali utrácet za ne-
potřebné věci. Toto varování
se netýká pouze vaší malič-
kosti, ale všech členů rodiny.  

Býk 21. 4. -  21. 5.
Většině  zrozen-

ců Býka prospívá činorodost,
pohyb a logické myšlení.
Přestože jste ostatním někdy
až protivní svojí přemírou ak-
tivit a smyslem pro pořádek,
ze svých plánů neslevujte.
Nastává období, během ně-
hož můžete totiž hodně doká-
zat.  

Blíženci 22. 5. -  21.6.
V tyto dny patříte mezi veli-

ce křehké bytosti. Jste lehce
zranitelní zejména na dušič-
ce. Nejvíce se vás dotkne kri-
tika vašeho nejbližšího příte-
le nebo některého z členů
rodiny. Každý váš dobře pro-
myšlený nápad nebývá
mnohdy správně pochopen,
protože byl především špatně
interpretován. 

Rak 22. 6. -  22. 7.
Pokud jste byli

až dosud zvyklí ra-
dit se o závažných věcech
nejprve s partnerem, teď bu-
de vše jinak. Okolnosti vás
brzy donutí rozhodovat se sa-
mostatně, a o jakékoliv ma-
ličkosti. Zpočátku počítejte
s nesnázemi, ale časem si
zvyknete. O víkendu se vydej-
te na nějaký krátký poznáva-
cí výlet s celou rodinou.    

Lev 23. 7. -  23. 8.
Zbytečně děláte

z komára velblouda. Za pří-
padné nedorozumění a hád-
ky nesete vinu většinou vy.
Není třeba, abyste každému
na potkání vmetli pravdu do
očí. Takovýmto počínáním
byste mohli těžce ranit člově-
ka,jehož si nesmírně vážíte
a máte ho rádi. Svým chová-
ním byste ho mohli odradit
a v horším případě i ztratit.  

Panna 24. 8. -  23.9.
S vámi je to těžké.

Máte totiž utkvělou předsta-
vu, že každý, kdo s vámi ne-
souhlasí, je vlastně proti
vám. Kladete důraz na ne-
podstatné věci a to důležité
vám uniká. Pokud vám nevy-
hovuje týmová práce, proč
nehledáte uplatnění někde

jinde nebo nepracujete na
živnostenský list? 

Váhy 24. 9. -  23. 10.
Važte si pozvání,

které obdržíte od významné
osobnosti. Není vyloučeno, že
vám tyto kontakty může po-
zději závidět i váš nadřízený.
Dokud jste si v práci plnili
mlčky své povinnosti, a ni-
kdo o vás téměř nevěděl, bylo
všechno v pořádku. Na dru-
hou stranu je ale dobře, že
jste „vylezli ze své ulity“a za-
čali být sami sebou. 

Štír 24. 10. - 22. 11.
Příznivé období pro stabili-

zaci zdravotního stavu i me-
zilidských vztahů. Tak tedy
neváhejte a rychle se s part-
nerem udobřujte. Určitě neu-
děláte chybu, když mu koupí-
te malý dárek. Nezáleží na
tom, co mu dáváte, ale jakým
způsobem.  

Střelec 23. 11. - 21. 12.
Prožijete období plné lásky,

pohody a porozumění. Nic
vám nebrání, abyste si vzali
řádnou dovolenou a nejlépe
dnes odjeli za hranice všed-
ních dnů s člověkem, jenž pro
vás znamená vše. Duševní
pohoda Střelců je vidět i na-
venek, šíříte kolem sebe opti-

mismus, všude tam, kde je ho
potřeba.

Kozoroh 22. 12.  -  20.1.
Na vaši drahou polovičku

už přestaňte vymýšlet nej-
různější finty, nebo se do
nich pořádně zapletete.
S každým byste měli jednat
přímo, bez oklik, zkrátka tak,
jak byste chtěli, aby ostatní
jednali s vámi. Děláte chybu,
když doma o intimních
a choulostivých záležitostech
mlčíte. Partner od vás očeká-
vá naprostou otevřenost.  

Vodnář 21. 1. -  19. 2. 
Velkou předností

Vodnářů je nyní umění nava-
zovat obchodní kontakty. Ne-
dokážete si ale zjednat trva-
lejší důvěru a respekt, což je
právě důvodem, proč nezrea-
lizujete některé ze svých plá-
nů. A to je obrovská škoda
pro blízkou budoucnost. 

Ryby 20. 2. -  20. 3.
Hvězdy přejí změ-

nám všeho druhu. Neotálejte
a dělejte všechno pro to, aby
se zvýšila úroveň celé rodiny
a dosáhli jste i vyššího plato-
vého ohodnocení. Parado-
xem je, že stejný problém mo-
hou mít jak vyhlášení lenoši,
tak i studijní typy. 



Obohaťte své reklamní materiály o emoce 
originální fotografií střiženou na míru. 

Využijte zázemí našeho fotoateliéru a našeho týmu
komunikační a public relations agentury.
Propojujeme fotografický um s marketingovou 
odborností a kreativním myšlením.

BOHEMIA WERBUNG, s.r.o.
 
Habartická 578/1d 
190 00, Praha 9

Tel.: 283 882 700
Tel.: 604 232 238

office@bohemia-werbung.cz
www.bohemia-werbung.cz

Udělejte také své šťastné rozhodnutí
Reklamní kampaň emotivně, čistě & jednoduše


