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Operace oka už do 14 dnů.
Díky nově otevřenému sálu
MARTINA PETRÁŠKOVÁ

Operace je otázkou
čtvrthodiny
Oční klinika ale nebude v novém sále operovat jen zmiňovaný šedý zákal, i když bude
patřit mezi nejčastější zákro-

Noc vědců v libereckém IQ parku
Liberec – „V pátek 27. září se uskuteční v libereckém
IQ parku zajímavá a naučná akce Noc vědců. „Všichni
badatelé se mohou těšit na spoustu pokusů, výbuchů,
ohňů a experimentů. Při koumání v laboratořích si návštěvníci vyzkouší výrobu vlastního svítícího slizu či
svítilny,“ láká na páteční akci manažerka IQ parku
Monika Vamberová. Návštěvníci mimo jiné uvidí i pohádku O chemickém království. Milovníci adrenalinu
se mohou zúčastnit workshopu Sherlocka Holmese, při
kterém budou objevovat tajemství neviditelného inkoustu, či workshopu Poprava gumového medvídka, v
rámci kterého se dozvědí, jaké reakce probíhají v zažívacím ústrojí člověka. Zkrátka nepřijdou ani ti návštěvníci, co si rádi hrají. Pořadatelé si pro ně přichystali zábavnou hru „Energie všude s námi“, ve které se budou plnit různé úkoly u čtyř energetických exponátů. Noc vědců v libereckém IQ parku začíná v sedmnáct hodin a končí úderem třiadvacáté hodiny.
Vstup je pro všechny návštěvníky zdarma.
(mod)

Liberec – V sobotu 28. září se uskuteční již 32. ročník
soutěže psů, kterou pořádá Kynologický klub Liberec.
Letos se bude soutěžit v disciplínách poslušnost a obrana. Zúčastnit se mohou majitelé jak zkušených, tak i
mladých psů, kteří zkušenosti teprve nabírají. Po loňské premiéře bude opět zařazena do soutěže kategorie
STOPA, která prověří, jak dobře umí psí svěřenci vystopovat pachovou stopu. Počet soutěžících, kteří se závodu zúčastní, zůstane pro pořadatele tajemstvím až
do jeho zahájení. Závodníci se totiž mohou přihlašovat
i v den a na místě konání závodu. V současné chvíli je
přihlášeno už třicet závodníků. Na závěr soutěže bude
vyhodnocen nejlepší pes v poslušnosti a nejlepší pes
obranář. Zároveň bude probíhat i oblíbená soutěž družstev mezi jednotlivými kynologickými kluby. Nejlepší
závodník se svým psem v kategorii pak získá titul absolutní vítěz soutěže „O Liberecký pohár – memoriál
Josefa Velechovského a Rudolfa Bárty“. Jako každý
rok zvou organizátoři k účasti i širokou veřejnost. Akce se koná v areálu klubu v Pavlovicích za Kauflandem, který se otevře v sobotu v 9 hodin ráno. Vstup je
pro všechny zdarma.
(red)

NOVÝ SÁL vyrostl v přistavěné části kliniky. Je vybaven špičkovou technikou a zázemím pro personál. V
horní části přístavby jsou nové ambulance (snímek vlevo dole). Foto Deník/Vít Černý
ky. „Budeme provádět také
refrakční operaci nitroočních
čoček. Tedy zákrok, po kterém
brýle nebo kontaktní čočky
nahradí čočka přímo uvnitř
oka,“ vysvětluje primář kliniky Jiří Korynta. Běžné jsou
i operace očních víček. Do budoucna se počítá i s některými
operacemi sítnice.
První pacienti s šedým zá-

kalem ulehnou na speciální
operační polohovací křeslo v
listopadu.
Zákrok je nebolestivý a trvá
zhruba patnáct minut. Provádí se při vědomí pouze s lokální anestezií.
Klinika má kapacitu až pět
tisíc operací předního segmentu oka, především šedého
zákalu, ročně. Umožní to jak

špičkové vybavení sálu, tak i
zkušený tým lékařů v čele s
primářem Jiřím Koryntou,
který patří k předním českým
odborníkům na mikrochirurgii oka. Kromě čtyř oftalmologů bude pacientům k dispozici také přítomný anesteziolog. Sál bude sloužit pacientům z celého Libereckého kraje a okolí.

Předplaťte si Liberecký deník
na čtvrt roku

a získejte dárek

zatím promítat každý pátek,
sobotu a neděli. V pátek jeden
snímek, v sobotu tři a v neděli
také jeden.
„Tuto sobotu bude na programu ve dvě odpoledne dětský film Oggy a škodíci, v půl
šesté hrajeme film Justin: jak
se stát rytířem a od osmi snímek Riddick,“ přibližuje nejbližší program Štrom.

MARTINA PETRÁŠKOVÁ

Frýdlant – Filmoví diváci ve
Frýdlantu se konečně dočkali.
Po roce budou mít znovu fungující kino. Ba co víc. Kino s
nejmodernější digitální technologií, která umí promítat i
trojrozměrné filmy. Už od pátku navíc ponese nové jméno.

Kino Smědá nebo
Valdštejn?

permanentka do posilovny
UNIRELAX - ﬁtness centrum
v hodnotě 600,- Kč
(10 vstupů, platnost 4 měsíce)
UNIRELAX ﬁtness centrum
Vesecká 97, 460 06 Liberec 6, tel.: 603 756 991
www.posilovna-liberec.cz
www.eshopﬁtness.cz
posilovna
sauna
solárium
masáže
poradenství, sestavení
tréninkových plánů

Digitalizace kino
zachránila

DIGITALIZACI má kino za sebou, teď čeká na diváky.Foto: MÚ Frýdlant
nastíním, že jsme se přiklonili
k názvu univerzálnímu. Možná není příliš originální, ale
podle nás dobře koresponduje
s domáckým charakterem kina,“ říká Štrom.

Premiérový film –
Donšajni
První snímek, který bude ki-

no po oficiálním otevření promítat, bude český film režiséra Jiřího Menzela Donšajni.
„Byla to poměrně jasná volba.
Chtěli jsme film, který je teď v
premiéře. Aby lidé věděli, že
teď jde i ve Frýdlantu vidět něco úplně nového. No a měl to
být český film, navíc jméno režiséra hovoří samo za sebe,“
usmívá se Štrom. Kino bude

Moderní digitální promítací
technologie frýdlantské kino
fakticky zachránila. „Filmy
na 35mm pásech, které jsme
jediné mohli promítat ještě loni, se už nevyrábějí a promítat
by tak kino mohlo jen snímky
starší, o které ale není mezi
lidmi velký zájem,“ řekl dříve
starosta Frýdlantu Dan Ramzer. S novou technologií tak
kino zase může oživit zatím
omezenější kulturní nabídku
města. Do budoucna se v něm
plánují i promítání pro rodiče
s malými dětmi nebo ženy a
vrátí se i filmový klub.

Miliardový tendr na dopravu v kraji se dál protahuje
Liberec – Miliardový tendr na
zajištění autobusové dopravy
v Libereckém kraji se dál protahuje. Lhůtu pro podání nabídek musí kraj znovu posunout, tentokrát až na 2. prosince, původně měla vypršet
už 30. září. Důvodem je chyba
ve zveřejnění zakázky, jíž se
nedopustil kraj, ale firma Gordion, která pro něj profil zadavatele spravuje.
Na jednání krajského zastupitelstva o tom informoval

Liberec – Kulturní centrum Vratislavice 101010 oslaví
ve středu 16. října své třetí narozeniny. Poblahopřát
mu přijde Havelkův orchestr Melody Makers. Proslulý orchestr se zabývá autentickou interpretací populární hudby období raného a vrcholného swingu od počátku let třicátých až k raným letům čtyřicátým. Pestrý repertoár zahrnuje skladby širokého žánrového
spektra, sweet and hot, od hollywoodských muzikálů
až po vrcholná čísla swingových big-bandů. Vstupenky na koncert jsou již k mání v předprodeji.
(hal)

Psi budou soutěžit o Liberecký pohár

Frýdlantské kino otevírá. Dostane nové jméno

S nápadem dát kinu nové jméno přišla radnice teprve před
několika týdny. Navrhnout ho
mohl kdokoli. „Sešlo se kolem
sedmi desítek návrhů. Některé se opakovaly. Třeba kino
Smědá nebo Nad vodou jsme
zaznamenali několikrát. Stejně jako kino Valdštejn,“ prozrazuje Libor Štrom z kulturního oddělení frýdlantské
radnice.
Jaké jméno ale kino dostane, zatím prozradit nechce.
„Odtajníme ho v pátek při
slavnostním otevírání kina, v
sedm hodin večer. Snad nic
nezkazím tím, když alespoň

Desítky oslaví narozeniny swingem

hejtman Martin Půta (Starostové pro Liberecký kraj).
Zakázku za čtyři miliardy
korun na zajištění regionální
autobusové dopravy od prosince 2014 do prosince 2024 vyhlásil Liberecký kraj loni v
červenci. Získat ji může jeden
dopravce, ale také tři, je totiž
rozdělena na tři regiony – Východ (Českolipsko), Západ
(Jablonecko, Semilsko) a Sever (Liberecko). „Hlavním cílem tendru je zvýšení kvality

veřejné dopravy,“ poznamenal hejtman. Podmínky se už
v minulosti několikrát upřesňovaly a doplňovaly. Tendr
prověřoval na žádost společnosti Arriva i antimonopolní
úřad, žádná pochybení však
nenašel. „Minulý týden nás
právníci jednoho z uchazečů
upozornili, že nebyla dodržena zadávací lhůta – na veřejném profilu zadavatele nebyly
zveřejněny potřebné informace. Odbor dopravy pak zjis-

til, že náš poskytovatel profilu
zveřejnil dokumentaci nikoli
na profilu Libereckého kraje,
ale bez jeho vědomí na profilu
firmy Korid LK,“ vysvětlil
problém Půta. Korid LK je koordinátorem dopravy v kraji,
zadavatelem tendru za více
než čtyři miliardy je ale Liberecký kraj. Po konzultaci s
právníky se kraj podle Půty
rozhodl lhůtu pro podání nabídek prodloužit o základní
lhůtu – tedy o 78 dní.
(čtk)

prodej doplňků výživy
a ﬁtness oblečení
E-shop Fitness

Bližší informace
ce
a objednávky
předplatného::
Monika Klemšová
Řeznická 7, 460 01 Liberec
tel.: 724 146 781
e-mail: monika.klemsova@denik.cz

INZERCE

zd podchlumí dobrá voda
zahajuje od středy 25. 9. 2013 tradiční prodej

krouhanky

bílé i červené

po - pá 7.00 - 11.30 12.15 - 16.00
7.00 - 11.30
dále také prodej každou sobotu až do 2. 11. 2013: 7.00 - 11.30

prodejní doba:
svátek so 28. 9. a po 28. 10.:

KROUHANÉ ZELÍ SE MUSÍ TENTÝŽ DEN NALOŽIT
objednávky větší než 300 kg si dohodněte předem
na tel. 493 699 809 - zelárna p. Polák
dále nabízíme: hlávky bílé a červené a na drobný prodej také ostatní
zeleninu podle aktuální nabídky,
samozřejmě také kysané zelí bílé a červené,
přepravky 5,13 kg a sáčky 0,5 a 1 kg
i.cz
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dobrovodské zelí - zdroj vitamínu C
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Liberec – Nový operační sál
otevírá v Liberci Oční klinika
sídlící v Rochlici. Vznikl v přístavbě, kterou tři roky fungující zařízení dostavělo letos v
létě.
Nabídnout má alternativu
pacientům, kteří například na
operaci šedého zákalu nechtějí čekat dlouhé měsíce.
„Doba, po kterou dnes pacienti čekají na operaci ve státním zdravotnickém zařízení,
se pohybuje kolem půl roku.
Takže když se dnes objednají,
operace je čeká až v únoru. U
nás je to jiné. Jsme schopni pacienta odoperovat už po dvou
týdnech od základního vyšetření. A i to mu u nás nabídneme,“ vysvětluje jednatel Oční
kliniky Luděk Pollák.
Pacienti zákrok neplatí,
hradí ho zdravotní pojišťovny. Tedy ty, se kterými má klinika smlouvu. „Zatím jsou to
čtyři. Vojenská, Ministerstva
vnitra ČR, Zaměstnanecká
Škoda a Česká průmyslová. S
největší pojišťovnou v zemi
VZP máme zatím smlouvu na
ambulantní péči, o úhradě
operací šedého zákalu stále
jednáme,“ říká Pollák.
Pacienti pojištění u Všeobecné zdravotní pojišťovny
tak mají v tuto chvíli tři možnosti. „Čekat na operaci ve
státním zařízení, čekat na naše uzavření smlouvy s VZP,
nebo si operaci uhradit sami,“
dodává Pollák.

KRÁTCE Z LIBERECKA

deník

