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Snowboardisté
vezou vzácné
olympijské kovy
Dokončení ze strany 1
A další cenné kovy pro české barvy získali běžkyně a
běžci ve svých kategoriích na
500 metrů a na dvojnásobně
dlouhé trati.

úpravu tratí, zmatky u vyhlašování výsledků… Ale závodníkům to asi tak moc nevadí,
prohlédněme si jejich výsledky: dvě zlaté, tři stříbrné,
bronz a tři krát čtvrté místo.

Nepříjemný déšť
vystřídalo sněžení

Sedm sportovních
disciplín není málo

Skupina českých sportovců se
v pondělí zúčastnila programu „zdravý atlet“ v areálu
univerzity Kwandong. Podávat velké sportovní výkony
prostě nelze každý den. I na odpočinek je třeba najít čas.
Všichni kromě trenérů si
odnesli upomínkovou tašku,
pár drobností a švihadlo, aby
doma mohli dobře trénovat.
„Při vyšetření zraku jim byly
vyměněny stávající brýle nebo dokonce zajištěny nové a
jako dárek dostali sluneční
brýle, což má opravdu velkou
hodnotu,“ napsala pro Deník
trenérka z dění v Koreji.
Zatímco
snowboardisté
jsou spokojeni, u sjezdařů to
vypadá, že všechno je špatně:
změny v programu, pozdní
oznamování změn a úprava
tratí, nedostatek času pro

Soutěže světových zimních
her skončily v úterý tamního
času. Česká výprava se do Prahy vrací tento čtvrtek. Podle
zpráv z dějiště her naši sportovci zatím získali celkem 12
zlatých, 11 stříbrných a 11
bronzových medailí.
10. světové zimní hry speciálních olympiád 2013 v PyeongChangu se začaly 29. ledna
a konají se v sedmi sportovních kategoriích – alpském lyžování, severském lyžování,
snowboardingu, chůzi na
sněžnicích, rychlobruslení,
krasobruslení, sálovém hokeji a ukázkové verzi florbalu.
Hry si kladou za cíl demonstrovat jednotu a překonání
rozdílu v regionálním původu, politickém vyznání, věku,
rase a vyznání.
(lek)

„Během nedělního odpoledne se ledové počasí začalo oteplovat a také začal padat hustý sníh. Ovlivnilo to spoje mezi jednotlivými sportovními
centry, takže moje cesta na pravidelné večerní porady trenérů, trvající
cca 30 minut, se protáhla. V autobuse jsem rotovala téměř 2 hodiny. Hřálo mne u srdce, že i v technologicky vyspělé Koreji mají při 5 cm sněhu kalamitu. Rozdíl je jen v tom, že zde v PyeongChangu ihned vyskákali lidé z
restaurací, hotýlků, obchodů a domečků a začali sníh odhrnovat. Bylo to
jako modifikovaná Disneyovka „Sněhurka a 7 či ještě více trpaslíků“, kteří
se v barevných čepičkách oháněli na ulici lopatičkami. Na poradě se vždy
oznámí rozlosování do finálových skupin na další den, tentokrát na 1 km.
Po prostudování jsem si připadala jako pod ledovou sprchou, protože naši
závodníci postupovali do finálových skupin s nejslabšími časy, tedy s potenciálně malou vyhlídkou na medailová umístění. Ve skrytu duše jsme se
připravovali na to, že asi dopadneme jako sedláci u Chlumce. S optimismem, že v Koreji žádný Chlumec není, jsme v pondělí vyrazili do mrazivého
rána a nevytopeného autobusu. Při vyhlašování výsledků na jeden kilometr jsme ale nevěřili svému zraku a sluchu. Zlato, stříbro, bronz, čtvrté a
páté místo.“
Hana Válková, trenérka

Drábek se vrací.
SBĚRATELSKÝ KABINET Zvolen do čela
Praha 4, Michelská 12/a
NABÍZÍ NEJVYŠŠÍ CENY liberecké TOP 09
za veškeré mince, pohlednice,
knihy, mapy, časopisy,
vyznamenání, věci ze stříbra
a zlata, bankovky i alba,
bižuterii, vojenské uniformy,
bodáky, šavle a hlavně hudební
nástroje - housle, cella atp.
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ZAPLATÍM NEJVÍCE!!!
Koupím STARÉ

MINCE, BANKOVKY
POHLEDNICE a ODZNAKY

500.000 Kč
I VÍCE ZAPLATÍM za sbírku! Mám zájem nejen
o zlaté a stříbrné mince, ale i o amatérské,
neúplné a neuspořádané sbírky. Sbírám a kupuji
i ODZNAKY, MEDAILE a VYZNAMENÁNÍ. Staré
hodinky – cibule i náramkové. (Omega, Longines,
Prim, na klíček, se stopkami atd.) Stříbrné, zlaté šperky a drobnosti. Též STAROU BIŽUTERII.
Jsem MANAŽER a MAJITEL úspěšné ﬁrmy
- dlouholetý a v redakci Deníku známý SBĚRATEL (lehce ověřitelné). 10 let toto vše inzeruji a mám stále stejné TELEFONNÍ ČÍSLO
1000925587_A
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Zaplatím nejvyšší možné ceny
na současném trhu! Vše čestně a věřím, že
budete opravdu spokojeni. RÁD PŘIJEDU.

středa 6. února 2013

Odbory vyjednaly s firmami
zvýšení mezd o 2,5 procenta
Platy zaměstnanců letos stoupnou o výši inflace. Je to však úspěch. Firmy chtěly propouštět

TOMÁŠ LÁNSKÝ
Liberecký kraj – Zaměstnanci zastupovaní odbory si
letos moc nepolepší. Jejich
mzdy porostou v průměru o
2,5 %, tedy přibližně o výši inflace. Přesto jde v současné
hospodářské situaci o úspěch
– podniky by chtěly spíše propouštět.

V současné době je uzavřeno asi 60 % kolektivních
smluv, které výši růstu mezd
upravují, a podle krajského
předsedy Asociace samostatných odborů Milana Šubrta
bude zbytek podepsán do dubna. Větší růst než 3 %, kolik se
třeba podařilo vyjednat v
Benteleru, se ale očekávat nedá.

„Cíl, s nímž jsme do vyjednávání šli, bylo nejít pod hranici inflace. Někde se tento
požadavek podařil, někde ne.
Průměrně jsme dosáhli výše
2,5 %,“ oznámil Deníku Šubrt.
Připomeňme, že loni byl
růst mezd 3 %, stejně jako v roce 2011.
Před krizí, která zasáhla
hospodářský trh v roce 2008,
činil meziroční růst mezd dokonce 4 %. O těchto číslech si
ovšem dnes můžeme jen nechat zdát.
„Ubývá práce. Zaměstnavatelé to vědí a chytře to zneužívají při jednání, kde argumentují tím, že jinde lidé práci stejně nedostanou. Jsou to
opravdu tvrdá jednání,“ nastiňuje Milan Šubrt.
Některé firmy jdou dokonce tak daleko, že před odbory
zatajují své hospodářské výsledky. Ze zákona mají přitom povinnost odbory seznámit se svou hospodářskou situací.
Asociace samostatných odborů zastupuje na Liberecku
celkem 83 firem a přibližně 12
000 lidí, nejčastěji pracujících
v automobilovém průmyslu.
Pro odbory je příznivější spíše zachování zaměstnanosti

než růst mezd. Zaměstnavatelé totiž mnohdy slibují růst
platů, ale jen za cenu propouštění.
Ještě před koncem loňského roku připadalo na trhu
práce na jedno volné místo 9
uchazečů o zaměstnání. Volná pracovní místa v automobilovém průmyslu, který je
pro Liberecký kraj stěžejní a
kde bývají nejvyšší výdělky,
téměř nejsou.
Poslední kolektivní smlouvy, které budou letos uzavřeny, podepíší odboráři v dubnu v Densu, Densu AIR a Liplastecu. Tyto tři japonské
firmy mají totiž fiskální rok
posunutý do dubna.

Co je kolektivní
smlouva
Kolektivní smlouva je dvoustranný pracovněprávní úkon
uzavíraný mezi odborovou organizací a zaměstnavatelem, jejíž
obsahem jsou mzdové a další
pracovní podmínky pro zaměstnance.
Náležitosti kolektivní smlouvy
však nesmějí být v rozporu se
zákoníkem práce.

Za vraždu taxikáře mohou dostat doživotí
Pokračování ze strany 1
Podle závěru jeho posudku
byla pro taxikáře smrtelná
především bodná poranění v
oblasti krku.

S taxikářem odjeli
do Jablonce
Nigrin se poté přesunul na
místo řidiče a společně se
svým komplicem odvezl auto
do ulice Za Teplárnou. Už mrtvého taxikáře pak společně
nasoukali do kufru, „zametli“

stopy a z místa zmizeli. V tu
chvíli už po Superbu pátrali
další taxikáři, kterým se kolega nehlásil. Odstavený a poškozený automobil policie našla asi tři hodiny po incidentu.
Úterní jednání proběhlo bez
jakýchkoliv emocí ze strany
obžalovaných. Na jedinou větu se zmohl Luboš Nigrin.
„Chtěl bych se jen omluvit,“
vzkázal směrem k pozůstalým. Těm podobně jako Brykner zaslal už během pobytu ve

vazbě dopis, kterým vyjádřil
upřímnou soustrast. Ze strany obviněného se může jednat
i o kalkul a polehčující okolnost. „Přála bych jim aspoň
trest smrti,“ poznamenala v
úterý ředitelka Central taxi
Alena Šťastná a dodala: „Mám
to vše každý den před sebou.
Mám hrozný vztek a člověk
nemůže nic.“
Jednání bylo nařízeno na
dva dny. Středeční líčení však
soudkyně Eva Drahotová
odročila na 12. března za úče-

lem předvolání dalších svědků a soudního znalce, který v
úterý ze zdravotních důvodů
nedorazil. Už při dalším jednání by mohl padnout rozsudek.
„Obžalovaným hrozí za
vraždu patnáct až dvacet let
odnětí svobody nebo výjimečný trest. To je dvacet až třicet
let nebo doživotí. Podle obžaloby nejde mluvit o tom, že by
se něco stalo náhodou nebo nedopatřením,“ doplnila Drahotová.
(mid)

ŠKODA Park nabízí novou Octavii i koncert Nightwork
Minulý víkend nebyla ve Ski areálu Bílá nouze o porci zábavy, nyní to čeká Klíny

Tyto věci rádi vykoupíme nejen jednoltlivě, ale i celé
sbírky, též amaterské. V rámci celé pozůstalosti
vykupujeme veškeré obrazy (i téměř bezcené)
nábytek do r. 1970, psací a šicí stroje, porcelánové
nádobí a ﬁgurky, vánoční ozdoby, betlém, vyšívané
dečky, krabičky a reklamní cedule i silně poškozené.
Rádi poradíme i po telefonu. Jsme řádní členové
asociace starož. ČR, zaplatíme daleko více
než mnozí sběratelé, neboť spolupracujeme
s mezinárodní organizací starožitníků.

1 gr. ryzí ag - 15,-Kč až 25,-Kč
za 1 gr. dle povahy věcí
1 gr. ryzí au - 1.050,-Kč až 5.000,-Kč
za 1 gr. dle povahy věcí
Přijedeme kamkoliv i na Moravu i pro
méně věcí. Návštěvy u nás nutno domluvit
předem. Naprostá diskrétnost, solidnost,
samozřejmostí. Uvidíte, že budete spokojeni.

deník

Liberecký kraj – Po volebním výprasku v loňských
krajských volbách vyměnila
liberecká TOP 09 svého předsedu. Během pondělního sněmu v Turnově se jím stal poslanec a bývalý ministr práce
a sociálních věcí Jaromír Drábek. Místopředsedy se stali
Miroslav Janoušek, Ondřej
Kyselo a Jan Drahozal, který
doteď zastával funkci předsedy. Drábek nastínil, čemu se
chce strana v Libereckém kraji věnovat nejvíce: „Naším cílem do roku 2013 je pracovat
na úrovni celého kraje především s programovými tématy diskutovanými na krajském sněmu. Patří mezi ně například výměna zkušeností z
komunální úrovně, zaměření
práce do oblasti sociálních
služeb, zadlužení Liberce jako ústřední bod obecného tématu hospodaření obcí a měst,
podpora aktivit v oblasti cestovního
ruchu,
efektivní
ochrana životního prostředí
nebo intenzivnější spolupráce s našimi příznivci a podporovateli,“ shrnul.
(tom)

Nová Škoda Octavia je hlavní
hvězdou letošního ŠKODA
Parku. Již počtvrté je možné
se na českých horách zúčastnit výjimečného mixu jízdních zážitků, zimních radovánek a zábavy pro celou rodinu pod širým nebem.
Ve srovnání s minulými
ročníky představuje Škoda
v rámci zimní road show
ŠKODA PARK hned čtyři různé modely. Vedle statické prezentace modelů Octavia a Rapid se návštěvníci mohou „na
živo“ seznámit vozy s pohonem všech kol Superb 4×4 a
Yeti 4×4. S nimi se mohou také zúčastnit testovacích jízd a
ocenit tak jejich schopnosti
při jízdě na sněhu.
V zimním ŠKODA PARKU
je otevřen i ŠKODA Butik – zóna věnovaná originálnímu
příslušenství a dárkovým
předmětům ŠKODA. Vystavený sortiment lze objednat ze
ŠKODA e-shopu za zvýhodněných podmínek.
„Rozhodli jsme se náš
úspěšný koncept spojení prezentace vozů a volnočasové
aktivity pro celou rodinu posunout dál a nabídnout lidem
možnost spatřit zcela nový

AUTOMOBILKA ŠKODA vyráží již čtvrtou sezonu do hor s akcí pod názvem ŠKODA Park, kdy na svých
cestách pro své návštěvníky připravuje spoustu zábavy pro celé rodiny, jak dokládá snímek z Bílé. Další
akce se koná v sobotu na Klínech na Mostecku. Foto: Deník/Ladislava Vavrošová
vůz. Očekávaná nová Octavia i model Rapid lákají rekordní počet návštěvníků,“
říká ředitel ŠKODA AUTO
Česká republika Petr Pečenka.
V rámci zimního ŠKODA
Parku se uskuteční koncert
skupiny Nightwork, připravena je tipovací soutěž o zapůjčení vozu Citigo na devět
měsíců zdarma a proběhne

také celá řada zábavných dovednostních soutěží pro děti i
dospělé.
Soutěží
se
například
v rychlosti nasazování sněhových řetězů, ve střelbě na
elektronického hokejového
brankáře či v atraktivní dětské soutěži „Chyť si svého
Yetiho“. Programem provázejí moderátoři Adéla Gondíková a Martin Dejdar.

Další informace o programu ŠKODA PARKU najdete
na
stránce
www.skodapark.cz.

Zimní ŠKODA PARK se zastaví
také v našich horách. O tomto
víkendu ho můžete navštívit
v sobotu 9. 2. v Klínech v Krušných horách na Mostecku.
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