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vypracování budou 587.000 Kč. Jak jsem již
avizoval dříve, obdrželi jsme dotaci na nákup
nádob na tříděný odpad, revitalizaci zeleně
a nákup domácích kompostérů. Pro všechny
tyto akce budeme v průběhu roku vybírat
dodavatele.
Přestože byla celá řada dotačních titulů pro
letošní rok zrušena nebo alespoň omezena
alokovanými ﬁnančními prostředky, podařilo se
nám podat žádost o dotaci na opravu místních
komunikací a demolici objektu č.p. 146 proti
obchodu. Dále připravujeme podklady pro
dotaci na rekonstrukci vnitřních prostor
základní školy a parkoviště, v místě zchátralé
budovy, která bude odstraněna. Projekt
revitalizace návsi bude v nejbližších týdnech
posunut do další fáze, aby mohl být představen
veřejnosti a bude dán prostor k zaslání
připomínek, návrhů a podnětů.
Velkou neznámou je v letošním roce
pořádání kulturních a společenských akcí.
Zatímco v zimních měsících bylo vše uzavřené
a kulturní a společenské akce zrušené, věříme,
že s nastupujícím jarem bude ubývat počet
pozitivně testovaných a s ním spojené
rozvolnění vládních opatření a kulturní
a společenské akce budeme moci opět pořádat.
Zkrátka, že už konečně bude líp, tak jak je nám
tu již několik let slibováno.

Vážení spoluobčané, milí přátelé,
druhý měsíc letošního roku co nevidět skončí
a s ním pravděpodobně i zima, která byla po
dlouhé době, i když jen pár týdnů, opět taková,
jaká má být. Tedy když pomineme fakt, že
nebylo možné pořádat žádné kulturní
a společenské akce, byly zavřené sjezdovky,
horská střediska, veřejná kluziště a vůbec
veškerá další opatření a omezení, která nám
vláda nadělila pod stromeček a nám nezbylo nic
jiného, než se s tím zkrátka nějak vypořádat.
Každý po svém.
Asi nejjasnějším světlem na konci tunelu
a nadějí na zlepšení situace vůbec, se zatím jeví
očkování, zejména nejohroženějších skupin
obyvatel. Prvním krokem je registrace do
systému, ve kterém vám bude následně určen
termín. Jelikož není zaregistrování úplně
jednoduchou záležitostí, rozhodli jsme se
v tomto směru podat našim občanům pomocnou
r u k u . Te n t o ú k o l b y l s v ě ř e n p a n u
místostarostovi, který se ho zhostil s plným
nasazením, za což mu patří náležité poděkování.
Pro letošní rok opět plánujeme celou řadu
akcí. Tou největší bude určitě stavba další etapy
detského hřiště za prodejnou. Celkové náklady
byly vyčísleny na 2,5 mil. Kč, přičemž dotace
z Ministerstva pro místní rozvoj byla přiznána
ve výši 1,6 mil. Kč. Jakmile to dovolí počasí,
stavební práce se rozeběhnou v plném proudu.
Termín dokončení je nastaven do 30. června tak,
aby bylo možné již o letních prázdninách hřiště
naplno využívat. Dále budeme pokračovat
s rekonstrukcí veřejného osvětlení. Do konce
září by měla být rekonstruována nefunkční část
směrem na Lindavu.
V průběhu letošního a v první polovině
příštího roku bude obec zpracovávat nový
územní plán, na jehož zpracování jsme vybrali
projekční kancelář. Náklady na jeho

Přeji všem pevné zdraví a mnoho sil.

Váš starosta Bc. Michal Iwanejko
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Ohlédnutí za vánoční atmosférou
nám připomnělo několik krásných obrázků
z místní základní a mateřské školy.
I přes všechna vládní opatření se nám
podařilo práce našich dětí s vánoční tématikou
představit veřejnosti dosud netradičním
způsobem, a to vyvěšením na dřevěném
oplocení před vánočním stromem.

Děkuji za skvělý nápad a realizaci zástupkyni
ředitele ZŠ a MŠ Mgr. Markétě Klimšové
a šéfredaktorce našeho Zpravodaje paní Daniele
Janhubové.

Vánoční koncert online
z pohodlí vašeho domu, z teplého obývacího
pokoje. Ano, to není sen, ale realita dnešních
dnů.
Jedinečnou možnost nasát vánoční atmosféru
z našeho Křišťálového chrámu jsme měli
prostřednictvím významných osobností operní
scény, sopranistky paní Věry Poláchové
a barytonisty pana Andrije Shkurhana, kteří za
doprovodu klavíristky Masako Nakajima
a dirigenta Jana Snítila přednesli skladby
významných evropských skladatelů v rámci
dvou vánočních koncertů.
Tyto byly odvysílány prostřednictvím
videokanálu Youtube.

První vánoční koncert v Křišťálovém chrámu
měl premiéru 23. 12. 2020 zde:
https://www.youtube.com/watch?v=Ns8ObGM
Jcb0
Druhý vánoční koncert z Křišťálového
chrámu byl odvysílán 25. 12. 2020 zde:
https://www.youtube.com/watch?v=-_JUygdc24
Děkujeme paní Haně Zemanové a Davidu
Sobotkovi za skvělý nápad, přinést si vánoční
atmosféru do našich domovů.
Celou Tiskovou zprávu z 19. 12. 2020 k této
akci přikládám níže.

Vánoční koncerty v Křišťálovém chrámu
Přestože se celý letošní rok a obzvláště
měsíce poslední nesou ve znamení rušení, či
výrazném omezení kulturních akcí, Křišťálový
chrám Jiřího Pačinka v Kunraticích u Cvikova
se od pondělí 14. prosince do dnešního večera
stal dějištěm realizace unikátní a krásné
myšlenky, za kterou stojí společná produkce
paní Hany Zemanové a Davida Sobotky.
Do kunratického kostela Povýšení svatého
Kříže jsme pozvali významné osobnosti operní
scény, sopranistku paní Věru Poláchovou

a barytonistu pana Andrije Shkurhana, kteří za
doprovodu klavíristky Masako Nakajima
a dirigenta Jana Snítila přednesli skladby
významných evropských skladatelů v rámci
dvou vánočních koncertů, které byly za
režijního vedení a kamery pana Radima
Bittnera, kamery Dominika Sobotky
a scénických světel Karla Charlieho Podlahy
nasnímány a v následujících dnech budou
připraveny pro shlédnutí veřejností na kanálech
YouTube.
První, předvánoční koncert, bude vysílán

Josef Černý

Josef Černý
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ve středu 23. prosince od 18.00 hodin
a představí barokní árie Georga Fridricha
Handela, árie italského Belcanta a mezinárodní
vánoční koledy.
Druhý koncert bude odvysílán na 1.svátek
vánoční, tedy v pátek 25. prosince opět od 18.00
hodin a diváci v něm vyslechnou skladby
z cyklu Cikánské melodie Antonína Dvořáka,
romantické operní árie Georga Bizeta, Giacoma
Pucciniho a Giuseppe Verdiho.
Nenechte si ujít mimořádný kulturní
zážitek, propojující krásu hudby s atmosférou
klasicistního kostela a půvabem uměleckého

skla Jiřího Pačinka, a podpořte shlédnutím obou
koncertů umělce, kteří spojili svou invenci,
energii, čas a pozitivní mysl, aby vytvořili
zážitek, který obohatí a zkrášlí váš vánoční čas
a atmosféru a zároveň podpoří myšlenku
postupné obnovy kunratického kostela Křišťálového chrámu.
Oba koncerty můžete shlédnout na YouTube
kanálech SVAROG SVARGA a PAČINEK
GLASS.
Tisková zpráva Sklárny Pačinek Glass
z 19. 12. 2020, David Sobotka, umělecký ředitel

Půlnoční mše
se u nás stala tradicí a už to vypadalo, že se
s ohledem na vládní opatření ohledně
koronaviru ani neuskuteční.
Přesto všechno se panu faráři Repkovi
a Davidu Sobotkovi ze sklárny Pačinek Glass
podařilo uskutečnit 24. 12. 2020 „Půlnoční mši“
v souladu s aktuálními vládními opatřeními.
Pan farář Rudolf Repka přednesl mši, která
byla doprovázena chvalozpěvy chrámového
sboru Gaudí. Určitě se mnou budete souhlasit,
že nasvícení kostela panem Karlem Podlahou
a Jakubem Kirchbergerem dodalo události úplně
jiný rozměr.
Přání klidných svátků a pevného zdraví

přednesl nejen starosta obce Bc. Michal
Iwanejko, ale i sklářský mistr Jiří Pačinek.
Je skvělé, že už letos o Půlnoční budeme
moci shlédnout skleněný betlém z dílny
sklářského mistra Jiřího Pačinka. Některé
exponáty už byly při loňské mši vystavené.
Děkuji všem zúčastněným za příkladnou
ohleduplnost a ukázněnost s ohledem
k aktuálnímu stavu. Děkuji všem účinkujícím
a pořadatelům, kteří tuto událost zorganizovali.
Přeji nám všem pevné zdraví a doufejme, že
letošní rok 2021 bude na kulturní dění v obci
příznivější.
Josef Černý
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vyrobena tak, aby odolala náročným zimním
horským klimatickým podmínkám. Před
uvedením do provozu byly pilotně testovány
například na krkonošské Černé hoře nebo na
hoře Slamník v resortu Dolní Morava.
V současnosti mohou návštěvníci využívat
třikoše kromě Krkonoš a Králického Sněžníku
také v Krušných horách, Orlických horách,
Jeseníkách, Beskydech, Javornících, ale také
v Novém Městě na Moravě.

Hezký den,
dovolte mi zaslat tiskovou zprávu o možnosti
třídění odpadu v horských střediscích.
Děkuji za zveřejnění ve Vašem zpravodaji.
TZ Davy turistů mohou na horách třídit
odpady do speciálních třikošů
České a moravské hory v posledních týdnech
zaplavily davy návštěvníků a turistů. Bohužel
například v Krkonoších a Beskydech po
některých zůstává velké množství odpadu
odhozené mimo kontejnery a koše. To i přesto,
že lidé mohou v mnoha horských střediscích
odpady nově třídit do speciálních třikošů
přistavených u parkovišť, výchozích míst na
túry nebo u výdejních okének.
Sedm desítek designových „třikošů“ doplnilo
v horských resortech od loňského roku síť
tradičních velkých barevných kontejnerů na
třídění odpadů. Menší speciální koše na plasty,
papír a směsný odpad jsou díky projektu
společnosti EKO-KOM s názvem Třídíme na
sněhu umístěny přesně tam, kde vzniká odpad
z obalů, ale kam se zároveň nedostanou těžká
svozová auta. Tříděný odpad z třikošů je tak
svážen ve spolupráci s lyžařskými areály
například skútry nebo rolbami.
Třikoše mají samy o sobě motivovat ke
třídění odpadů, protože jsou téměř celé včetně
výplňových pytlů vyrobeny z recyklovaných
plastů. Jejich patentovaná konstrukce je navíc

Ředitel komunikace Autorizované obalové
společnosti EKO-KOM si chování
zodpovědných třídících návštěvníků hor zatím
pochvaluje: „Přestože síť třikošů v českých
a moravských horách stále ještě rozšiřujeme, od
uvedení do provozu již do nich lidé vytřídili přes
dvacet dva tun plastů a papíru. Očekáváme však
ještě větší zájem, protože jakmile to
epidemiologická situace dovolí, podpoříme
třídění v zimních areálech promo akcemi
a brožurkami v infocentrech a pokladnách.
Zájemci již nyní najdou informace o třídění na
horách na Facebooku, Instagramu a webu
tridimenasnehu.cz.“
S přátelským pozdravem
Andrea Vodňanská
Agentura ex voto
603 820 152

Vážení rodiče, milí budoucí prvňáčci!
Zveme Vás k zápisu dětí do 1. třídy
(narozených od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2015 a děti s povoleným odkladem povinné školní docházky)
ve středu 21. 4. 2021
V době od 14:00 do 17:00 v budově školy.
Můžeme Vám nabídnout
Malé třídní kolektivy, rodinné vztahy, kamarádské klima, účast žáků na kulturních
a společenských akcích, vánoční a velikonoční dílničky, několikadenní školní výlety, poznávací
exkurze, plavecký kurz, odpolední kroužky, spaní ve škole, projektové dny, nabídka zdravé svačinyovoce, mléko, stravování ve školní jídelně, pestrý program v odpolední družině, zapojení výpočetní
techniky do výuky
Nezapomeňte, prosím, rodný list dítěte a občanský průkaz zákonného zástupce s sebou.
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estrády padlého režimu. A tak se několik let
Mezinárodní den žen v naší zemi víceméně
neslavil.
Změna nastala až v roce 2004, kdy se nám do
kalendářů vrátil jako významný den.
Dnes jej vnímáme jako svátek lásky a úcty
k ženám.
Mnoho lidí se k němu rádo vrací. Považují jej
více za „náš český“, než například svátek
svatého Valentýna, který se k nám po revoluci
dostal z Ameriky a oslovuje tak spíše mladší
generace.
Ale ve ﬁnále je to vlastně jedno.
Ať už sv. Valentýn nebo MDŽ. Oba dva
svátky jsou spojeny s láskou a u ní přeci nehraje
žádnou roli, kdy a jak vznikly. Je krásné dát
najevo někomu, na kom mi záleží, že ho mám
rád, že si ho vážím.
A proto oslavujme to, co je našim srdcím
blízké. Vyhledávejme takové okamžiky, kdy
můžeme těm, které máme rádi, vlepit hubana
a říct: „Mám tě rád/a.“ „Vážím si tě.“
Takové chvíle nepotřebují datum v kalendáři,
ale je fajn, když nám to občas v té dnešní
uspěchané době, někdo připomene. A jestli to
má být zrovna kalendář? Tak ať.
Daniela Janhubová

MDŽ – Mezinárodní den žen
8. 3. si stejně jako každý rok připomeneme
MDŽ. Oslavu žen, která si zaslouží naši
pozornost.
Mezinárodní den žen dnes mnoho lidí vnímá
jako kdysi „povinný“ komunistický svátek plný
rudých karaﬁátů, bonboniér, socialistické
propagandy a panáků kořalky na pracovištích.
Odsuzují jej k zániku pod heslem „výdobytek
doby minulé“ a nadšeně vítají svátky nové,
marketingově lépe propracované.
A přitom historie tohoto dne patří úplně
někam jinam.
Původně se jednalo o Mezinárodní den
pracujících žen. Jeho počátky sahají do roku
1908, kdy v New Yorku stávkovaly švadleny za
lepší pracovní podmínky a rovnoprávnost žen.
Cílem této stávky bylo získání volebního práva
pro ženy a nastolení rovnoprávnosti
a spravedlnosti, která do té doby byla silně
potlačována.
U nás se datum 8. března ustálilo až po první
světové válce.
Pravdou je, že díky komunistické
propagandě a zprofanovanosti získal tento
svátek po revoluci přívlastek „nežádoucí“. Lidé
se nechtěli vracet do minulosti a připomínat si
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SVOZ BIOODPADU
V ROCE 2021
První svoz 08.04.2021
Poslední svoz 21.10.2021
Četnost 1x za 14 dnů
Sudé týdny ve čtvrtek

Zdroj: h ps://www.svarov.eu/obec/sluzby-obce/svoz-bioodpadu/

Kraj

magazín Libereckého kraje
číslo: 01
ročník: 2021

Liberecký kraj spustil nový portál
na podporu regionálních výrobců
Regionální produkty, výrobci, služby
a zážitky jsou hlavní náplní nového internetového portálu, který spustil Liberecký kraj
v listopadu loňského roku. Snaží se tak
pomoci lidem, kteří v našem kraji vyrábí
produkty navázané na tradice, vyrobené
ze surovin vypěstovaných nebo získaných
v Libereckém kraji. Propaguje právě
výrobce, jejichž produkty ještě nejsou
na pultech velkých supermarketů, ale svým
zpracováním si zaslouží naši pozornost.
Představuje tak krajské bohatství jeho
obyvatelům. Portál proto nese název
Liberecký kraj sobě.
Na www.lksobe.cz najdou
návštěvníci všechny produkty,
které vytváří výrobci, držitelé
regionálních značek, na území
Libereckého kraje. Jedná se
o produkty: Regionální proo možnostech dotací, které
Liberecký kraj
dukt Český Ráj, Regionální
mohou čerpat. Informace
sdružuje celkem čtyři
produkt Jizerské hory, Regionajdou přímo na webu
regionální značky
nální produkt Lužické hory
nebo formou odkazu
a Máchův Kraj a Originální prona relevantní zdroje.
dukt Krkonoše. Nejedná se pouze
Dále mohou využít také
o produkty, ale také o služby
odborného poradenství při práci
a zážitky. Web je proto rozdělen do několika
s internetem a aplikacemi, jejichž
sekcí: Dům a zahrada, Jídlo a pití, Na sebe,
plnohodnotné využívání podpoří jejich
Zážitky a Ostatní. Dle názvu sekce si
vlastní propagaci. Potřebné informace zde
návštěvník najde přesně to, co ho zajímá.
najdou také noví zájemci o certifikaci svého
Web dále využívá aplikaci Google Maps,
produktu a získání regionální značky. Nový
takže po zobrazení kontaktu výrobce se
portál www.lksobe.cz nabízí širokou škálu
objeví i mapa s přesným umístěním jeho
využití a je tak prvním interaktivním prostoprovozovny. LK sobě poskytuje informace
rem, který nabízí využití jak pro samotné
také samotným výrobcům a poskytovatelům prodejce a poskytovatele služeb, tak pro
služeb v kraji. Získají zde ucelenou infornávštěvníky a obyvatele
maci o akcích, programech podpory, nebo
Libereckého kraje.
více na
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Obrazem
Výrobky z našeho kraje můžete ochutnat,
vyzkoušet si jejich výrobu nebo je prožít.
Prohlédněte si zástupce několika odvětví,
které Liberecký kraj nabízí.

Nový web prezentuje také
Potravinu a Výrobek roku LK

Liberecký kraj sobě prezentuje regionální
výrobky a činnosti, které jsou typické pro
náš kraj. Patří mezi ně také tradiční akce
a soutěže, které každoročně pořádá
a vyhlašuje Liberecký kraj. Výrobci tak
mohou nabídnout své zboží veřejnosti při
akcích, jako jsou Krajské slavnosti nebo
Krajské dožínky a porovnat své produkty
v soutěžích Výrobek roku a Regionální
potravina Libereckého kraje. Oceněním
Potravina roku LK pro rok 2020 se nově
může pochlubit Farma Volavec z Radostné

více na

pod Kozákovem, která se zabývá chovem
dobytka a zpracováním mléka. Jejich mini
mlékárna vyrábí mimo jiné i Farmářský
rakytníkový jogurt, který se stal potravinou
roku 2020. Podle majitele farmy Marka
Laciny jim ocenění pomohlo ke zviditelnění
jejich produktů a navázaní nových
obchodních vztahů i mimo Liberecký kraj.
Nový portál LK sobě hodnotí kladně a věří,
že pomůže návštěvníkům našeho kraje
rychle se zorientovat v nabídce regionálních produktů a nakoupí tak u nás to
nejlepší, co kraj nabízí.
Nový web zároveň nabízí služby regionálním výrobcům a provozovatelům, které
jim pomohou v jejich podnikání. Širokou
nabídku na zlepšení jejich komunikace se
zákazníky například prostřednictvím
sociálních sítí nebo pomoc při vytvoření
marketingové strategie najdou opět na portálu LK sobě. Poradenství může zájemcům
bezplatně poskytnout Podnikatelská
ambulance krajského inkubátoru Lipo.Ink.

Regionální
produkt je
ukázkou příběhu
z regionu
O regionálních produktech a jejich podpoře
jsme si povídali a Andreou Fulkovou, vedoucí
oddělení tiskového a vnějších vztahů
Krajského úřadu Libereckého kraje a Petrou
Hartmanovou, projektovou manažerkou
a koordinátorkou regionální značky –
originální produkt Krkonoše a členkou Rady
Asociace regionálních značek České republiky.
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Podobu zdravotní péči
dává kraj již 20 let
Přivolat si rychlou lékařskou pomoc nebo
o víkendu navštívit zubní pohotovost je
v dnešní době naprosto běžná věc. Jsou to
základní služby české zdravotní péče. A kdo
ji v naší republice zajišťuje? V prvé řadě stát
a zdravotní pojišťovny, díky kterým můžeme
navštívit praktického lékaře nebo jít na
vyšetření či operaci do nemocnice. Svou
nezastupitelnou roli v systému zdravotnictví
hrají ale také kraje. V tom Libereckém jsou
čtyři tzv. páteřní nemocnice, kterými jsou
Krajská nemocnice Liberec, a.s., Nemocnice
s poliklinikou Česká Lípa, a.s.,
Nemocnice Jablonec nad
Nisou, p.o. a MMN, a.s. –
Jilemnice a Semily. Ve dvou
z nich (Liberec a Česká Lípa)
je kraj majoritním akcionářem
a jeho úloha je podílet se
Tolik je výjezdových
na rozhodnutích vedení
základen Zdravotnické
nemocnic a přispívat na
záchranné služby na území
investice. Zkrátka pomáhat
Libereckého kraje
nemocnici v jejím rozvoji
Nemocnice pro Libea modernizaci. Největší
recký kraj dále zajišťují
investice do modernizace
provoz lékařských pohotovostí
krajskou nemocnici teprve čeká.
pro děti i dospělé. Kraj platí také
Chystá se výstavba nového pavilonu Centra
za to, aby jeho obyvatele měli dostupnou
urgentní medicíny, ve kterém budou akutní
zubní pohotovost, a to o víkendech a svátpříjmy a další oddělení v budově odpovídacích. V tyto dny nám bolavý zub ošetří
jící novým standardům. Krajská nemocnice
dopoledne (8–13) v Krajské nemocnici
Liberec není pouze v Liberci, spadají pod ní
v Liberci a ve večerních hodinách (18–22)
ještě nemocnice v Turnově a Frýdlantu.
v ordinaci na Soukenném náměstí v budově
Krajské peníze pomohly také v českolipské
Dunaje. Pro ty, co to přeženou s konzumací
nemocnici, kde za ně zateplili objekty, zaháalkoholu či omamných látek a začnou být
jili provoz magnetické rezonance, vybunebezpeční svému okolí, je určena záchytná
dovali nové oddělení dialýzy nebo rekonstanice. (pokračování článku na Facebooku)
struovali gynekologicko-porodnické
Foto: Heliport v areálu Krajské
oddělení, z čehož měly asi největší radost
nemocnice Liberec
nastávající maminky.
(archiv KNL)
více na
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Obrazem
Některá zdravotnická zařízení v kraji
si můžete prohlédnout na fotografiích
v odkazu. Najdete zde Krajskou nemocnici
Liberec, Nemocnici s poliklinikou Česká
Lípa, nemocnici ve Frýdlantu a Turnově,
Hospic sv. Zdislavy v Liberci nebo vozy
či vrtulník Zdravotnické záchranné služby
Libereckého kraje.

Hygiena chrání obyvatele
před infekcemi

Mnoho z nás se v poslední době setkalo
s pojmy, jako je trasování nebo kontakt.
Není příjemné, když zazvoní telefon, na
druhém konci se ozve pracovník hygienické
stanice a oznámí vám, že jste přišli do styku
s člověkem, který je nakažený infekční
nemocí a jste tedy právě tím, čemu se říká
„kontakt“. Také toto je jedna z činností, které
se v rámci péče o zdraví obyvatel regionu
věnují pracovníci Krajské hygienické stanice

více na

Libereckého kraje (KHS LK). Jejím hlavním
úkolem je zabránit šíření infekčních nemocí.
Musí zjistit, kde se nemoc vyskytuje, vyhledat zdroje nákazy, tedy to, co ji způsobuje,
zmapovat její šíření a zabránit jejímu
dalšímu postupu.
Podle slov ředitele KHS LK MUDr.
Vladimíra Valenty je spolupráce mezi
hygienou a Libereckým krajem zásadní.
Nejvíce to potvrzuje současná situace, kdy
je potřeba zajistit účinnou ochranu obyvatelům napříč celým regionem. Zástupce
krajských hygieniků má proto své stálé
místo v sestavě krajského krizového štábu.
Liberecký kraj pomáhá hygienické stanici
mimo jiné například uvolněním pracovníků
krajského úřadu, kteří telefonicky trasují
nakažené koronavirem. V této nelehké
době můžeme nad nemocí zvítězit, pouze
pokud budeme jednotní. Spolupráce kraje
a hygieny je toho ukázkovým příkladem.

V krajské
nemocnici není
oddělení, kterého
by se pandemie
nedotkla
O tom, jak pandemie koronaviru ovlivnila
chod jedné z páteřních nemocnic v kraji
a o očkování, jsme si v pondělí 25. ledna
povídali s generálním ředitelem Krajské
nemocnice Liberec MUDr. Richardem
Lukášem, Ph.D., a primářem infekčního
oddělení MUDr. Adamem Vitoušem.
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