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událost měsíce

EDUCA MYJOB LIBEREC 2016
Jubilejní ��. ročník veletrhu vzdělávání

Největší veletrh vzdělávání a pracovních

odborníci se sestavením pracovního životo-

a pracovních příležitostí Educa MyJob

příležitostí v severních Čechách nabídne

pisu, nebo si otestují své jazykové znalosti

Liberec ���� se ve dnech ��.–��. října ����

návštěvníkům nejenom možnost blíže se

apod.

uskuteční v liberecké Home Credit aréně.

seznámit se školami a vzdělávacími obory,

Součástí veletrhu je také bohatý dopro-

Veřejnost může veletrh navštívit zdarma,

ale třeba objevit i novou možnost pracov-

vodný program a především HR konference,

ve čtvrtek a pátek od � do �� hodin,

ního uplatnění nebo dalšího sebevzdělání.

která se uskuteční ve čtvrtek 13. října. Její

v sobotu od � do �� hodin. Partnerem akce

Veletrhu se účastní více než 40 firem nabí-

letošní téma zní: „Firma jako odraz pestrého

je i Liberecký kraj, který je zřizovatelem

zejících konkrétní pracovní pozice, chybět

světa“. Profesní odborníci pohovoří například

velké části škol prezentovaných na akci.

nebude ani Úřad práce ČR s nabídkami

o tom, jak přilákat správné lidi do firmy, proč

volných míst v regionu. Studijní možnosti

je potřeba budovat značku zaměstnavatele

každoročně prezentuje na akci více než

či jaká jsou očekávání novodobých uchazečů

80 středních a vysokých škol, mezi nimiž

o práci a jak vůbec o svých potencionálních

si mohou vybrat svoji další studijní cestu

zaměstnavatelích smýšlí. Řeč bude i o gen-

nejenom žáci základních škol. Prezentují

derovém a věkovém složení zaměstnanců

se zde rovněž školy vysoké, a tak si další

ve firmách a o tom, jak i tento jev klima ve

cestu v osobním rozvoji mohou vyhledat

společnosti ovlivňuje. Na přetřes přijde také

i zájemci o vysokoškolské nebo jiné vzdě-

téma výskytu drog na pracovištích. Čtvrteční

lání. Návštěvníci se dozvědí i o možnostech

program pak vyvrcholí inspirativní debatou

zvyšování kvalifikace při zaměstnání nebo

osobností, která začne v 18 hodin v liberecké

v seniorském věku.

restauraci Koloseum. Jedním z účinkujících

Na programu veletrhu Educa MyJob

bude zpěvák Daniel Landa.

Liberec 2016 tradičně nebudou chybět
odborné přednášky, semináře, workshopy,

Více informací na www.educaliberec.cz

kariérní poradenství. Zájemcům poradí

Text a foto: Blanka Daníčková

Krajští zastupitelé

NA KRAJI

K VĚCI

STAVBOU ROKU LIBERECKÉHO KRAJE
2016 JE TURNOVSKÁ MAŠKOVKA

domy určený pro statutární zástupce i členy

Je stále platné pořekadlo, že řemeslo

bytových družstev a SVJ. Konat se bude

má zlaté dno?

Titul Stavba roku Libereckého kraje 2016

v úterý 18. října od 17 hodin v multimedi-

letos putuje do Turnova. Absolutní prvenství

álním sále Krajského úřadu Libereckého

Vladimír Richter (ODS)

v prestižní soutěži získal Sportovní a rekre-

kraje. Téma zní: Potížista v bytovém domě.

Řemeslo vždy mělo a stále má zlaté dno.

ační areál Maškova zahrada. Svým hlasová-

Přednášet budou členové komise bytového

Jen v současné době není tolik populární,

ním se do výsledků zapojila opět i veřejnost.

práva ministerstva pro místní rozvoj, advokát

rodiče chtějí mít své dítě na střední škole,

JUDr. Marek Novotný a předseda představen-

nejlépe na gymnáziu. Toto se snad změní,

stva SBD Praha Mgr. Martin Kroh. Účastníci

šikovný řemeslník je k nezaplacení.

semináře získají informace, jak zvládnout

Absolutní prvenství v soutěži Stavba roku Libereckého kraje
2016 získal Sportovní a rekreační areál Maškova zahrada.

jednání s lidmi, kteří neustále bojkotují

LENKA KADLECOVÁ (ČSSD)

jakýkoli rozvoj v bytovém domě a vyvolávají

V dnešní době, kdy se potýkáme s nezá-

konflikty na domovních schůzích. Tématem

jmem o technické a učňovské obory, platí

tohoto semináře budou také například

o to více. Šikovní řemeslníci postupně

dlužníci v bytovém domě. Registrovat se

z trhu ubývají a nemá je kdo nahradit.

můžete na www.akademiebd.cz. Informace

I díky tomu mnohdy jejich výdělky přesa-

o seminářích můžete získat také e-mailem na

hují průměrnou mzdu.

akademie@dumplnyuspor.cz nebo telefoTa nejvíce ocenila zrekonstruovanou silnici
z Bedřichova na Hrabětice a stavbě tak patří

nicky na bezplatné lince 800 821 831.

MARTIN PŮTA (SLK)
Náš kraj je místem, kde se potkávají

Do letošního ročníku soutěže se přihlásilo

DEN REGIONÁLNÍCH POTRAVIN
LIBERECKÉHO KRAJE

celkem 12 staveb. V kategorii bytových

Potraviny a další produkty výrobců

nebo vymyslet hlavou se o svou budouc-

staveb a staveb občanské vybavenosti získal

z Libereckého kraje bude mít možnost veřej-

nost nemusí obávat.

první místo Sportovní a rekreační areál

nost ochutnat na tradičním Dnu regionálních

Maškova zahrada. V kategorii průmyslo-

potravin na náměstí Dr. E. Beneše v Liberci.

Jaromír Baxa (ZpLK)

vých a technologických staveb, dopravních

Ochutnat, anebo si některý z produktů kou-

Potíž je v tom, že úsloví o zlatém dnu

a inženýrských staveb, vodohospodářských

pit, mohou lidé v pátek 7. října, po celý den.

platí v různá období pro různá řemesla

a ekologických staveb zvítězila rekonstrukce

Součástí programu je i vyhlášení výsledků

a že nikdo dnes neví, jaké řemeslo bude

silnice III/29022 Bedřichov–Hrabětice.

7. ročníku soutěže Regionální potravina

mít zlaté dno v budoucnu. Proto by

V kategorii rekonstrukce staveb, památko-

Libereckého kraje, kuchařská show se soutěží

i odborné vzdělávání mělo klást důraz

vých objektů a brownfields je nejlepší obnova

o ceny od regionálních potravinářů, ochut-

především na rozvoj všeobecných znalostí

areálu zámku Svijany. Cenu JUNIOR získali

návka a prodej výrobků oceněných v sou-

a dovedností, aby absolventům umožnilo

Libor Tesař a Stanislav Knížek z Integrované

těžích Regionální potravina Libereckého

adaptovat se na změny, které je čekají.

střední školy Semily. Cenu Ing. Dr. Štěpána

kraje a Výrobek roku Libereckého kraje

Ješe získala rekonstrukce sýpek na

z odvětví potravinářství – zemědělství

FRANTIŠEK PEŠEK (KSČM)

Zámeckém dvoře v Černousích.

a bohatý kulturní program. Pořadatelem akce

Za doby našich předků byla příprava

je Liberecký kraj a Regionální agrární rada

řemeslníků založena na osobním předá-

Libereckého kraje.

vání zručnosti a vědomostí z mistra na

Cena sympatie občanů Libereckého kraje.

STIPENDIJNÍ PROGRAM LIBERECKÉHO
KRAJE SE ROZŠÍŘIL

tradiční výrobci a nové technologie.
A všichni, kteří umí něco vyrobit rukama

učně, případně tovaryše. Dnešní nedo-

Stipendijního programu pro žáky středních

KRAKONOŠŮV DIVADELNÍ PODZIM
VE VYSOKÉM

škol zřizovaných Libereckým krajem ve

Po čtyřicáté sedmé se ve Vysokém nad Jizerou

vybraných oborech vzdělání zařazen nový

uskuteční Národní přehlídka venkovských

obor. Jedná se o maturitní obor Technologie

divadelních souborů Krakonošův Divadelní

Alena Losová (pro LK)

silikátů, který je vyučován na Střední umě-

podzim. Diváci mohou představení ochot-

Řemeslo má zlaté dno stále platí a v sou-

leckoprůmyslové škole sklářské v Železném

nických divadelníků zhlédnout v termínu od

časnosti, kdy je nedostatek řemeslníků

Brodu. Spolu s úpravou stipendijního pro-

8. do 15. října 2016. Přehlídka je určena pře-

platí dvojnásobně. Zručný, pracovitý

gramu a novým stipendijním řádem schválilo

devším venkovským souborům na podporu

a znalostmi vybavený řemeslník má práce

Zastupitelstvo Libereckého kraje i spolupráci

tradice a specifiky ochotnického divadla,

vždy dost. Je dobře, že se tento slogan

s firmou Preciosa, a.s., která se bude na

zahrnující rovněž kulturní a společenský

dostává i do vzdělávání, školy vybavují

financování stipendií pro žáky tohoto oboru

život v menších sídlech do 5 tisíc obyvatel.

dílny a učí žáky základům řemeslné

spolupodílet právě s Libereckým krajem.

Výběr souborů vychází z návrhů vzešlých

zručnosti.

Od nového školního roku 2016/2017 je do

AKADEMIE PRO BYTOVÉ DOMY

statek „šikovných českých rukou“ vrací
význam učňovskému školství, protože
řemeslo má zlaté dno!

z krajových přehlídek. Divadelní představení uvidí návštěvníci ve vysockém divadle

Další názory zastupitelů si můžete přečíst

Liberecký kraj, o.p.s. Dům plný úspor,

Krakonoš. Vyhodnocení festivalu se usku-

na www.kraj-lbc.cz/zastupitelstvo

Sdružení nájemníků Česká republika (SON)

teční v sobotu 15. října ve 20 hodin tamtéž.

a Česká společnost pro rozvoj bydlení

Podrobný program a informace najdete na

pořádají seminář Akademie pro bytové

www.kdpvysoke.cz.

1 | Matematika nepatří právě mezi nejoblíbenější předměty
českých školáků, avšak trochu zlidštit a zpopularizovat ji
může učitel. Přesně o to se snaží i dlouholetý matematikář
jabloneckého Gymnázia Dr. Randy Luboš Blahout.
Foto: Blanka Daníčková
2 | Zlatým Ámosem dvanáctým se stal Luboš Blahout v roce
2005, kdy mu cenu předala Livie Klausová, manželka
tehdejšího prezidenta. Foto: archiv L. Blahouta.
3 | Luboš Blahout je také výborným muzikantem a nezkazí
žádnou zábavu. Pravidelně jezdí také na letní tábory
pro děti, kde se aktivně podílí na tvorbě táborových her
i programu. Foto: archiv L. Blahouta.
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Osobnost KRAJe

LUBOŠ BLAHOUT
Pythagorova věta, odmocnina, kombinační

nominační lístek na Ámose, o kterém jsem

číslo, derivace, množina… Názvy, které jsou

toho příliš nevěděl. Bylo na mém zvážení

pro mnohé nesrozumitelnými anebo jen

se rozhodnout a také jsme museli sesbírat

matnými vzpomínkami na školní léta. Avšak

sto podpisů dětí, které s tím souhlasily. Tak

asi každý si je dokáže propojit s matematikou.

jsem se přihlásil. Poctivě jsem si připravil

Školním předmětem, který nepatří k zrovna

všechny výstupy a podařilo se. Tehdy se nás

nejoblíbenějším. Proměnit nemilovaný předmět

sešlo dvacet nebo třicet učitelů a do finále nás

protože spoustu spolužáků to nebavilo. A mě

v něco přece jen zábavného ale může jeho

vybrali sedm.

to baví dodnes. Vysvětlovat nějaké matema-

učitel. A jedním takovým je i Luboš Blahout,

3

tické příklady a další věci považuji za zábavné

matematikář z jabloneckého gymnázia

Přiblížili vám studenti důvody, proč

stále. A když jsem seznal, že by ta věc

Dr. Randy a také Zlatý Ámos roku ����.

nominovali právě vás?

zajímala i lidi kolem, tak jsem začal natáčet

Ale také skvělý muzikant, sportovec a člověk,

Zlatý Ámos je anketou o nejoblíbenějšího

krátká videa.

který nezkazí žádnou zábavu.

učitele, ne o nejlepšího učitele nebo nejdo-

Videoklipy vyvěšuju hlavně na Facebook,

konalejšího učitele. Myslím si, že to nebylo

jeden jsem zveřejnil i na YouTube. Děti je

Učitelů mužů je přece jen za katedrami

proto, že se snažím dělat hodiny zábavnější,

až tak úplně neocení, jsou odborné a cílené

českých škol jednoznačně méně než

protože jde právě o matematiku. Spíš mé

spíše na středoškoláky a vysokoškoláky.

jejich ženských kolegyň. Jak dlouho se

přátelské jednání se stalo základem nomi-

Zábavnější jsou spíš videa, kde vysvětluji

učitelství věnujete?

nace. Nejde ani tak o obsah předmětu, ale

různé úkazy, například Lucie, noci upije nebo

Strašně dlouho. Dokonce by se do toho dala

o vyznění hodiny. Sem tam nějaký vtípek, aby

od kdy začíná rok 1. ledna. Už teď se chystám

započítat i vojna, kde jsem velel četě ve

se do toho hodil, aby se z ničeho nedělala

natočit další na podobná témata. Ohlas mají

Vojenském leteckém učilišti Prešov, to bylo

příliš věda a předmět se přibližoval dětem

i má hudební videa, která čas od času rovněž

v roce 1987. Tam jsem vlastně také učil. Teď

spíš lidsky.

natočím.

téměř třicet let. Prošel jsem si v počátcích

Máte tedy v rukávu studnici matema-

Matematika není úplně nejpopulárnějším

základní školou a od roku 1994 učím na

tických vtipů?

předmětem. Čím je podle vás tak zajímavá?

gymnáziu Dr. Randy v Jablonci nad Nisou,

Ano. Jen si musím dávat pozor, abych jeden

Matematika je částečně detektivní příběh,

což je dvaadvacet let. Celá ta léta setrvávám

nikdy nezopakoval té stejné třídě. Ale je asi

kdy se z několika indicií odhaluje pacha-

na jedné škole a rád bych zde učil i nadále.

jasné, že se dá třeba dějepis učit barvitěji,

tel. Sám si doma dopředu nepočítám, ale

když se v záři zapadajícího slunce šermovali

hledám toho matematického pachatele

Před pár lety jste se stal Zlatým Ámosem.

rytíři meči, než popisováním Pythagorovy

při hodinách, společně s dětmi. Když se

Jak jste se do ankety vůbec dostal?

věty. Koho baví povídání o tom, kam dosahuje

spleteme a chybu přehlédnu, tak to vůbec

Zlatým Ámosem dvanáctým jsem se stal

žebřík opřený o zeď pod úhlem 75 stupňů.

nevadí. Děti tak přímo v reálu vidí, že mate-

je rok 2016, tedy se této profesi věnuji už

v roce 2005. Tehdy jsem dostal od dětí ve

matika je hledáním pravdy a ne předkládá-

škole k narozeninám několik dárků, mezi

Zábavné jsou i vaše naučné videoklipy,

ním hotových skutečností. I když to některé

kterými byla tajemná obálka. Nechal jsem si

kterými zásobujete internet.

děti neocení, přece jen se najdou i ty, které

položenou někde na stole, nějaký čas jsem

Učitelem jsem se stal hlavně proto, že mě už

to zaujme.

ji nerozbaloval. Pak jsem ji jednou nějak

na střední škole bavilo někomu něco vysvět-

objevil a podíval se dovnitř. Našel jsem uvnitř

lovat. Především tu matematiku a fyziku,

Autorka rozhovoru: Blanka Daníčková

1 | Pusté kostely nedaleko Velenic jsou přístupné
celoročně. Vznikly uměle, zásahem lidí, kteří ze zdejších
pískovcových skal těžili písek pro nedalekou leštírnu
zrcadel. Foto: Liberecký kraj
2 | Jeskyně Pekelné doly jsou oblíbenou motorkářskou
hospodou a mimo jiné mají svou vlastní Turistickou
známku č. 442. Jako upomínku si ji mohou návštěvníci
pořídit přímo na místě. Foto: Rudolf Ropek
3, 4 | Skalní kaple božího hrobu vytesal do pískovce
v letech 1710–1711 místní hospodář Schille. Kaple
je bezprostředně vedle silnice vedoucí na Brniště.
Vnitřní výzdobu tvoří různé křesťanské výjevy. Některé
figury sahají od podlahy až ke stropu, jiné tvoří velká
uskupení. Foto: Blanka Daníčková
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Krajem

JESKYNĚ VYTVOŘENÉ LIDSKOU RUKOU
„Je nejvyšší čas přivést k nám do pekla Dorotu

a Lindavou. I tady lidé těžili písek pro továrnu

Máchalovou,“ hřímá mocným hlasem lucifer

hraběte Kinského, v níž se brousila zrcadla.

v podání Karla Heřmánka v dnes již legen-

Jeskyněmi lze procházet skrz na skrz a slouží

dární pohádce S čerty nejsou žerty. Pohádce,

i jako oblíbené místo pro přespání výlet-

která se natáčela v Českém ráji i na dalších

níkům a čundrákům. Krátkou procházkou

místech Libereckého kraje a jež dodnes straší

údolím říčky Svitavy lze dojít k náhonu, který

děti především působivým peklem. Do něj se

vede ke dvěma bývalým brusírnám zrcadel

přitom můžete vydat i dnes, k natáčení si totiž

a patří k pozoruhodným technickým dílům.

filmaři vybrali unikátní, uměle vyhloubené

Voda zde probíhá širokým tunelem vytesa-

jeskyně nazývané Pekelné doly poblíž Velenic

ným do pískovcových skal, jehož dobu vzniku

na Českolipsku. Tvrdí se, že vznikly již někde

a užívání určují i letopočty zde do kamene

v 18. století, kdy zde těžili písek pro nedaleké

vytesané – 1779 a 1872. Dnes je prostor

sklárny hraběte Kinského. Nikde ale není

u náhonu oblíbeným místem táborníků.

jasný doklad o tomto tvrzení. Nicméně mladší

Velenice do třetice a třetí unikát. Skalní

historie už je jasnější. Za 2. sv. války sloužily

kaple božího hrobu je asi 400 metrů

jako dílny brémské letecké továrny Weser

východně od Velenic, u silnice ve směru

a v tomto období došlo také k výrazným změ-

na Brniště. Plastiky a reliéfy vytesané do

nám v jeskyních. Byly vybetonovány podlahy,

pískovcových skal vytvořil v letech 1710 až

mezi částmi jeskyně vznikly zděné přepážky.

1711 hospodář z velenického statku č. p. 2

Po válce sloužily jako sklady. Dnes je tady

Schille. Skalní kaple je rozdělena do tří

unikátní motorkářská hospoda, kdy mohou

prostor a v každé lze sledovat „příběhy“

jezdci na strojích vjíždět až dovnitř jeskyní.

odehrávající se prostřednictvím vytesaných

Jsou také oblíbeným místem filmařů, kromě

postav. Znázorňují například poslední chvíle

již zmíněné pohádky tady kupříkladu v roce

Ježíšova života, na jiných místech jsou výjevy

2009 točili i americký film Salomon Kane.

z pašijového cyklu. Na reliéfech i malbách se

Vstup do jeskyní je úzkým schodištěm hned

podepsal zub času a především působení van-

nad silnicí, jeskynní sály dosahují výšky 2–4

dalů, i proto se dovnitř skalní kaple mohou

metry a jeskyně zaujímají prostory 3500 m².

kolemjdoucí podívat pouze skrz mříže. I tak

Nedaleko Pekelných dolů jsou na okraji

to ale stojí za to.

lesa, u místní silnice další, uměle vytvořené
jeskyně, Pusté kostely, ležící mezi Velenicemi
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