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Liberec 7. prosince 2016 

 

Tisková zpráva 
po 21. schůzi Rady města Liberec 

 
 

Přes sto bodů měla na svém programu 21. schůze Rady města Liberec, která se uskutečnila 

v úterý 6. prosince. 

 

Hazard bude v Liberci možné provozovat pouze v kasínech s živou hrou 

Bod č. 4: Regulace provozování hazardních her na území statutárního města Liberec 

Liberečtí radní odsouhlasili návrh nové Obecně závazné vyhlášky o regulaci provozování hazardních 

her na území města, která reaguje na nový zákon o hazardu, platný od 1. 1. 2017. Vyhláška vejde 

v platnost od Nového roku a stanovuje, že hazard bude v Liberci možné provozovat pouze v kasínech 

s tzv. živou hrou. Znamená to, že pokud vyhlášku schválí zastupitelstvo, klasické herny s automaty ve 

městě skončí. 

Možnostmi regulace provozování hazardních her na území města se zabývala pracovní skupina 

zastupitelů, do které byly přizváni zástupci všech zastupitelských klubů. „Z možností, které městu dává 

zákon o obcích, jsme zvolili zákaz klasických heren. Tento krok přinese výraznou regulaci technických 

herních zařízení a zároveň kultivaci provozoven hazardu, od které si slibujeme nižší rizikovost. V této 

souvislosti jsme také stanovili omezení provozní doby. V době od 5 do 7 hodin budou všechna kasína 

uzavřená,“ uvedl primátor Tibor Batthyány, který má na nové vyhlášce lví podíl. V rámci jejích příprav 

v červnu osobně navštívil několik libereckých provozoven hazardu. „Provozovatelé, s nimiž jsem tehdy 

mluvil, se shodovali, že dvouhodinové uzavření provozovny pro ně není problém,“ konstatoval primátor. 

Povolení k umístění herního prostoru bude na základě nového zákona o hazardu ve výhradní pravomoci 

měst a obcí a nesmí být v rozporu s příslušnou obecně závaznou vyhláškou. „Platnost povolení k 

umístění herního prostoru nesmí být delší než tři roky, což nám v případě opakovaných problémů 

s určitou provozovnou umožní příští žádost provozovatele o umístění herního prostoru zamítnout,“ 

uvedl primátor. Hazardní hry, jejichž provozování bylo povoleno před nabytím účinnosti nové obecně 

závazné vyhlášky, lze provozovat do konce doby platnosti povolení, nejdéle však do 31. prosince 2017. 

V současnosti se na území města Liberce nachází 86 provozoven hazardu. Na odvodech z výherních 

hracích přístrojů loni přiteklo do městské kasy 76,5 milionu Kč a pro rok 2016 bylo rozpočtováno 60 

milionů Kč. Snížením předpokládaného příjmu z odvodů z výherních hracích přístrojů v rozpočtovém 

výhledu by došlo ke snížení očekávaného nárůstu daňových příjmů o maximálně 30 milionů Kč na rok, 

přičemž zvládnutí tohoto výpadku je v možnostech rozpočtu města. 
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Město žádá o dotaci na zateplení školy na Broumovské 
Bod č. 44/1: Schválení projektového záměru "Energetické úspory a revitalizace části ZŠ Broumovská" 

Úterní rada města schválila projektový záměr s cílem realizovat v příštím roce zateplení školní budovy 

na Broumovské.  

„Tento záměr navazuje na už realizovanou akci podpořenou příspěvkem Ministerstva školství mládeže 

a tělovýchovy, která bude dokončena v srpnu 2017. V tuto chvíli můj odbor pracuje na přípravě a podání 

projektové žádosti o poskytnutí dotace u Ministerstva životního prostředí v rámci Operačního programu 

Životní prostředí,“ vysvětluje náměstek primátora pro technickou správu majetku města Tomáš Kysela. 

Rozsah prací první dotace byl z důvodu omezených finančních prostředků čerpán na část pavilonu 

školy. Cílem záměru je realizovat příští rok zateplení a úpravy zbývající části pavilonu a pavilonu CF1, 

aby došlo k ucelení činností. 

Současná výzva je vypsána od 1. 7. 2016 a příjem žádostí o podporu bude ukončen nejpozději 20. 12. 

2016. Přepokládané stavební a ostatní náklady činí 16 381 000 Kč bez DPH, přičemž uznatelné náklady 

jsou odhadnuty na 12 mil. Kč, dotace činí 40% z této částky.  

 „Roční úsporu energií předpokládáme ve výši 900 000 korun, celkovou pak 418 000 ročně. Nejedná se 

o projekt, který by měl brzkou návratnost. Pokud se nám nepodaří dotaci získat, bude muset zřizovatel 

školy vyčlenit peníze z vlastních prostředků v plné výši v nejbližších letech, avšak touto realizací 

odstraníme havarijní stav pláště budovy,“ popisuje Tomáš Kysela. 

Základním cílem projektu je zajištění energetické úspory provedením dílčích opatření, které povedou 

k úspoře alespoň 20 % oproti stávající spotřebě energií. Dílčími opatřeními mohou být například 

výměna okenních a dveřních výplní otvorů, zateplení objektů, osazení případně úprava a modernizace 

regulace topného systému nebo výměna zdroje vytápění spojená s úpravou topného systému.  

„Cílem projektu je poskytnout nezbytnou péči budovám v majetku města, dosáhnout úspory nákladů 

na energie, poskytnout uživatelům vyšší komfort v užívání objektů, zajistit splnění zákonných 

požadavků a v neposlední řadě vyřešit špatný technický stav budov, který s sebou nese vyšší 

energetickou náročnost,“ dodává primátor města Tibor Batthyány. 

 

Podkroví dvou základních škol město do konce roku zateplí 
Bod č. 45/1 : Schválení výjimky ze směrnice 3RM zateplení půdních prostor ZŠ 

 

Město Liberec vybralo čtyři objekty základních škol vhodné k realizaci energetických úspor zateplením 

stropu posledního podlaží, v prostoru podkroví, a to metodou aplikace foukané izolace.   

Náměstek primátora Tomáš Kysela se svým odborem žádá radu města o výjimku ze směrnice 3. Rady 

města Zadávání veřejných zakázek statutárním městem Liberec, a to za účelem realizace akce ještě 

v letošním kalendářním roce. Radní jeho žádosti na úterním 21. zasedání vyhověli. 

„Byly osloveny tři firmy, které se specializují na tuto činnost. Při hodnocení nabídek jsme zvolili kritérium 

výše nabídkové ceny. Obdržené nabídky jsme na odboru vyhodnotili a zateplení půdních prostor 

provede společnost Machstav, na základní škole Husova za nabídkovou cenu 674 033 korun a na 

základní škole Heřmánková v Machníně ve výši 187 305 korun. Celková nabídková cena tedy činí 
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861 338 Kč bez DPH,“ vysvětluje náměstek primátora pro technickou správu majetku města Tomáš 

Kysela. 

Další dva objekty určené k zateplení podkrovních prostor jsou základní škola U Školy a základní škola U 

Soudu. Tady budou práce realizované v roce 2017. 

 

Projekt Férová škola pro všechny liberecké základní školy 
Bod č. 54 : Podání žádosti o poskytnutí dotace na projekt Férová škola 

 

Město Liberec pomůže svým základním školám při zavádění tzv. společného vzdělávání, které je ze 

zákona povinné od 1. 9. 2016. Rezort školství a sociálních věcí proto připravil projekt Férová škola, do 

nějž se zapojí další 4 partneři a v různých aktivitách všech 22 základních škol (včetně ZUŠ Frýdlantská). 

Projekt navazuje na schválený Strategický plán sociálního začleňování a jeho náklady dosahují objemu 

27,8 milionu korun. 

Záměrem projektu je podpora dětí ze socioekonomicky znevýhodněného a kulturně odlišného 

prostředí (tedy především ze sociálně vyloučených nebo vyloučením ohrožených lokalit, jichž rezort už 

v loňském roce identifikoval na území města 16) v hlavním vzdělávacím proudu a nastavení 

prostupnosti do dalšího stupně vzdělávání. „Na jedné straně je správné, že všechny děti mohou při 

vzdělávání dostat stejné příležitosti, je to důležitý a spravedlivý start do života. Na druhé straně byla 

inkluze jako taková připravena velmi špatně a překotně. Stát přenesl na naše školy nové povinnosti, 

neposkytl jim však to zásadní, tedy přímé finanční prostředky na podporu zavádění společného 

vzdělávání, na asistenty, na koordinátory a další specialisty. V této situaci se musíme jako zřizovatel 

zachovat zodpovědně, vzít část povinností na sebe a nenechat v tom školy samy,“ vysvětlil náměstek 

primátora pro školství, sociální věci, cestovní ruch a kulturu Ivan Langr. 

Projekt počítá s několika základními aktivitami v oblasti koordinace aktivit na školách (koordinátor 

inkluze a metodik asistentů na ZŠ) a prevence školní neúspěšnosti (doučování žáků, kariérové 

poradenství na školách, kluby a kroužky na ZŠ na podporu rozvoje gramotnosti v oblasti aktivního 

občanství a sociálního rozvoje, workshopy pro rodiče žáků ze SVL, informační a osvětová kampaň). 

„Jednotlivé aktivity umožní školám mezi sebou sdílet jak jednotlivé odborné pracovníky, koordinovat 

některé činnosti, ale zároveň vzájemně přenášet dobrou praxi. Podstatné je pracovat nejen s žáky, ale 

také s jejich rodiči, kteří jsou další cílovou skupinou a kteří se v řadě případů staví ke vzdělávání svých 

dětí netečně. Na druhou stranu musíme umět vysvětlit veřejnosti, proč to všechno děláme a v čem 

spočívá benefit pro společnost,“ uvedl Ivan Langr.  

Partnery projektu jsou spolek EDUCA QUALITY, Člověk v tísni a dále dvě příspěvkové organizace města 

– DDM Větrník a Komunitní středisko Kontakt. Celkové náklady projektu jsou 27,8 milionu, z toho podíl 

města je takřka 1,4 milionu. Projekt by měl být realizován v období od července 2017 do června 2020. 

Metodicky navazuje na projekt Vzdělávejme společně děti předškolního věku v Liberci, který je 

zaměřen na mateřské školy a na nějž město získalo se svými partnery 27,5 milionu už v letošním roce. 

„Peníze ve výši 55 milionů, které získáme z obou projektů, bych primárně očekával napřímo od státu. 

Nestalo se tak, musíme si tedy – stejně jako jiné obce – opět pomoci sami, a to i na úkor vlastních 

kapacit a možností,“ dodal Ivan Langr. 
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ZOO Liberec má strategii rozvoje do roku 2026 
Bod č. 56: Strategie rozvoje příspěvkových organizací SML – Zoologická zahrada Liberec 

Také Zoologická zahrada Liberec se bude rozvíjet podle strategie, kterou na své poslední schůzi schválili 

liberečtí radní. V minulých měsících už radní schválili strategie ostatních příspěvkových organizací 

města, a sice Botanické zahrady Liberec, Divadla F. X. Šaldy, Naivního divadla Liberec, Komunitního 

střediska Kontakt a Centra zdravotní a sociální péče. Strategie, na jejichž přípravě spolupracovala 

dozorčí rada zahrady, koncepčně řeší především další možnosti rozvoje služeb včetně financování 

zřizovatelem i dalšími zdroji, personální posílení a investiční příležitosti. 

„Pokud chceme naše organizace dál rozvíjet, musíme nejprve vědět, jaké příležitosti finanční i investiční 

se jim nabízejí, jaké vnitřní dluhy je zatěžují či jakými alternativními cestami rozšíření služeb se mohou 

dále ubírat. Strategie rozvoje tak slouží jako komplexní materiál pro potřeby všech orgánů města i 

Libereckého kraje v případě, že se podílí na kofinancování provozu organizací, managementu 

příspěvkových organizací i veřejnosti, tedy samotným uživatelům služeb,“ uvedl náměstek pro školství, 

sociální věci, cestovní ruch a kulturu Ivan Langr. 

Pro Zoologickou zahradu Liberec bude pro další roky důležité stabilizovat financování na minimální 

úrovni cca 38 milionů Kč na provoz + 10 milionů Kč na investice. Klíčové je také usilovat o dohodu 

s Libereckým krajem o systémovém spolufinancování zoologické zahrady. Stěžejní bude také 

stabilizovat návštěvnost na rozpětí 350 – 400 tisíc pro zoo a až 500 tisíc pro ZOO Liberec jako celek, 

vybudovat návštěvnické parkovací zázemí s dostatečnou kapacitou či rekonstruovat pavilon a výběh 

pro slony a další chovatelská zařízení. „ZOO Liberec patří mezi naše nejprogresivnější organizace – 

letošní příspěvek od města byl 31,2 miliónu, rozpočet přitom dosáhne kolem 105 miliónů. Ten rozdíl 

musí zahrada vydělat, nebo sehnat z jiných zdrojů. Aby ale udržela schopnost vysokých výnosů, musí 

opravovat, investovat a vylepšovat služby, jinak ztratí přízeň návštěvníků i sponzorů. Zoo patří k našim 

dlouhodobě nejpodfinancovanějším organizacím, takže je hlavním úkolem zřizovatele, aby se to 

změnilo. Pevně doufám, že i ve spolupráci s krajem,“ vysvětlil Ivan Langr. 

 

Město vrátí dotaci a připraví novou žádost o podporu územního plánu 

Bod č. 63/2: Zpracování žádosti o podporu projektu "Návrh územního plánu města Liberec" 

Město bude znovu žádat o dotaci na projekt „Návrh územního plánu města Liberec“ v rámci 

Integrovaného regionálního operačního programu (IROP). Původně získané peníze již nelze využít, 

protože projekt nebyl realizován v dané časové lhůtě. Proplacenou dotaci ve výši 3 560 400 Kč město 

vrátí Ministerstvu pro místní rozvoj.  

„Návrh vrácení dotace v nejbližším termínu předložíme zastupitelstvu města. Tuto vratku ale 

vykompenzujeme podáním nové žádosti o dotaci, město tak o žádné peníze nepřijde,“ uvedl náměstek 

primátora pro ekonomiku, strategický rozvoj a dotace Jan Korytář. „Dokončení územního plánu v roce 

2017 je naší jednoznačnou prioritou, zastupitelé budou nově dostávat každý měsíc informace o 

aktuálním harmonogramu jeho dokončení, včetně informací o případných komplikacích,“ doplnil 

náměstek. 
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Přípravu nové projektové žádosti již schválili liberečtí radní. Celkové způsobilé výdaje jsou předběžně 

stanoveny na 4 354 000 Kč bez DPH. Na základě získání dotace ve 2. výzvě IROP musí být projekt 

realizován nejpozději do 31. 12. 2019. 

„Jsme ve fázi, kdy se snad již podařilo v jednáních se všemi dotčenými orgány státní správy, které měly 

k návrhu územního plánu připomínky, odstranit problémy, které bránily úspěšnému dokončení nového 

územního plánu. Jeho schválení v roce 2017 by tak již nic nemělo bránit,“ uvedla náměstkyně pro 

územní plánování, veřejnou zeleň a životní prostředí Karolína Hrbková. 

 

Město zvyšuje tlak na Teplárnu, jednání vstupují do závěrečné fáze 
Bod č. 63/3: Návrh dalšího postupu v jednání s Teplárnou Liberec a.s. a uzavření smlouvy se 

společností ESTIMATE Consulting s.r.o. 

Návrh dalšího postupu města v jednání s Teplárnou Liberec schválili liberečtí radní. Podle náměstka 

primátora pro ekonomiku, strategický rozvoj a dotace Jana Korytáře, který řeší problematiku vztahu 

města s teplárnou, vstupují jednání do klíčové fáze. 

Město, coby akcionář, na valné hromadě 14. 11. oficiálně požádalo o detailní informace o smlouvách 

mezi teplárnou a společnostmi ze skupiny MVV. „Teplárna nám tyto smlouvy opakovaně odmítá 

poskytnout, proto jsme připraveni je začít vymáhat právní cestou. Zejména druhý akcionář, skupina 

MVV, si musí uvědomit, že Teplárna Liberec je náš společný, nikoliv pouze jejich podnik. Pokud 

požadované informace nezískáme v brzké době, bude již bez dalšího následovat podání žaloby k soudu 

na jejich vydání,“ uvedl Jan Korytář. 

Město také podá žádost o svolání valné hromady s opakovaným cílem projednat smlouvy uzavřené 

mezi teplárnou a společnostmi ovládanými ze strany MVV. „Kromě toho ale na této valné hromadě 

předložíme k projednání náš vlastní návrh Koncepce podnikatelské činnosti, protože s návrhem, který 

nám byl opakovaně předkládán ze strany Teplárny, jsme nesouhlasili a nepovažovali ho za vhodný ani 

výhodný,“ doplnil Jan Korytář a dodal: „Teplárenský byznys je podobný jako ten vodárenský. Často ho 

ovládly zahraniční společnosti, které jen vyvádějí různými způsoby nepřiměřené zisky bez toho, aby 

investovali do stále více zanedbané infrastruktury. I druhý akcionář si musí uvědomit, že Česká republika 

ani Liberec nejsou něčí kolonie a že doba, kdy město jen automaticky se vším souhlasilo, skončila.“ 

Město si také nyní zadalo další znalecké posudky, které zpracuje společnost ESTIMATES Consulting 

s.r.o. Půjde o ocenění obvyklé ceny nájmu vybraného majetku distribuční soustavy města k 1. 12. 2016, 

ocenění obvyklé ceny nájmu vybraného majetku distribuční soustavy nacházející se v majetku 

společnosti ENERGIE Holding k 1. 12. 2016 a ocenění vybraného majetku ENERGIE Holding a.s. pro 

účely převodu nebo přechodu na společnost Teplárna Liberec ke dni 15. 4. 2015. Znalecké posudky 

vyjdou v součtu na 363 tisíc Kč. 

„Buď se nám podaří s MVV dosáhnout nejpozději v prvním čtvrtletí roku 2017 základní shody na další 

budoucnosti systému CZT v Liberci, zejména jeho ekonomických parametrech a hlavně dohody o ceně 

tepla pro koncové zákazníky, nebo se vydáme jinou cestou. Prostor pro dohodu ale stále existuje,“ 

uzavřel Jan Korytář. 
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Navigační parkovací systém uleví dopravě v centru a ušetří čas řidičům 

Bod č. 83: Parkovací informační a navigační systém v Liberci 

V návaznosti na pilotní projekt, v rámci kterého došlo v horním centru města k úpravě vybraných 

parkovacích míst a instalaci monitorovacích čidel, chce statutární město Liberec vytvořit sofistikovaný 

navigační systém na parkoviště v centru. Znamená to, že řidiči již nebudou muset objíždět jednotlivá 

parkoviště, aby zjistili, zda se na nich dá zaparkovat. O obsazenosti parkoviště je bude informovat 

dynamické dopravní značení. Specifikaci projektu „Parkovací informační a navigační systém v Liberci“ 

a také žádost o dotaci z Operačního programu Doprava již schválili liberečtí radní. 

„Rozpočet projektu je 7,9 milionu korun bez DPH, přičemž 85% celkových způsobilých výdajů by pokryla 

získaná dotace,“ informoval náměstek primátora pro technickou správu majetku Tomáš Kysela. 

Zavedení informačního a navigačního systému podle něj přinese řidičům značnou úlevu. „Současný 

stav je takový, že řidiči objedou i několik parkovišť, než naleznou volné místo k zaparkování, čímž 

samozřejmě ztrácejí čas a navíc zatěžují již tak frekventovanou dopravu v centru města. Informační a 

navigační systém jim umožní jet rovnou tam, kde je v danou chvíli volno,“ informoval Tomáš Kysela 

s tím, že město bude mít možnost nejen monitorovat a vyhodnocovat dopravní data v reálném čase, 

ale také předpovídat další vývoj. 

Projekt počítá s instalací více než tisícovky parkovacích čidel, 31 neaktivních dopravních značek, 78 

aktivních panelů a implementací řídícího a monitorovacího softwaru. Navigační panely s využitím LED 

technologie budou řidičům udávat informace VOLNO (včetně možného počtu parkovacích míst), 

OBSAZENO a MIMO PROVOZ. Po případném odsouhlasení spolupráce na projektu ze strany vlastníků 

by do dynamického dopravního značení mohla být zahrnuta i parkoviště v obchodních centrech OC 

Forum a OC Plaza. 

V případě získání dotace z Operačního programu Doprava by se realizace projektu „Parkovací 

informační a navigační systém v Liberci“ mohla rozjet v závěru roku 2017 a v létě 2018 by projekt mohl 

být dokončen. 

 

Před nebezpečím budou řidiče varovat světelné tabule 
Bod č. 84: Rozvoj ITS v Liberci – zavedení silniční meteorologie 

Na hrozbu náledí, silného větru, mlhy, kolony a další nebezpečí upozorní řidiče v Liberci nové světelné 

tabule. Radnice jich chce na území města rozmístit třináct, podobný bude i počet meteohlásek, které 

budou potřebné údaje pro tabule obstarávat. Projekt vyjde na 10 milionů korun, a pokud se městu 

podaří sehnat evropské dotace, mohou tyto nové dynamické značky řidičům pomáhat už na konci 

příštího roku.  

Silniční meteorologické stanice sledují povětrnostní podmínky v dané lokalitě a obsahují inteligentní 

vozovkový senzor a další meteorologické senzory pro měření teploty, vlhkosti vzduchu a detekci srážek. 

Navíc budou vybaveny kamerou, takže poslouží i pro monitoring stavu dopravy. „Chceme je umístit na 

nejzatíženější příjezdové tahy a na místa, kde dochází k častým nehodám vlivem zhoršených 

meteorologických podmínek zejména v zimních měsících,“ uvedl náměstek primátora pro technickou 

správu majetku města Tomáš Kysela.  
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Systém má především přispět ke zvýšení bezpečnosti provozu. „Počítáme s tím, že tabule budou kromě 

výstrahy řidiče informovat také o případných pracích na silnici, nehodách nebo uzavírkách,“ doplnil 

Tomáš Kysela. 

 

Město ušetří 2,5 milionu korun na tisku Libereckého zpravodaje 

Bod č. 91/1: Schválení výsledku výběrového řízení a vítězného uchazeče veřejné zakázky malého 

rozsahu „Výběr dodavatele tisku městského periodika Liberecký zpravodaj“ 

Vyšší náklad a větší rozsah stran za významně nižší cenu než doposud budou mít od ledna městské 

noviny Liberecký zpravodaj. Rada města schválila na svém posledním zasedání výběr nového 

dodavatele tisku Zpravodaje, kterým se stala společnost Mafra, a. s. 

Liberecký zpravodaj bude mít minimální rozsah 24 stran při celkovém tištěném nákladu 50 000 kusů. 

Dosavadní náklad byl 45 500 kusů při minimálním rozsahu 16 stran. Se zvýšením počtu stran a počtu 

výtisků přitom klesne cena za tisk Zpravodaje na 1 628 815 Kč vč. DPH za dva roky. Při zachování 

současného stavu by cena za stejné období byla cca 4 114 000 Kč.  

„Výsledek výběrového řízení mě velmi těší. Už proto, že město ušetří během dvouleté smlouvy bezmála 

2 500 000 korun. Tak velká úspora je možná díky jiné technologii tisku, kterou bohužel žádné místní 

tiskárny nemají. Snaha pracovníků kanceláře primátora zlevnit tisk Zpravodaje pochází již z počátku 

roku 2015, bylo ovšem nutné dostát dosavadní smlouvě, která nám tento krok umožnila až nyní,” říká 

primátor Tibor Batthyány. 

Zadavatel písemně vyzval k podání nabídky a prokázání kvalifikace pět firem, do výběrového řízení se 

přehlásili dva zájemci. O vítězi rozhodla nižší cena a rychlost zpracování. Výběrové řízení se bude po 

dvou letech opakovat. 

„Ceny tiskových služeb, papíru i technologické možnosti tisku se mění. Mění se také naše požadavky na 

rozsah i náklad, proto se nechceme vázat na delší dobu. Nastavení parametrů výběrového řízení nebylo 

jednoduché. Naším záměrem bylo zachovat stávající kvalitu tisku, přičemž jsme chtěli dát možnost 

zúčastnit se výběrového řízení co nejširšímu okruhu dodavatelů tak, abychom dosáhli co nejnižší ceny. 

Jsem velmi rád, že se nám podařilo vysoutěžit tak skvělou cenu. Jeden výtisk nás nyní vyjde na 1,48 Kč 

a kvalita Libereckého zpravodaje přitom neklesne. Zpravodaj bude navíc šitý, aby nedocházelo k 

uvolňování jednotlivých listů během distribuce. Takže sečteno a podtrženo, za mnohem nižší cenu 

máme více stran, větší počet výtisků a lepší kvalitu,” vysvětluje vedoucí kanceláře primátora Petr 

Neuhäuser. „Chtěl bych poděkovat všem kolegům z tiskového oddělení i ostatních odborů, kteří se na 

přípravě výběrového řízení podíleli. Myslím, že jsme společně odvedli opravdu perfektní práci,“ dodává 

Petra Neuhäuser. 


