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Máte obchodního ducha
a výborné komunikační
schopnosti? Věříte si?
Jste optimistické a bystré
povahy, s odhodláním
věnovat svékariéře
čas a energii?
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REALITNÍ MAKLÉŘ
JE PRO VÁS TO PRAVÉ!
REALITNÍ MAKLÉŘ
JE PRO VÁS TO PRAVÉ!

Ing. Zuzana Moravčíková 
se narodila v roce 1957 v Jičíně. Absolvovala Vysokou školu zemědělskou v Br-
ně. Dříve pracovala mimo jiné v Agropodniku SZP, na Okresním pozemkovém 
úřadu a majetkoprávním oddělení Okresního úřadu Kutná Hora, dále působi-
la na Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových a Městském úřadu 
v Kutné Hoře. Od roku 2008 byla náměstkyní hejtmana pro oblast majetku, 
tento resort předala po svém zvolení hejtmankou Středočeského kraje kolego-
vi JUDr. Karlovi Molnárovi. Od roku 2010 je zastupitelkou města Kutná Hora, 
kde s rodinou žije a angažuje se pro její rozvoj také jako zastupitelka za ČSSD. 
Manžel pracuje jako vedoucí odboru klimatologie v Českém hydrometeorolo-
gickém úřadu. Dcera je učitelka a syn je analytikem v IT. Mezi její koníčky pa-
tří zajímavé knihy, kultura, turistika a cestování. 

Pokračování rozhovoru na 2. straně

Rodina je pro ni základ státu. Ráda by, aby se do politiky vrátili slušní a morální lidé, potom bude mít společ-
nost šanci stát se zase pro všechny prospěšnou. Má silné sociální cítění, ve službě občanům nehledí na volný čas. 
Taková je hejtmanka Středočeského kraje Zuzana Moravčíková.  

 Jak jste strávila léto?
Ryze pracovně. Dokonce i o jednotýdenní dovolené v Kutné 

Hoře jsem měla každý den pracovní povinnosti včetně za-
sedání na téma krajských nemocnic. Osobně jsem přivíta-
la cestující zvláštního vlaku, který zdarma přivezl Stře-
dočechy na výstavu Europa Jagellonica do naší galerie 
GASK. U mě je to tak - normální pracovní týden mám 
v Praze a o víkendech jezdím po akcích do různých míst 
našeho kraje. Takže léto vnímám spíše jen podle šatní-
ku, nikoli jako možnost nějakého odpočinku. 

 Vaší prioritou po jarních událostech bylo kraj stabili-
zovat. Podařilo se?

Rozhodně ano. Rada kraje normálně pracuje, 
rozhodli jsme o zastavení, respektive přesoutě-
žení desítek projektů v řádu několika miliard 
korun. Nebylo to samoúčelné, protože chce-
me, aby na těchto tendrech nezůstal ani stín 
podezření. A klíčovým je také aspekt hospo-
dárnosti. Uvedu jeden příklad: V polovině srp-

na jsem otevírala nový most v Zadní Třebáni. 
Jeho původní rozpočet byl bezmála 17 milionů 

korun. Vítězná fi rma ho ale dokázala postavit za 
8,6 milionu včetně DPH. Kolik by pravicová vláda 

mohla například ušetřit v řádně vysoutěžených tendrech 
státu za zhruba 600 miliard korun? 

 Stihla jste si alespoň trochu vydechnout od povinností? 
Spíše po hodinách. Rodinným zážitkem letošního léta byla 
svatba mé dcery. A je pravdou, že tátové na provdání svých 
dcer reagují emotivněji než matky. Tak uvidím, co řeknu na 
to, až se bude ženit syn. 

 Začal nový školní rok. Jaké benefi ty jste pro školáky při-
pravili a co jim přejete?
Na opravy škol a školských zařízení jsme letos vyčlenili 500 
milionů korun, čerpaných z evropských fondů. Většina ak-
cí se uskutečnila o prázdninách a starostové menších ob-
cí přivítali jednoduchý formulář, kde uvedli, do čeho chtě-
jí peníze investovat. Ve školním roce 2012/2013 pokraču-
je projekt Stipendium Středočeského kraje na bezplatné 
dojíždění do školy. Projekt slouží především k podpoře žá-
ků, studentů a učňů, kteří bydlí ve středních Čechách a na-
vštěvují středočeské školy. Na základě poznatků z minulos-
ti a podnětů veřejnosti, vyšel Středočeský kraj žadatelům 
vstříc a zjednodušil systém zasílání vyplněných formulářů. 

V tomto školním roce budou žáci, studenti a učni, kteří spl-
ňující podmínky projektu, podávat v každém pololetí škol-
ního roku pouze jeden formulář. Ten bude obsahovat žá-
dost a zároveň potvrzení počtu dnů školní docházky. Ter-
mín pro podání formuláře se posouvá na konec každého 
pololetí. Tímto opatřením se zjednoduší administrace pro-
jektu na straně rodičů i škol a mělo by dojít k pružnějšímu 
vypořádávání projektu. Na vyplacení Stipendia Středočes-
kého kraje na dojíždění do školy vyčlenilo Zastupitelstvo 
kraje pro rok 2012 fi nanční částku 100 mil. Kč. Podle před-
běžného odhadu je tato částka pro školní rok 2011/2012 
dostačující a proto navrhujeme vyčlenit stejnou i pro škol-
ní rok 2012/2013. My jsme to navrhli, konečné rozhodnutí 
ale učiní až nové Zastupitelstvo a Rada Středočeského kra-
je vzešlé z říjnových voleb. 

 Blíží se volby do krajských zastupitelstev. Jak chcete být 
regionu prospěšná?
Před čtyřmi roky jsme si v ČSSD stanovili priority, jež se pod-
le přání občanů vyjádřených podporou našeho volebního 
programu soustředily na školství, zdravotnictví, sociální ob-
last, dopravu, kulturu a celkový rozvoj venkova. Středočeský 
kraj každoročně přerozděluje z daní občanů ve svém rozpoč-
tu zhruba 17 miliard korun, čímž se řadí mezi největší inves-
tory. Provoz úřadu přitom stojí každého občana kraje pou-
hou korunu denně. Na rozvoj regionu jsou navíc určeny dal-
ší miliardy korun z evropských fondů, které se za naší sprá-
vy kraje dařilo čerpat efektivně a téměř bez výhrad ze strany 
kontrolních mechanismů státu. Jako jediní ze 13 sociálně-de-
mokraticky spravovaných krajů jsme i v roce 2012 pokračo-
vali v proplácení všech druhů „regulačních“ zdravotnických 
poplatků, z nichž největší část je tvořena úhradami za pobyt 
v nemocnicích, což pomáhá zejména sociálně slabým senio-
rům. Výrazně lepší nabídku služeb mají v posledních letech 
také  Středočeši dojíždějící za prací do hlavního města. Díky 
mnoha set milionovým dotacím byl z 90 % obnoven vozový 
park vlakových spojů, přičemž pracujeme na další integraci 
pražské a středočeské železniční dopravy, kterou se už v pří-
padě autobusů podařilo velmi hustě propojit. Výraznou sto-
pu jsme zanechali rovněž v oblasti kultury, když se před dvě-
ma lety otevřená Galerie Středočeského kraje v Kutné Hoře 
za krátkou dobu zapsala mezi renomované kulturní institu-
ce celé České republiky.

Ženy patří do politiky
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krátceŽeny patří do politiky

Aktivitu jsme směřovali pochopitelně 
také do sociální oblasti, kde se nám po-
dařilo výrazně navýšit počet míst v do-
movech pro seniory, rozšířit nabídku 
sociálních služeb typu denních stacio-
nářů nebo terénní péče o seniory i oso-
by se zdravotním postižením. Náš Hu-
manitární fond podporuje prostřednic-
tvím grantů regionální poskytovatele 
sociálních služeb. V tomto programu 
budeme chtít pokračovat i v dalším 
volebním období. Ze svého působe-
ní v kutnohorském regionu vím sama 
dobře, jak antisociální opatření pravi-
cové vlády dopadá na životní úroveň 
běžných lidí, kteří stále hůře zvláda-
jí svůj rodinný rozpočet. Je na voličích, 
jaký program a jaké politické předsta-
vitele si zvolí. Ostatně my Češi jsme se 
už dobře naučili využívat kroužkování 
jmen na volebních lístcích. 

 Ženy a politika. Věčné téma. Proč je 
jich, podle vašeho názoru, na vyšších 
postech pořád málo?
Žen je na vysokých postech málo, pro-
tože pro většinu z nich je prioritou péče 
o rodinu. A to je s malými dětmi mnoh-
dy úvazek na 24 hodin denně. Takže 
mladá politička by musela mít v part-
nerovi v podstatě muže v domácnosti 
a ještě nějaký další servis, aby rodina 

mohla fungovat. Ženy ve veřejné sprá-
vě jsou věcnější a neukazují na odiv 
své ego. Kultivují každé pracovní pro-
středí, jsou slušnější, trpělivější a často 
pracovitější. Na druhé straně se jim vy-
čítá, že v politice neumí ukazovat lok-
ty a tvrdě jít po kariéře. Ale zeptejme 
se upřímně: Nepřejedl se již občanům 
tenhle typ samolibého politika, který 
rozumí všemu jako brouk pytlík a vy-
kládá, že sám ví nejlépe, jak mají lidé 
žít? Politici se musí vrátit k tomu, proč 
je občané volí: Aby co nejlépe spravo-
vali zájmy voličů v jejich obci, městě, 
kraji i státu. A každý politik kromě své-
ho vzdělání a odbornosti musí mít dva 
zásadní předpoklady: Slušnost a mo-
rálku. Všechny negativní společen-
ské jevy nejsou selháním systému, ale 
morálních hodnot lidí, kteří mají nebo 
chtějí mít ambice vést. Ovšem vést lidi 
znamená dávat jim nejlepší možný pří-
klad.  Text: Metropol, foto: KÚ

Pokračování rozhovoru z 1. strany

Finanční pomoc 
pro Zálezlice

Středočeský kraj | Rada Středo-
českého kraje odsouhlasila návrh 
na přidělení mimořádné dotace ob-
ci Zálezlice ve výši 6,2 milionu ko-
run, která má sloužit na vybudová-
ní protipovodňové hráze. Finance 
budou obci poskytnuty ze Středo-
českého Fondu rozvoje obcí a měst 
(FROM). Letos v létě jsme si připo-
mněli desetileté výročí, kdy území 
naší republiky postihly mohutné 
záplavy. Někteří postižení na ně ne-
mohou zapomenout dodnes a ško-
dy napáchané vodním živlem ma-
jí stále před očima. I proto se Stře-
dočeský kraj rozhodl pomoci obci 
Zálezlice, která nese též přezdív-
ku „české Troubky“, protože v roce 
2002 byla z 90 % povodněmi posti-
žena a patří jí tak smutné záplavo-
vé prvenství ve středních Čechách. 
„Domnívám se, že pomoc Zálezlicím 
je naší povinností a samozřejmostí, 
nikoliv jen hezkým gestem. Dovedu si 
představit, jaký strach prožívají oby-
vatelé této povodněmi zničené obce 
pokaždé, když prší. Jsem proto oprav-
du ráda, že jsme jim mohli pomoci,“ 
dodává středočeská hejtmanka Zu-
zana Moravčíková.  (od dop.)

ON Mladá Boleslav zajišťuje v rámci 
zdravotní péče léčbu onkologických 
nemocí. Ročně se v onkologické am-
bulanci, v hematoonkologickém cen-
tru a v rámci hospitalizace provede 
až 6 000 vyšetření, k nimž se ročně 
váže cca 1 200 aplikací cytostatic-

kých léčiv (chemoterapie). Podle še-
tření, které provedl Státní ústav pro 
kontrolu léčiv, je stávající pracoviště 
výrobny cytostatik umístěné v budo-
vě onkologické ambulance ON Mla-
dá Boleslav v nevyhovujícím stavu. 
V rámci investice bude dodána zdra-

votní technika a realizovány navazu-
jící stavební úpravy. Nové pracoviště 
přípravny cytostatik bude vybudová-
no ve stávajících prostorách budovy 
ústavní lékárny ON Mladá Boleslav. 
Práce zahrnují provedení dispozič-
ních úprav, nové rozvody instalací, 
zvýšení kapacity stávající vzducho-
techniky a umístění nového přístro-
je zdravotní techniky – laminárního 
boxu pro ředění cytostatik. Investi-
ce, při které nebude stávající provoz 

omezen, bude realizována od října 
do konce letošního roku. 
Rada kraje také mimo jiné schválila 
přidělení dotace pro Nemocnici Rudol-
fa a Stefanie Benešov, a. s., na poříze-
ní magnetické rezonance (MR) ve výši 
celkem 28,8 mil. Kč vč. DPH z fi nanč-
ních prostředků Středočeského kraje 
v roce 2013. Rada souhlasila se zdů-
vodněním, že tento přístroj je zcela 
nezbytný pro provoz zdravotnických 
zařízení obdobného typu a velikosti 

jako benešovská oblastní nemocnice. 
Nemocnice Benešov je dle hodnocení 
zdravotních pojišťoven považována 
za páteřního poskytovatele sítě, proto 
se dá předpokládat brzká ekonomická 
návratnost celkové investice do MR 
ve výši 39 mil. Kč (včetně stavebních 
úprav) a multiplikační efekt pro roz-
voj všech oblastí nemocnice. To vše se 
promítne do udržení vysokého stan-
dardu péče o pacienty z regionu Bene-
šovska.  (od dop.)

Rada Středočeského kraje schválila významné investice do nemocnic
Praha | Rada Středočeského kraje schválila na svém řádném zasedání 
přidělení dotace pro Oblastní nemocnici (ON) Mladá Boleslav, a. s., nemoc-
nici Středočeského kraje na investiční akci „Vybudování ředírny cytosta-
tik“ ve výši celkem 7,2 mil. Kč vč. DPH z fi nančních prostředků kraje. 

Padesát tisíc podpisů 
pod střechou

Česká republika | Po padesáti dnech 
od zahájení petiční akce, překročil 
tým Jana Fischera zákonem stano-
venou hranici 50 000 podpisů, kte-
ré jsou potřebné k ofi ciální registraci 
jeho kandidatury na úřad prezidenta 
republiky. Bývalého premiéra ČR ve-
lice potěšilo, že se podpisy podařilo 
sesbírat v tak krátkém čase, a všem 
za podporu moc děkuje. Petiční akce 
tím samozřejmě nekončí, podepiso-
vat se bude až do konce října. 

Kufřík pro prvňáky
Středočeský kraj | Pro 14 600 prv-
ňáků v celkem 550 základních ško-
lách ve středních Čechách připra-
vil kraj dárek v podobě kufříků. Je-
jich obsah tvoří například refl exní 
vesta, omalovánky, pexeso, pastel-
ky, voskovky, vodovky, modelína, le-
pidlo, rozvrh hodin, dětské nůžky či 
hra Člověče, nezlob se. Středočes-
ký kraj tak významně ušetřil peníze 
z kapes rodičů.   

Kladno podporuje 
Klučinovou

Kladno | Statutární město Kladno 
bude fi nančně podporovat úspěšnou 
vícebojařku Elišku Klučinovou, která 
ve městě žije a Kladno skvěle prezen-
tuje doma i v zahraničí. Ze svého roz-
počtu na její podporu uvolnilo částku 
50 000 korun. Sportovkyně bude no-
sit logo města na svém dresu.

Velké poděkování
Mělník | Při letošním ročníku fi l-
mového léta, kdy Kinematograf 
bratří Čadíků promítal během tří 
večerů v Mělníku fi lmy Fimfárum, 
aneb do třetice všeho dobrého, 
V peřině a Lidice, bylo na dobro-
volném vstupném vybráno celkem 
20 611 Kč. Tato částka poputuje do 
Nadace Jedličkova ústavu. Poděko-
vání patří všem dárcům.

Jízdné zdarma
Středočeský kraj | Rada Středo-
českého kraje schválila proplacení 
11 786 žádostí o proplacení jízdného 
žákům středočeských škol za školní 
rok 2011/2012. Na základě předlo-
žení kompletní žádosti obdrží v nej-
bližší době rodiny středočeských žá-
ků 19,7 milionu korun. Celkem na 
kraj přišlo přes 16 tisíc žádostí, ale 
více než čtyři tisíce žádostí nemohlo 
být kladně vyřízeno, protože žadate-
lé dosud nedoložili nutné potvrzení 
školní docházky. 

Azbest nehrozí 
Kladno | Krajská hygienická stani-
ce během prázdnin provedla několik 
měření ve vybraných kladenských 
základních a mateřských školách. 
Nebezpečný azbest však nikde nale-
zen nebyl. Kontrolu provedla středo-
česká hygienická stanice během srp-
na.  Náhodně byly vybrány 3 objek-
ty, které svým stářím a technologií 
stavby mohly azbest obsahovat. Jed-
nalo se o MŠ Plzeňskou, ZŠ Norskou 
a ZŠ Ukrajinskou. 

Nymburk | V bývalé manipulační 
místnosti chirurgického oddělení 
pavilonu A se celé léto pilně praco-
valo. Nevzhledný sklad se během ne-
celých tří měsíců proměnil v moder-
ní a útulnou recepci, nové informač-
ní srdce nymburské nemocnice. 

Od tohoto kroku si nemocnice slibuje 
větší komfort pro pacienty,  zefektivně-
ní provozu a lepší využití zdravotnické-
ho personálu na ambulantních praco-
vištích. Recepce byla vybudována z roz-
počtu nemocnice. Stavební úpravy stály 
zhruba 120 tisíc korun. „Softwarové vy-
bavení, které umožňuje propojení ambu-

lancí s recepcí, jsme již měli k dispozici, jen 
nebylo využívané,“ doplnila ředitelka ne-
mocnice JUDr. Alice Opočenská.
Počátkem září byla rovněž otevřena 
nová gynekologicko-porodnická am-

bulance v Milovicích, kde doposud ty-
to služby pacientkám výrazně scháze-
ly. Tři dny v týdnu zde ordinuje primář 
nymburské gynekologie a porodnice 
MUDr. Dušan Kolařík.   (od dop.)

Větší komfort pro pacienty 

Strážníci mají 
nový vůz

Beroun | Nový vůz má k dispozici 
Městská policie Beroun. Dosluhující 
Škodu Fabii Combi, která nyní bude 
sloužit pouze jako záložní vozidlo, 
nahradila nová Škoda Octavia Com-

bi. „Vybavení vozu je standardní, ob-
dobné jako u našeho starého policej-
ního vozu, který již dosloužil. Nechy-
bí tady maják, megafon, mříž kvůli 
převážení odchycených psů,“ vyjme-
noval velitel Městské policie Beroun 
Pavel Novák s tím, že jedinou ob-
měnou je nová refl exní šachovnice, 
kterou je polepen obvod vozu. Na 
nákup nového vozu vypsala před 
časem radnice výběrové řízení, v ně-
mž zvítězila nejvýhodnější nabídka 
za 375 000 korun.  (od dop.)

Beroun | V 1. lize budou nyní bojo-
vat i berounské atletky TJ Lokomo-
tivy Beroun. Rozhodlo o tom čtvr-
té kolo soutěže II. ligy, které se ko-
nalo 25. srpna na kladenském sta-
dionu Na Sletišti. Do bojů o postup 
zasáhly kromě Berounských také 
reprezentantky z pražské Kotlář-
ky a AC Tepo Kladno. 

„Kotlářka, která za námi zaostávala 
po třech kolech o jediný hlavní bod, po-
volala do boje všechny posily a odvedla 
zvláště na počátku soutěže heroický vý-
kon. Zato berounská děvčata pronásle-
dovala zpočátku smůla,“ popsala roz-
hodující souboje Jitka Šafránková z TJ 
Lokomotivy Beroun. V první disciplí-

ně skoku dalekého se berounské at-
letky nedokázaly vypořádat s nárazo-
vým větrem a sázely jeden přešlap za 
druhým. Přílišná nervozita zase před-
časně vystřelila z bloků při fi nále stov-
ky sprinterku Vlasákovou a další body 
byly ztraceny. Pak ale přišly důležité 
body ve skoku o tyči, na „půlce“ a ve 
výšce. „Velkou radost přinesly překážko-
vé běhy. Beroun stáhl náskok Pražaček,“ 
doplnila Šafránková. V polovině sou-
těže bylo jasné, že Kladno do pořadí 
na prvních dvou místech nepromluví. 
Rozhodovalo se tedy mezi Berounem 
a Kotlářkou. Před závěrečnými štafe-
tami už bylo jasno: Beroun sice nebyl 
první, ale neprohrál o víc než deset 
bodů! A to stačilo na postup.  (od dop.)

Atletky Lokomotivy Beroun v první lize

Fronty se naopak tvoří v pondělí a ve středu. Kdo chce mít 
svou záležitost vyřízenu o něco rychleji, může přijít právě 
v úterý. Kladenské Centrum správních agend bylo v posled-
ní době ve středu pozornosti zejména díky sporadicky fun-
gujícímu systému Centrálního registru vozidel. Kvůli dlouho-
trvající nefunkčnosti i značné pomalosti celého systému, se 
nashromáždilo velké množství lidí, kteří si potřebují své zá-
ležitosti na úseku evidence vozidel Centra správních agend 
konečně v klidu vyřídit. Ve starém rychlejším systému bylo 
možno obsloužit až 250 klientů denně. Současná maximál-

ní kapacita je však zhruba o 100 klientů méně. Proto se tvoří 
fronty a vydávání lístečků s pořadovými čísly musí být mnoh-
dy již kolem poledne zcela zastaveno. Není tomu tak ale kaž-
dý den. Zejména během úterků mnohdy nastane situace, že 
Centrum správních agend později dopoledne zeje prázdno-
tou. „Zřejmě je stále zažité, že úřední dny jsou pondělí, středa 
a na čtvrtek a zejména pak na úterý se trochu zapomíná. Aby-
chom uspokojili co nejvíce klientů, zakoupili jsme vybavení pro 
další kabinu na vyhotovení dokladů a navýšili počet úředníků,“ 
řekl kladenský primátor Dan Jiránek.    (od dop.)

Nechce se vám čekat? Přijďte v úterý
Kladno | Servis pro občany poskytuje Centrum správních agend čtyři dny v týdnu. Ze statistik ovšem vyplývá, že 
zejména úterý je daleko volnější, než ostatní dny.
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politické strany se připravují na souboj o hlasy 
voličů v říjnových krajských volbách. Často ko-
lem sebe slyším, že krajské volby nejsou důleži-
té, a že na rozdíl od parlamentních nebo komu-
nálních neovlivní život obyvatel v kraji. Je to sa-
mozřejmě velký omyl a možná i výsledek marke-
tingové snahy některých politických stran, které 
chtějí ve snaze o co nejlepší výsledek odradit od 
účasti ve volbách ty občany, jejichž hlas nemo-
hou získat. 
Kraje obnoveně fungují od roku 2000 a za uply-
nulých 12 let přesvědčily mnohé pochybovače 
o své smysluplnosti. Jsou to právě kraje, které 
rozhodují o své silniční síti, o kvalitě středoškol-
ského vzdělání nebo o rozsahu dopravní obsluž-
nosti. Jsou to také kraje, které určují další rozvoj 
svých nemocnic a sociálních zařízení. V Jihočes-
kém kraji máme 8 nemocnic (České Budějovice, 
Tábor, Písek, Strakonice, Jindřichův Hradec, Čes-
ký Krumlov, Prachatice a Dačice) a na rozdíl od 
jiných krajů, kde vedle krajských fungují i stát-
ní fakultní nemocnice, máme plně ve své kom-
petenci rozvoj jihočeské nemocniční sítě. Že se 
nám to daří, o tom svědčí nejen nejrůznější an-
kety, odborné testy a získané ceny, ale především 
vynikající výsledky v léčbě pacientů a jejich ná-
vratu do života. Velké poděkování patří všem 
našim lékařům a zdravotnickému personálu za 
jejich vynikající práci, díky které se všechny ji-
hočeské nemocnice umisťují na čelních místech 
v žebříčcích srovnávající kvalitu léčby v rámci 
celé republiky.
Jsem přesvědčen, že téma zdravotnictví a opti-
mální sítě jihočeských nemocnic se opět stane té-
matem nadcházejících voleb. Jistě se od kritiků 
všeho a všech dozvíme, co vše se udělalo špatně 

a jak málo se do nemocnic investovalo. Opak je 
pravdou! Do všech osmi nemocnic jsme za uply-
nulé 4 roky vložili přes 2 miliardy korun a důle-
žité je, že to byly peníze nejen do největší, čes-
kobudějovické nemocnice, ale do všech ostatních 
okresních nemocnic. Díky tomu se nám podaři-
lo stabilizovat rozsah poskytované péče a ačkoli 
musíme čelit tlaku současného ministerstva na 
snižování počtu lůžek a tedy likvidaci některých 
oddělení, rozhodně to nepřipustíme a budeme 
za tuto naši současnou síť bojovat. Jsem bytost-
ně přesvědčen, že i lidé na jihočeském venkově si 
zaslouží dostupnou kvalitní lékařskou péči, za-
slouží si zachování potřebných lékařských obo-
rů ve svých okresních nemocnicích a zaslouží si 
stejnou péči, jako lidé ve velkých městech. I pro-
to jsme zachránili nemocnici v Dačicích, i proto 
bojujeme proti snahám pravicových stran utlu-
mit nemocnice v Českém Krumlově, Prachaticích 
nebo Strakonicích, i proto poskytujeme peníze 
na další vzdělávání lékařů na těchto nemocni-
cích, i proto rostly mzdy v našich nemocnicích 
rychleji než v jiných krajích, i proto se staví no-
vé pavilony v Jindřichově Hradci, Táboře a Stra-
konicích.
Dostupnost a kvalita zdravotní péče je pro ČSSD 
bodem číslo jedna programu. Lidé by proto mě-
li pečlivě zvažovat, zda podpoří tuto naši prio-
ritu, nebo zda se spokojí s menším počtem ne-
mocnic a zprivatizovanými nemocnicemi v Pra-
chaticích, Dačicích nebo Českém Krumlově. O nic 
menšího se totiž v nadcházejících říjnových kraj-
ských volbách nehraje.

Věřím, milí spoluobčané, že pečlivě zvážíte svou 
volbu a že vsadíte na svou bezpečnou budouc-
nost, kterou vám nabízí ČSSD.  

Váš hejtman
Jiří Zimola 

Vážení čtenáři
a milí Jihočeši,

Naší prioritou je dostupnost a kvalita zdravotní péče

České Budějovice | Z nového sta-
noviště by měl zhruba od polovi-
ny příštího roku startovat za pa-
cienty vrtulník letecké záchran-
né služby na jihu Čech. Základ-
na vyroste v areálu Letiště České 
Budějovice v Plané a měla by být 
v provozu 24 hodin. Dodavatel 
stavby vzejde z výběrového říze-
ní, které vyhlásila rada kraje.
 

V současnosti se heliport letecké 
záchranné služby nachází na letiš-
ti Hosín na Českobudějovicku. Kraj-
ští radní ho ale považují za nevyho-
vující. „Problematický je stav objek-
tu i to, že je tam letecká záchranka 
v nájmu. Do dvou let může být tato 
situace neudržitelná a my jsme si vě-
domi toho, že je naší povinností tuto 
službu pro obyvatele kraje zajistit,“ 
vysvětlila důvody stavby nové zá-
kladny náměstkyně hejtmana pro 
sociální věci a zdravotnictví Ivana 
Stráská. Podle hejtmana Jiřího Zi-
moly je umístění heliportu na letiš-
ti v Plané navíc logičtější než v Ho-
síně, protože je to podstatně blíž 
k českobudějovické nemocnici. Sou-
částí nového heliportu bude i další 
výjezdní místo pro tři sanity zdra-
votnické záchranné služby, což na-
pomůže zkrátit jejich dojezdové ča-

sy na území Českokrumlovska. Zá-
zemí tu najdou i sloužící lékaři, zá-
chranáři, piloti a řidiči.
Výběrové řízení na dodavate-
le stavby potrvá zhruba tři měsí-
ce, takže by měl být znám v pro-
sinci. „Stavba tak může začít ještě 
letos, ale vidím to spíš na jaro. Prá-
ce potrvají asi do poloviny příštího 
roku,“ naznačil Zimola. „Jsme pře-
svědčeni, že bychom mohli vysoutě-
žit ještě přijatelnější částku, proto-
že ceny stavebních prací klesají o 20 

i více procent,“ domnívá se Stráská. 
Zároveň dodala, že kraj v letošním 
roce ve svém rozpočtu část peněz 
na tuto investici má.
Provozovatelem vrtulníku letec-
ké záchranné služby je na základě 
smlouvy s ministerstvem zdravot-
nictví společnost Alfa - Helicopter. 
Využívá stroj typu Bell 427. Odbor-
ný personál, zdravotnické vybavení 
a přístrojovou techniku zabezpeču-
je Zdravotnická záchranná služba Ji-
hočeského kraje. (od dop.)

Cílem projektu je umožnit lidem s leh-
čí formou mentálního postižení zařa-
dit se do běžného života. „Prostory, 
kde má chráněné bydlení vzniknout, by 
se měly nacházet nedaleko centra sociál-
ních služeb - například v lokalitě sídliště 

U Nádraží, případně jinde, kam se ale dá 
dobře dostat městskou hromadnou do-
pravou. Na klienty zde budou průběžně 
dohlížet dva sociální pracovníci,“ uved-
la náměstkyně hejtmana pro sociální 
věci a zdravotnictví Ivana Stráská.

Předpokládané roční osobní a pro-
vozní náklady chráněného bydlení 
v Jindřichově Hradci činí 920 tisíc 
korun. Stejná částka by se ale mě-
la objevit v kolonce výnosů - úhra-
da za bydlení, stravování, sociální 
péči plus předpokládaná dotace od 
ministerstva práce a sociálních vě-
cí a příspěvek zřizovatele. Chráněné 
bydlení je určené pro lidi, kteří již 
absolvovali tzv. bydlení tréninkové. 
To funguje jako přímá součást Cen-

tra sociálních služeb v Jindřichově 
Hradci již dva roky. „Vybrané klienty 
tu vedou k tomu, aby se mohli časem 
osamostatnit a nebyli závislí na kaž-
dodenní odborné péči. Jedná se vlastně 
o takzvaný předstupeň bydlení chrá-
něného,“ vysvětlil vedoucí odboru 
sociálních věcí a zdravotnictví kraj-
ského úřadu Petr Studenovský.
Rozdíl mezi chráněným a tréninko-
vým bydlením je v tom, že se nachá-
zí v běžné zástavbě mimo centrum 

sociálních služeb a bez trvalého do-
hledu. „Klienti tu budou žít jen s ta-
kovou mírou dopomoci, kterou každý 
z nich vzhledem ke své snížené sobě-
stačnosti nezbytně potřebuje,“ dodal 
Studenovský.  Samostatnou příspěv-
kovou organizaci Centrum sociál-
ních služeb Jindřichův Hradec zřizu-
je Jihočeský kraj. Jedná se o největ-
šího poskytovatele sociálních služeb 
na jihu Čech a jednoho z největších 
v republice. (od dop.)

Koordinaci uzavírek bude v jednot-
livých okresech Jihočeského kraje 
zajišťovat místně příslušná Sprá-
va a údržba silnic s tím, že vlast-
ní dopravní značení objízdných 
tras zajišťují zhotovitelé. Informa-
ce o právě modernizovaných úse-
cích a připravovaných uzavírkách 
Krajský úřad předal společnosti 
Global assistance. Její služby vyu-
žívají především rádia pro své do-
pravní zpravodajství. 
Modernizace více než 220 km sil-
nic budou stát přes 700 milionů 
korun, které kraj získal peníze 
z Regionálního operačního progra-
mu na tzv. Programy modernizace 
silnic II. a III. třídy (P3 a P4). Mo-
dernizace úseků silnic II. a III. tříd
je realizována v rámci programů 
P3 a P4 a odráží potřeby moderni-
zace podle aktuálního stavebního 
stavu komunikací, četnosti dopra-
vy v daných úsecích komunika-
cí či jejich využití osobní dopra-
vou. Zohledněny jsou také poža-

davky obcí a modernizace těchto 
silnic jsou rovnoměrně rozvrženy 
v rámci celého území Jihočeské-
ho kraje. Oba programy respektu-
jí každoročně aktualizovaný Pro-
gram investiční a neinvestiční vý-
stavby a oprav na silnicích II. a III. 
třídy na území Jihočeského kraje, 
tzv. Bílou knihu. Jihočeský kraj 
vlastní na svém území celkem 
1 633 kilometrů silnic II. a 3 820 
kilometrů III. třídy. (od dop.)

Heliport pro záchrannou službu

Chráněné bydlení má být v Jindřichově Hradci
Jindřichův Hradec | Chráněné bydlení s místem pro šest osob s lehčím mentál-
ním postižením má vzniknout při Centru sociálních služeb Jindřichův Hradec. 
Zařízení je určené pro klienty starší 18 let. Rada Jihočeského kraje s tímto ná-
vrhem souhlasí a doporučuje ho ke schválení zastupitelům. Ti se budou návr-
hem zabývat na svém jednání 25. září.

Modernizace vyžaduje 
trpělivost řidičů

Jihočeský kraj | Modernizace silnic II. a III. třídy v Jihočeském kraji si až do 
konce října letošního roku postupně vyžádá 50 uzavírek a dopravních ome-
zení. Řidiči by měli počítat s možným zdržením a objízdnými trasami.



VAŠI D
ŮVĚRU B

EREM
E OD

POVĚD
NĚ

VÍC
, NEŽ SI M

YSLÍTE

04
in

ze
rc

e

sl
av

ní
 r

od
ác

i
vo

lb
y 

20
12

Noviny Metropol na www.tydeniky.cz | bezplatná distribuce do domácností a stojanů

Není snad Čech, který by neznal jeho 
dílo. Dnes se dokonce koná i slavný 
festival Kmochův Kolín. A právě k to-
muto městu měl František Kmoch ce-
lý život vřelý vztah. Kmochův otec, 
krejčí, hrál na klarinet a produkoval 
lidovou hudbu. Již jako dítě se Fran-
tišek naučil hrát na housle a v deseti 
letech psal první drobné skladby. 
Narodil se 1. srpna 1848. V roce 
1868 studoval na pedagogické ško-
le v Praze a roku 1869 nastoupil na 
místo učitele v Suchdolu. Kromě vý-
uky hrál často v různých orchest-
rech, skládal hudbu a začal dirigo-
vat. V roce 1873 byl odvolán z učitel-
ského místa s odůvodněním, že za-
nedbával svoje učitelské povinnosti 
a místo toho vystupoval s hudební-
mi soubory na plesech. Je však také 
možné, že šlo o politické rozhodnutí 
související s Kmochovou neskrýva-
nou podporou Sokola. Kmoch byl to-
tiž dirigentem kolínského Sokolské-

ho dechového orchestru; ten sehrál 
v roce 1873 významnou roli při za-
hajovacím ceremoniálu Gymnastic-
kého festivalu v Praze, kdy návštěv-
níci oceňovali jak jeho interpretaci 
lidových písní, tak i původní sklad-
by. Právě v této době se oženil s Jose-
fou Kahslovou, dcerou dělníka z Ko-
lína, později spolu měli pět dcer. 
Za dirigenta si Kmocha zvolila také ko-
línská městská kapela, při níž Kmoch 
založil školu hudby, která získala stát-
ní uznání roku 1882. Ačkoliv dostával 
řadu nabídek od jiných měst, aby se 
stal dirigentem jejich dechového or-
chestru, Kmoch je odmítal a zůstával 
věrný Kolínu. Se svým vynikajícím or-
chestrem hostoval ve Vídni, Budapešti 
a Krakově a podnikl dokonce tříměsíč-
ní turné po Rusku.

Kmoch podle vlastních slov za svůj 
život zachránil a zpopularizoval 
105 českých národních písní. Spo-
lu s Juliem Fučíkem je považován 
za nejoblíbenějšího českého skla-
datele pochodů. Jeho dílo zahrnu-
je asi 500 skladeb, z nichž mnohé 
zlidověly. Od roku 1961 organizuje 
město Kolín každoroční festival de-
chových orchestrů Kmochův Kolín. 
Pravidelně na něj jezdí nejlepší de-
chové orchestry z celé Evropy. V ko-
línském parku byl Kmochovi vzty-
čen pomník a jeho jméno také stále 
nese městský dechový orchestr. Ro-
ku 1998 při příležitosti 150. výročí 
jeho narození vydala Česká národní 
banka stříbrnou pamětní minci s je-
ho portrétem v nominální hodnotě 
200 korun.  (ker)

Otec české dechovky František Kmoch

Busta Františka Kmocha na Kmochově 
ostrově v Kolíně.

Andulko Šafářova, husičky nemáš doma, Zelení hájové, bejvaly ste vy moje, Kolíne, Kolíne, stojíš v pěkné rovině 
– to jsou slova známých lidových českých písní. Jejich autorem není nikdo jiný, než duchovní otec české dechov-
ky František Kmoch, rodák ze Zásmuk u Kolína. 

 Jihočeské nemocnice nedáme! Síť nemocnic 
v Jihočeském kraji je nejefektivnější v rámci 
celé ČR. Další zvýšení efektivity a zkvalitně-
ní péče ale mělo přinést jejich vzájemné pro-
pojení a těsnou spolupráci v rámci holdingu. 
Připravili jsme i systém centrálních nákupů 
včetně elektronických aukcí. Tento proces se 
však po volbách v roce 2008 zastavil a stag-
nace dnes způsobuje vážné fi nanční obtíže 
okresním nemocnicím.

 Trvalá podpora zvyšování kvality speciali-
zovaných nemocničních zdravotnických slu-
žeb zvýší jejich dostupnost pro obyvatele Ji-
hočeského kraje.

 Zdravotnická záchranná služba se neobe-
jde bez trvalé fi nanční podpory a rozvinutí 
sociálního programu pro její zaměstnance.

 Propojení činnosti zdravotních a sociál-
ních služeb přinese zvýšení jejich kvality. 
Problém umístění pacienta s dlouhodobým 
onemocněním, které omezuje jeho schop-
nost samostatného života je obecně znám. 
Téhož pacienta můžeme najít na nemocnič-
ním lůžku, nebo na ošetřovatelském odděle-
ní zařízení sociálních služeb, nebo i v domá-
cím ošetřování.

 Individuální přístup při poskytování soci-
álních služeb. Jejich poskytování především 
v domácím prostředí je optimální varianta.

 Cílem nových programů integrace han-
dicapovaných občanů je maximální možná 
míra emancipace, pochopitelně přiměřená 
typu a míře postižení každého jednotlivce. 
Snížení závislosti na okolí, především závis-
losti na péči v nějaké instituci s sebou při-
nese i snížení druhotné nemocnosti a ome-
zení spotřeby léků. 

 Stárnutí populace je nevyhnutelný jev. 
Specifické potřeby vyžadují i zajištění od-
povídajícího spektra služeb pro tyto občany. 
Vidíme velký prostor pro vytvoření nových 
pracovních míst v tomto sektoru. 

 Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb 
jsme zpracovávali za zcela jiných ekonomic-
kých podmínek. Musíme se mu soustavně vě-
novat a průběžně Jej přizpůsobovat realitě.

 Velkou výzvou je podpora „zdravého život-
ního stylu“. Je dostatečně prokázáno, že život-
ní styl výrazně ovlivňuje zdravotní stav. Kon-
krétní programy zaměřené především na mla-
dou generaci mohou mít velký efekt. Kraj jako 
zřizovatel většiny středních škol má jedineč-
nou příležitost takovéto programy spustit.

 Povodně nepřinesly jen materiální škody, 
ale měly i vážné důsledky zdravotní. Naru-
šení psychické odolnosti vede u mnoha li-
dí i k propuknutí některých závažných one-
mocnění. Ochrana proti povodním je tedy 
svého druhu i preventivním opatřením. Ře-
šení tohoto problému však zůstává trvale 
jen na půl cesty.

MUDr. Vladimír Pavelka: Zdraví je to hlavní

Lékařskou fakultu Univerzity Karlovy absolvoval v roce 1972. Pracoval jako lékař, pů-
sobil v  Okresním ústavu národního zdraví i v pobočce VZP ve Strakonicích. V letech 
2000 až 2008 byl náměstkem hejtmana Jihočeského kraje pro oblast sociálních věcí 
a zdravotnictví. V tomto rezortu je erudovaným odborníkem z různých úhlů pohle-
du a říká: „V této oblasti se od roku 2008 neudělalo skoro nic“. Jako lékař a předseda 
regionálního výboru ve Strakonicích a místopředseda jihočeského krajského výboru 
TOP09 S podporou starostů chce prosadit následující teze.

Víc, než si myslíte

„Sešlo se nás jedenáct. Babičce jsme pře-
dali kytici ze sta karafi átů,“ řekla dce-
ra oslavenkyně Alena Pilmajerová. 
V jejím berounském bytě žije Marie 
Havlíčková už od roku 1975. Jubilant-
ka obdržela od místostarosty květiny, 
dárkový koš a pamětní list. 
„Moc vám děkuji, za dárky i návštěvu,“ 
usmívala se Marie Havlíčková a při-
znala, že v horkých dnech se jí špatně 
dýchalo. Přesto si s návštěvou krát-
kou dobu popovídala. „Pocházím z Ří-
čan. Tam jsem bydlela, než mi zemřel 
manžel. Pak jsem odešla do Berouna 
k dceři,“ připomněla a dodala: „Ta se 
o mě moc krásně stará. Je to poklad!“
Stoleté obyvatelce Berouna přišla po-
gratulovat také pracovnice Okres-
ní správy sociálního zabezpečení Be-

rouna Eva Mysíková. Ta navíc přines-
la i rozhodnutí o navýšení důchodu 
spolu s osobním dopisem ministra 
práce a sociálních věcí Jaromíra Dráb-
ka. „V letošním roce v okrese Beroun 
oslavili sté narozeniny už tři občané,“ 
uvedla Eva Mysíková s tím, že paní 
Havlíčková je jediná z královského 
města Beroun. (od dop.)

Sté narozeniny Marie Havlíčkové
Ke 100. narozeninám přišel přát místostarosta Berouna František Ečer 
pravděpodobně nejstarší obyvatelce města paní Marii Havlíčkové. Vý-
znamné životní jubilem oslavila nejprve v kruhu rodinném. 

Zpěvačka Olga Lounová, která v bar-
vách vsetínského týmu JTRT úspěšně 
dokončila Barum rally, byla tragickou 
nehodou jejího kolegy, Václava Ko-
páčka, jenž usmrtil diváka, otřesena. 
Vůz Subaru Impreza posádky Václava 
Kopáčka a Tomáše Singera ve třinác-
ti  z plánovaných patnácti erzet v za-
táčce vyletěl z trati a skončil mezi fa-
noušky. Tragédie se udála u Žlutav-
ského lomu a zraněni byli na místě 
dva lidé, z nichž jeden zemřel. 
„K tomu závodu se ani nechci vracet 
a pozůstalým vyjadřuji upřímnou sou-
strast. Ráda bych touto cestou apelo-
vala na všechny diváky rally, aby po-

chopili, že se jedná o závod na dočas-
ně uzavřené trati. Všichni závodníci se 
v přilbách a v rámci maximální mož-
né bezpečnosti snažíme dotknout hra-
nic techniky a svých možností a niko-
mu nechceme ublížit“, vysvětluje Lou-
nová, která brázdí tratě rally už tře-
tím rokem. Text: Šárka Jansová

Jen v bezpečné vzdálenosti 
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Kladno

Kolín

P íbram

Mladá Boleslav

Dob íš

Roztoky
Stochov

Ho ovice

Sedl any

eský Brod

Beroun

Lysá nad Labem

Benátky n. Jiz.

Zru  nad Sázavou

Mnichovo Hradišt

Týnec nad Sázavou

Slaný

M lník

í any

áslav

Vlašim

Nymburk

Benešov

Rakovník

Pod brady

Neratovice

elákovice

Kutná Hora

Brandýs nad Labem-
Stará Boleslav

Kralupy nad Vltavou

Praha

Po stopách eských králPo stopách eských král

Praha - Plze  - RegensburgPraha - Plze  - Regensburg Pra skáPra ská

Pra ské koloPra ské kolo

SázavskáSázavská

Velké st edo eské koloVelké st edo eské kolo

Vltavská ji níVltavská ji ní

Vltavská, Praha - DresdenVltavská, Praha - Dresden

KladenskáKladenská

Praha - BerlinPraha - Berlin

Pra ské koloPra ské kolo

Velké st edo eské koloVelké st edo eské kolo

Velké st edo eské koloVelké st edo eské kolo

SázavskáSázavská

Velké st edo eské koloVelké st edo eské kolo

Kam za sportovními aktivitami: 
Příjemné letní teploty určitě ještě několik týdnů vydrží, a proto se pojďme 

podívat na možnosti sportovního vyžití ve Středočeském kraji. 

„Jsem moc potěšena, že ve Středočeském 
kraji je mnoho možností, jak trávit čas 
sportem,“ říká hejtmanka  
Zuzana Moravčíková.

Babí léto na kole 
Velkým rozmachem se určitě může pochlubit cyklistická síť ve středních Čechách, která se v poslední době zvětšuje, 

vylepšuje a propojuje s hlavním městem. 

Plánuje se například cyklostezka, která naváže na 

pražskou pravobřežní cyklostezku A2 a vznikne tak 

propojení centra Prahy s  městem Klecany a  obcí 

Husinec – Řež ve Středočeském kraji bezpečnou 

komunikací pro cyklisty. Nová cyklostezka bude 

sloužit jak obyvatelům Středočeského kraje pro 

každodenní cesty do zaměstnání a škol, tak rekre-

ačním cyklistům z Prahy a dálkovým cyklistům pro-

jíždějícím po mezinárodní cyklotrase Praha – Dráž-

ďany. V okolí Kladenska ale za posledních několik 

let vyrostlo více cyklostezek, v  dubnu letošního 

roku se otevřela trasa, která spojuje Kladno s Ma-

lými Kyšicemi a prochází obcí Velká Dobrá, Pletený 

Újezd, Braškov, Kyšice, Horní Bezděkov a Unhošť. 

Na bruslích po Bezdězu
Vedle tradiční cykloturistiky se v  poslední době 

objevil nový trend, a  sice in-line brusle. Jedno 

takové hřiště pro milovníky tohoto sportu vy-

roste v areálu Vrchbělá pod názvem In-line park 

Bezděz, ten nabídne nespočet možností spor-

tovního i  turistického vyžití. Návštěvníci všech 

věkových kategorií se mohou těšit na dvě in-line 

dráhy o  celkové délce cca 7,5 km. Dále zde bu-

dou běžecké trasy (v  zimě upravené pro běžka-

ře), rozsáhlá síť cyklostezek a rozhledna. Pro děti 

se budují pěší naučné trasy pro lepší poznávání 

přírody s  motivem loupežnické stezky. Pro od-

počinek bude k  využití turistické centrum, které 

nabídne například ubytování, restaurace, prostor 

s expozicí historie a přírodních charakteristik kra-

je, půjčovnu a servis bruslí a kol, lanové centrum 

a paintball, dětské hřiště i kemp.

Vrchbělá by se tak nejpozději do dvou let měla 

proměnit v  obrovský atraktivní prostor pro tu-

risty, sportovce a  milovníky rodinných výletů. 

V  současnosti jsou už hotovy demoliční práce 

a byly započaty zemní práce pro založení objektů 

cyklostezek a Multifunkčního turistického centra. 

Celkové náklady projektu činí odhadem cca 132 

milionů korun a měly by být hrazeny z fondů Ev-

ropské unie z  Regionálního operačního progra-

mu regionu soudržnosti Střední Čechy.

Golf se stává v poslední době sportem pro každého a přestává být 
kratochvílí jen bohaté.

Za golfem do Středočeského kraje
Středočeský kraj je místem, které nabízí řadu mož-

ností sportovního vyžití bez ohledu na roční ob-

dobí, a  proto v  jeho široké nabídce nesmí chybět 

ani golfová hřiště. Nejznámějšími jsou areály, nad 

kterými se tyčí hrad Karlštejn či zámek Konopiště. 

Najdete tu ale také další velmi dobré greeny, které 

potěší i zkušeného golfistu. Není mnoho míst, která 

by byla tak dokonale předurčena pro stavbu gol-

fového hřiště, jako je bývalý vojenský areál Na Ve-

selé v Berouně. Ze stráně nad řekou Berounkou se 

otevírají neopakovatelné výhledy na brdské hřebe-

ny i na centrum královského města Berouna. Lesy, 

které ohraničují celý areál, a vodní nádrže podél ši-

rokých fairway dávají zapomenout na skutečnost, 

že Praha je odtud vzdálená pouhých deset minut 

jízdy autem. Kanadský architekt Les Furber zasadil 

18jamkové hřiště do krajiny tak citlivě, až vyvolává 

dojem, že tu bylo odjakživa. 

Využijme konec léta a poznejme kraj ze sedla kola.

Přehled golfových hřišť: 

 Albatross Golf Resort | www.albatross.cz
 Golf Resort Paradise, Benátky nad Jizerou | 

     www.golfbenatky.cz
 Golf Club Beřovice | www.gcbr.cz
 Golf Resort Karlštejn | www.karlstejn-golf.cz
 Golf Club Mladá Boleslav |www.golfmladaboleslav.cz
 Golf Club Podbořánky | www.golfpark.cz
 Golf Club Stará Boleslav | www.gcsb.cz
 Golfový Klub Líšnice | www.gkl.cz
 Atrium Golf Club, Trhový Štěpánov |

    www.atriumgolf.com
 Golf & Country Club Mstětice | www.gccm.cz
 Golf Club Eden Beroun | www.sporteden.cz
 Golf Resort Konopiště | www.gcko.cz
 Golf Club Molitorov u Prahy | www.golfmolitorov.cz
 Golf Club Poděbrady | www.golfpodebrady.cz
 Golf Club Botanika horní Bezděkov

   www.golfbotanika.cz
 Ringhoffer Golf Club, Štiřín | www.rgc.cz

 Beroun Golf Resort | www.golfberoun.cz

Zuzana Moravčíková nad mapou sportovního areálu 
Vrchbělá

Přehled hlavních cyklotras v kraji.

Greenway Praha - Wien

Labská stezka

Po stopách eských král

Praha - Plze  - Regensburg

Vltavská, Praha - Dresden

Greenway Berounka - St ela

Greenway Jizera

Kladenská

Praha - Berlin

Pra ská

Pra ské kolo

Sázavská

Velké st edo eské kolo

Vltavská ji ní
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Jedině rozum nám ukazuje, co máme a co nemáme dělat bylo správné znění tajenky v minulém čísle. Knížku obdržel Karel Tůma z Velic u Dívčic. Úspěšný vylosovaný luš-
titel dnešní křížovky obdrží výpravnou publikaci cestovatele Leoše Šimánka s jeho vlastnoručním podpisem. Těšíme se na vaše odpovědi na adresách: Metropol Centrum, 
Beethovenova 215/24, 400 01 Ústí nad Labem, nebo krizovka@tydeniky.cz (napište telefonní spojení, abychom vás mohli kontaktovat) nejpozději 21. září 2012.
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Dorost
Ruský 

monarcha
Značka elek-

tronvoltu
Soused 

Ekvádoru

Dvakrát 
snížená 
nota a

Knižní
klub 

(zkratka)

Stát 
v Asii

Kovový
plát

Značka
vaty

Ode Prouditi
Štětina 
kance

Slavný 
brazilský 
fotbalista

Místo
v dole

Dětský 
pozdrav

Vynucená 
pozor-
nost

Pletené
do

věnce

Předkupní 
právo

Balíček
karet

Kraso-
bruslařský 

partner 
Bělousové

Zvyk

Výrobce 
našich kol

Albert 
(domácky)

Opice 
gibbon

Papoušek

Pokuta
z prodlení

Hlava
rodiny

Stan 
(knižně)

Anglicky
„to“

Zahradní 
konev

Milánský 
fotbalový 

klub

Sčítací 
znaménko

Slast

Období
bez

dešťů

Odlišné
(nářečně)

Q

Velké
město

v Beninu

Vespod
Plocha

o rozměru 
10x10 metrů

Dva
exotičtí 
dravci

Jméno
herce 

Vyskočila

Francouzská
chůva

Neoble-
čená

Německý 
automobil

Korálový 
ostrov

Tátova 
manželka

Kusy
ledu

Limitní 
hodnoty

Latinsky 
„ze“

Ranní
mlha

Údery 
sekerou

Hluboký 
ženský
hlas

Důvod
k potres-

tání

Velké
oko

(expresi-
vně)

Vyvřelina

Srbská
podoba 
jména
Anna

NAPOVÍME:
Abomey, milu,
lar, de, opce,
Osip, osen, it.

Vpravit
osivo

do země

Norský
král

Slovensky 
„neboť“

Rajský
protlak

Útulek pro 
uprchlíky

Vyhynulý 
druh

pštrosa

Americký
keř

Stáří

Město u 
Prachatic

Značka 
statampéru

Tlakový
stroj

Zkratka 
Evropského 

poháru

Kolos

Římských 
1001

Žaludky
krav

Iniciály 
Sováka

Stromový 
porost

Chem. zn. 
molybdenu

Druh
jelena

Květiny 
vřesovce

Pobídka Stéblo
Ukrajinský 

Josef

1

3

4

2

Zde

SrbsSrbskáká NAPOAPOVÍ

Tisková reklama funguje. Zaručeně.
Kontakt

pro podnikatele
a fi rmy:

tel. 472 700 122
inzerce@tydeniky.cz

Poskytuje E.M.A. Europe s.r.o., 1min / 70Kč vč DPH, 
www.platmobilem.cz

ŘEŠÍTE DILEMA?  
Nevíte, jak se rozhodnout? 

Ráda vám  poradím! Kartářka 
Martina na tel.: 906 706 506

BUDETE BOHATÍ?  
Poodhalte se mnou roušku 

tajemství! Astroložka Rachel! 
Volejte mi na tel.: 906 706 506

TTeTeTeTeTeTeTeTeellllll.l.l.l..:::::::: : 999999999900000000006666666666 77777777700000000006666666666 555555555500000000006666666666

na období 14. 9. – 27. 9. sestavila 
zkušená astroložka Eva

nyní i na internetu 
www.astrolinka.cz

Ten, koho milujete, se bude 

v těchto dnech často vyskytovat 

ve vaší blízkosti. Nebojte se mu 

vyznat ze svých citů, všechno vám 

nyní hraje do karet.

Beran 21. 3.–19. 4.

více na tel.: 906 706 506

Nenechte se rozhodit a udr-

žujte si v zaměstnání své tempo. 

Pomalý a důkladný způsob práce 

vám přinese vyšší zisky, než kdy-

byste zbytečně spěchali.

Býk 20. 4.–20. 5.

více na tel.: 906 706 506

Příjemně vás překvapí, když 

budou vaši klienti ochotni za vaše 
služby platit vyšší částky jen proto, 

že jim budete věnovat o něco víc 

času než dosud.

Blíženci 21. 5.–21. 6.

více na tel.: 906 706 506

Nebudete litovat peněz na 

vylepšení zevnějšku. Samozřejmě 

si budete připadat přitažlivější, ale 

nebudete kvůli tomu hledat potě-

šení mimo trvalý vztah.

Rak 22. 6.–22. 7.

více na tel.: 906 706 506

V zaměstnání se vám bude 

dařit jen tehdy, když se své pro-

fesi budete věnovat opravdu do 

hloubky. Najdete pak dokonce 

způsob, jak vydělat více peněz.

Lev 23. 7.–22. 8.

více na tel.: 906 706 506

J e  n e j v h o d n ě j š í  d o b a 

k tomu, abyste začali hledat kvalit-

ní kurzy, jež vám zvýší kvalifikaci. 

O radu požádejte bývalého spolu-

žáka, který má zkušenosti.

Panna 23. 8.–22. 9.

více na tel.: 906 706 506

Na první pohled se vám sice 

v zaměstnání zrovna dařit nebu-

de, ale nesmíte házet flintu do 

žita. Potkáte vlivné jedince, díky 

nimž můžete vyniknout.

Váhy 23. 9.–23. 10.

více na tel.: 906 706 506

Vaše skvělé vyjadřovací 

schopnosti vám pomohou ke 

štěstí. Stejné to bude, zvolíte-li 

písemnou formu – příjemci po-

chopí, že jste právě to, co hledají.

Štír 24. 10.–22. 11.

více na tel.: 906 706 506

Dejte si pozor na svoji peně-

ženku. Děti či někteří příbuzní by 
vás mohli lehce přesvědčit, abyste 

jim koupili pár věcí, které rozhod-

ně nejsou nezbytné.

Střelec 23. 11.–21. 12.

více na tel.: 906 706 506

Venuše sice přeje něžné ro-

mantice, ale vy si jí asi moc neu-

žijete, pokud nedokážete hodit 

aspoň na pár dnů za hlavu své 

pracovní nebo studijní plány.

Kozoroh 22. 12.–19. 1.

více na tel.: 906 706 506

Kolegové v práci vám pole-

zou na nervy, neboť budou přehlí-

žet vaše oprávněné výtky. Nedo-

kážete jim bohužel srozumitelně 

vysvětlit, kde dělají chyby.

Vodnář 20. 1.–18. 2.

více na tel.: 906 706 506

Dostanete se do nezávidě-

níhodné situace. Šéf vás bude 

spolupracovníkům dávat za vzor, 

jenže vám tím jaksi udělá medvě-

dí službu. Sklenička to napraví.

Ryby 19. 2.–20. 3.

více na tel.: 906 706 506

Poskytovatel: E.M.A. Europe s.r.o., 1 min./70 Kč vč. DPH, P. O. Box 14, 110 05 Praha 05, www.ema.bz

Vyberte si svou osobní ASTROLOŽKU 
nebo KARTÁŘKU!
Volejte hned na tel.: 906 706 506

Astroporadna

Vlaďka astrologie, výklad snů
specializace těžké životní situace

NEDAŘÍ SE VÁM?  
Všechno na vás padá? Pomohu vám to 
změnit! Zavolejte mi!

Tel.: 906 706 506

Květa výklad karet, kyvadlo
specializace partnerství, finance

BOJÍTE SE FINANČNÍ KRIZE? 
Zasáhne i vás? S pomocí karet to 
zjistíme.

Tel.: 906 706 506

Denisa výklad karet, numerologie
specializace láska, povolání

MÁTE U NĚJ ŠANCI? 
Líbíte se mu také? Mám pro vás 
odpověď, zavolejte mi!

Tel.: 906 706 506

Rachel astrologie, kyvadlo
specializace láska, partnerství

JSTE POŘÁD SÓLO? 
Spolu toho pravého partnera brzy 
najdeme, zavolejte mi!

Tel.: 906 706 506
Marisa astrologie, kyvadlo
specializace partnerství, finance

BUDETE BOHATÍ?  
Bude se vám dařit? Poodhalte se 
mnou roušku tajemství!

Tel.: 906 706 506

Malá panda se
má čile k světu

Zoo Praha se raduje! Jednomu 
z nejočekávanějších přírůstků, 
pandímu mláděti, jehož otcem je 
kliďas Pat a matkou Maria „obje-
vitelka“, jsou tři měsíce.

Malá panda strávila v porodní boudě 
kritické období. „Pandy červené jsou 
choulostiví chovanci a sezónní zvířa-
ta. Pokud se vše nepodaří během jed-
né říje, je třeba čekat na úspěch další 
rok,“ vysvětlil kurátor savců Pavel 
Brandl. „Pat a Maria se seznámili před 

třemi lety a nakonec nás nezklamali. 
Mají spolu krásné mládě.“ Pandy čer-
vené se v Zoo Praha poprvé objevi-
ly už v roce 1955, na první přírůs-
tek jsme tedy čekali téměř šedesát 
let, až do 25. května letošního roku. 
Malou chlupatou kuličku mohou ná-
vštěvníci pozorovat hned ve výbě-
hu u hlavního vchodu do zoo. Je ale 
třeba zaměřit svůj pohled na kmen 
zhruba uprostřed, hustě porostlý ve-
getací. Dospělé pandy tam odpočí-
vají nejraději a pravděpodobně sem 
budou vodit i svého potomka.

Text: Šárka Jansová, foto: Zoo Praha 

Na hlavní scéně na náměstí Míru se 
v pátek objeví mimo jiné Lešek Se-
melka, Vlasta Redl s kapelou, Ladislav 
Křížek & Kreyson či Whitesnake Revi-
val. V sobotu dopoledne zahraje Měl-
ničanka, odpoledne pak Lenka Du-
silová a skupina Baromantika, Peter 
Nagy s kapelou Indigo a Chinaski. Ve 
21 hodin vypukne ohňostroj a po něm 

se posluchači ještě mohou těšit na Da-
na Bártu & Illustratosphere a to nejlep-
ší od Pink Floyd. V neděli na náměstí 
Míru kromě jiných vystoupí Petra Ja-
nů se skupinou Golem a Navostro. 
Bohatý program po všechny tři dny 
nabídnou také scény na Palackého 
náměstí, v prostoru před MKD, či 
v Krombholcově ulici.  (od dop.)

Od pátku 21. do neděle 23. září se uskuteční tradiční Mělnické vinobra-
ní. Návštěvníci se mohou těšit na ochutnávku místních vín i bohatý do-
provodný program na několika scénách. 

Mělnické vinobraní 

Počátkem září vyšla revue Můj Be-
roun, kterou radnice vydává každý 
rok vždy v rámci oslav Dnů evropské-
ho dědictví. 
Osmistránkový list je k dostání hned 
na několika distribučních místech ve 
městě. Seženete ho například v měst-
ském informačním centru, kině, mu-
zeu aj. K dispozici je rovněž na webo-
vých stránkách města v záložce Rad-
niční list http://www.mesto-beroun.
cz/mesto/radnicni-list-2012/. Dočtete 
se v něm mimo jiné o tom, v jakých 
fi lmových snímcích se Beroun obje-

vil coby kulisa. Jaké pohádkové po-
stavy se v Berouně zabydlely, či jaké 
naučné stezky byly v Berouně otevře-
ny, a nebo se chystají. Revue přináší 
i rozhovor s berounskou kronikářkou 
Marií Kopřivovou, neboť právě v le-
tošním roce uplynulo 90 let od doby, 
kdy se v Berouně začala psát městská 
kronika. V listu nechybí ani program 
jubilejního třicátého ročníku Meziná-
rodního hudebního festivalu Talichův 
Beroun. Poslední strana letošního čís-
la vás seznámí s některými beroun-
skými osobnostmi.   (od dop.)

V Berouně se natáčely pohádky i detektivky

Pomník 
Jana Palacha 

na Alšově nábřeží 
Radní hl. m. Prahy schválili zá-
měr výstavby pomníku Jana Pa-
lacha, respektive sousoší od Joh-
na Hejduka, na Alšově nábřeží 
v Praze. Hodnota díla se odhadu-
je předběžně na šest až osm mili-
onů korun a fi nancovat se bude 
z rozpočtu města na rok 2013.

„Námětem Hejdukova abstraktního dí-
la jsou dvě postavy. Světlá postava sy-
na „světlonoše“ a tmavá, úděsem trpí-
cí, matku. Jde de facto o soudobou for-
mu klasické křesťanské piety a zároveň 
se jedná o moderní výtvarné dílo svě-
tové úrovně,“ konstatoval radní pro 
oblast kultury Václav Novotný. Sám 
autor pojmenoval monumentální 
abstraktní dílo, které bylo vystaveno 
na Pražském hradě v roce 1991, ja-
ko Dům sebevraha a Dům matky se-
bevraha. Hejduk věnoval tehdy plas-
tiky, tedy jejich návrh, Českosloven-
ské republice a Praze. Pomník bude 
nutné zhotovit podle fotografi í Hej-
dukova prototypu a výkresové doku-
mentace. „Pro umístění plastik je nej-
vhodnější Alšovo nábřeží na hraně Pa-
lachova náměstí, nikoli přímo na něm. 
Místo je vybráno především vzhledem 
k jeho klidné kontemplativní poloze 
v zeleni s výhledem na řeku a pano-
rama Hradčan,“ doplnil radní Václav 
Novotný.
John Hejduk patřil mezi význam-
né osobnosti světové architektury 
(1929 – 2000). Ve svých projektech 
často vycházel z literárních inspira-
cí Kafky, Joyce, Rilkeho či Shapira. 
 (od dop.)
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Noviny Metropol na www.tydeniky.cz | bezplatná distribuce do domácností a stojanů

Jednou ze zastávek turné bude také 
Budvar Aréna v Českých Budějovi-
cích, kde se představí 27. listopadu.
„Je to padesát let stále nekončícího mej-
danu, a to je potřeba pořádně oslavit,“ 
říká k chystanému turné skupiny 
Olympic  jeho lídr Petr Janda. „Chce-
me zavzpomínat na všechno dobré, co 
nás za tu dlouhou dobu potkalo a hlav-
ně poděkovat všem našim fanouškům 
za úžasnou přízeň, kterou nám po ce-
lou tu neuvěřitelnou dobu věnují.“ 
Společně se skupinou Olympic vy-
stoupí 49 členný Český národní sym-
fonický orchestr. Fanoušci se tak mo-

hou těšit na největší hity v rocko-
vém, symfonickém a rovněž akustic-
kém provedení. Jako dárek za přízeň 
fanoušků obdrží každý návštěvník 
zdarma jako bonus DVD Procházka 
historií skupiny Olympic. 

Počátek kapely se datuje do ro-
ku 1963, kdy kolem Miloslava Růž-
ka vznikl soubor KARKULKA (KAR-
línský KULturní KAbaret), který se 
později přejmenoval podle klubu 
v pražské Spálené ulici na Olym-
pic. Za půlstoletí své existence vy-
dala kapela více než 70 alb, získa-
la 3 Zlaté a 3 České slavíky. V po-
sledních letech se sestava Olympi-
cu ustálila na tomto složení: Petr 
Janda (sólová kytara, zpěv), Milan 
Broum (baskytara, zpěv), Jiří Valen-
ta (klávesové nástroje) a Milan Pe-
routka (bicí).  (od dop.)

OLYMPIC oslaví 50 let v Českých Budějovicích
Legenda rockové scény a jeden ze zakladatelů českého bigbítu, skupina OLYMPIC, vyjede v listopadu  na velké 
halové turné, kterým oslaví půlstoletí na hudební scéně. Jako bonus po skončení koncertní 

části MHF Český Krumlov 2012 při-
pravil festival ve spolupráci s Jiho-
českým divadlem tři reprízy úspěš-
né inscenace Leoncavallových Ko-
mediantů. Před Otáčivým hledištěm 
v Českém Krumlově se loni v insce-
naci režiséra Josefa Průdka předsta-
vil jeden z nejlepších současných 
tenoristů José Cura. Reprízy této in-
scenace s José Curou se letos usku-
tečnily 24., 25. a 26. srpna.
Svoji roli tentokrát významně se-
hrálo počasí. José Cura po posled-
ním přestavení shrnul své zážit-
ky těmito slovy: „Dnes byla poměr-
ně velká zima, takže se zpívalo hůře, 
než předchozí dva večery, ale mys-
lím, že jsme všichni odvedli dobrou 
práci a publikum bylo spokojené. Pro 
mě to bylo příjemné zakončení fes-
tivalu.“ Na otázku, zda jako inter-
pret raději objevuje nová místa, 

nebo se vrací na ta stará, José Cu-
ra odpověděl: „Obojí. Baví mě obje-
vovat nová místa, ale rád se vrátím 
například i sem, do Českého Krum-
lova, uskuteční-li se zajímavý nový 
projekt.“ (od dop.)

José Cura zpíval na Otáčku

Babovřesky, aneb z dopisu venkovské drbny
Tak se jmenuje nová komedie Zdeňka Trošky, který s herci i amatéry natáčel v maleb-
ném prostředí jižních Čech. Kromě excelentních „bab“ se diváci mohou těšit na Lucii 
Bílou, Lucii Vondráčkovou, Lukáše Lagmajera, Veroniku Žilkovou, Jana Dolanského 
a další známé umělce. Nový fi lm by měl do kin přijít po Novém roce.  (ker)

Předprodej vstupenek probíhá ex-
kluzivně v celé síti TICKET ART – 
přes 400 prodejních míst po celé 
ČR, včetně všech poboček CK Čedok. 
Vstupenky zakoupíte také on-line 
na www.ticket-art.cz. Ceny vstupe-
nek začínají již na 395 Kč.

 Jaký máte vztah k městu, jeho 
občany chcete zastupovat? 
Pocházím z jižních Čech, proži-
la jsem tu celý život. Konkrétně 
z Českých Budějovic je rodina mé-
ho manžela, takže se mi staly dru-
hým domovem. Poslední čtyři roky 
tu žiji převážnou část týdne.

 Co váš region nyní nejvíce trápí 
a jaká nabízíte řešení?
Lidé by měli volit toho, kdo zná je-
jich problémy a bude hájit jejich záj-
my, ne zájmy některých lobbystic-
kých skupin. Je omyl představovat 
si, že senátor vyřeší konkrétní po-
tíže regionu. Mimochodem, znají 
vůbec čtenáři dosavadního senáto-
ra? Kolik jich v jižních Čechách má-
me a všichni slibovali dálnici. Ne-
chci slibovat nesplnitelné. Senát 
má pracovat na zákonech. Chci ta-
kové zákony, které dají jasná pravi-

dla fi nancování sociálních služeb, 
zdravotnictví, nebudou brát 

nejpotřebnějším a umožňo-
vat korupci. Nemám  jiný 
program než program so-
ciální demokracie. Vím, 
co lidi tíží, vím, jak pů-
sobí na rodiny ztráta za-
městnání, jak staří lidé 
počítají každou koru-
nu, aby měli na byt, 

jídlo a léky, vím, jak 
žijí rodiny s dět-
mi.  Mým progra-
mem je důstojný 
život každého 
člověka, hod-
ný 21. století 
a střední Ev-
ropy. Dostup-
ná zdravot-

ní péče a služby. Fungující a kom-
petentní stát. Zkrátka bezpečná bu-
doucnost.

 Co chcete změnit, pokud uspěje-
te ve volbách?
Znám situaci ve zdravotnictví a so-
ciálních službách. Problémem je 
absence velkých dopravních tepen, 
dálnice a R4. To ovlivňuje přísun in-
vestic i zaměstnanost. Dalším pro-
blémem se konkrétně na Třeboň-
sku stanou změny v lázeňské péči. 
Budou mít dopady na hospodaření  
lázní a zaměstnanost. Problémem 
jsou vládní reformy, které tvrdě do-
padají na lidi a podvazují ekono-
miku. Pokud se podaří prosadit ta-
kové změny v zákonech, které dají 
jasná pravidla a nebudou řešit pro-
blémy společnosti především na 
úkor nejpotřebnějších, budu spoko-
jená. A osobní cíl? Přispět k tomu, 
aby spolu poslanci a senátoři mlu-
vili a hledali společná řešení ve pro-
spěch lidí bez ohledu na stranickou 
příslušnost.

 V čem se život v kraji zlepšil za 
poslední roky?
Fungují opatření pro zaměstná-
ní lidí bez práce, a to díky samo-
správám a kraji, investuje se do 
zdravotnictví, za poslední čtyři ro-
ky 2 088 551 278 korun, do domo-
vů pro staré lidi, zlepšuje se kvali-
ta služeb.

 Jak se k vaší kandidatuře staví 
vaše rodina?
Má „velkou“ radost. Vědí, že budu 
doma ještě méně. Ale bez jejich po-
chopení by to nešlo.

 Jaké jsou vaše koníčky, jak ráda 
trávíte volný čas? 
Co to je?

Mým programem je bezpečná budoucnost
Do volebního klání na pozici senátorky v obvodě České Budějovice vysla-
la ČSSD Ivanu Stráskou, náměstkyni hejtmana Jihočeského kraje. Metro-
polu odpověděla na následující otázky. 

w
w

w
.k

ra
j-

jih
oc

es
ky

.c
z

Bechyňská 
keramika 

na krajském úřadu
Jihočeský kraj | Střední umělec-
koprůmyslová škola v Bechyni vy-
stavuje v budově Krajského úřa-
du v Českých Budějovicích prá-
ce svých studentů a zároveň pre-
zentuje díla, která vytvořili umělci 
z pěti zemí na Mezinárodním sym-
poziu keramiky Bechyně 2012. Ju-
bilejní 25. ročník se konal za pod-
pory Jihočeského kraje na přelomu 
července a srpna již tradičně právě 
v bechyňské škole. 
Výstava nazvaná Keramika ži-
je! byla zahájena 5. září. Jsou na 
ní k vidění práce studentů oborů 
keramický a průmyslový design a 
dokládá propojení školských a kul-
turních institucí zřizovaných Jiho-
českým krajem. Uměleckoprůmys-
lová škola na výstavě rovněž před-
staví projekt, na jehož základě se 
mají její absolventi lépe uplatnit 
na trhu práce. A to v rámci takzva-
né Sektorové dohody pro kerami-
ku. Ta byla podepsána letos na ja-
ře a škola díky ní navázala kontakt 
s fi rmami Laufen CZ s.r.o. a Lassel-
sberger a.s. První produkuje sa-
nitární keramiku, druhá obklady 
a dlažby. S fi rmou Laufen CZ už 
navázala spolupráci, s Lasselsber-
gerem o ní jedná. Jejím cílem je 
propojení školy s fi rmami tak, aby 
v Bechyni vychovávali žáky, kteří 
po absolutoriu najdou smyslupl-
nou, zajímavou a slušně placenou 
práci a fi rmy zase kvalitně vyško-
lené zaměstnance. Firma Laufen 
dokonce projevila zájem zřídit 
na škole nový učňovský obor Vý-
robce a dekoratér keramiky. Výu-
ka na něm by mohla začít 1. zá-
ří 2013. Zajímavá expozice potr-
vá do 27. září.  (od dop.)
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Vážení a milí čtenáři 
a příznivci Metropolu,
ještě teď mě tlačí nové školní boty 
a vzpomínám, jak jsem se na spolu-
žáky těšila. Ano, máme tu nový školní 
rok 2012/2013. Popravdě, nevím, jest-
li se stejně jako já na něj těšili dnešní 
žáci a studenti. Moc bych jim to přá-
la, protože zážitky utvářejí vzpomín-
ky a ty moje jsou veskrze pěkné a pří-
jemné.
Na druhou stranu, protože mám po 
několik generací v rodině kantory, 

uznávám, že školství od mých mla-
dých let udělalo hezkou řádku kotr-
melců, a kdoví, zda je jim konec. Mno-
ho četných novinek, ale jsou ku pro-
spěchu? Podle světových statistik se 
zrovna nemáme moc čím chlubit, ne-
boť se v žebříčku vzdělanosti propa-
dáme hloub a hloub. Nejsem žádný 
odborník na školství a ani nemám za-
ručený recept, jak jeho nemoci vylé-
čit. Jedno ale vím určitě. Že máme po-
řád chytré děti, žáky i studenty, kteří, 
jsou-li správně vedeni a motivováni, 

si se svými zahraničními vrstevníky 
v ničem nezadají. Myslím, že v tom je 
jádro pudla. Nechme tedy pedagogy 
na místo neustálých změn v osnovách 
vydechnout a dejme jim i dětem ško-
lou povinným prostor pro učení tak, 
jak to ve své době dělal už Jan Ámos 
Komenský. Pořád je to osobnost, které 
si svět váží. Škola hrou má jednu veli-
kou přednost – nementoruje, netres-
tá, naopak chválí každý úspěch a po-
vzbuzuje. A to potřebuje každý z nás, 
ať jsme malí či velcí. Zdá se, že právě 

toho se v současné době v naší společ-
nosti nedostává. Přednost mají tvrdé 
lokty a snaha vzdělání nějakým způ-
sobem ošulit. Pro příklady nemusíme 
chodit daleko. Jenže ona se pravda ča-
sem vždycky ukáže.
A tak přeji všem pedagogům, žákům 
i studentům za celý tým tvůrců dneš-
ního vydání skvělé výsledky, humor, 
nadhled a veselé příhody, na které bu-
dou rádi vzpomínat.
Ladislava Richterová
šéfredaktorka, richterova@tydeniky.cz

Senátor Dryml se nikdy nebál otevřeně kriti-
zovat nevhodné postupy v rozdělování peněz 
z EU. Celá situace gradovala podáním trestní-
ho oznámení na současného hejtmana Radko 
Martínka. „Nejsem zaujatý proti žádnému členo-
vi ČSSD, ale silně se mi nelíbí, jak došlo k rozděle-
ní dotací pro náš kraj. Rád bych se zasadil o kon-
trolu všech projektů nad 50 milionů Kč, jsem si té-
měř jistý, že ne všechny peníze skončily tak, jak by-
lo ofi ciálně vykázáno“, upozorňuje senátor. „Můj 
odchod z ČSSD byl bohužel nevyhnutelný, proto-
že neochota strany podílet se na řešení tak závaž-
ných problémů jako je podezření z korupce, uka-
zuje na velmi ležérní přístup vedení, který mne ve-
de k úvahám, zda toto přehlížení je náhoda ne-
bo úmysl“. MUDr. Vladimír Dryml se postavil 
před měsícem celé situaci čelem, a aby zdůraz-
nil svou nechuť být spojován se současným dě-
ním ve straně ČSSD, přestoupil na kandidátku 
SPOZ (Zemanovci), která je pod záštitou dlou-
holetého předsedy sociálních demokratů, kan-
didáta na prezidenta Miloše Zemana. „To, co se 
nyní děje, není v pořádku. V době, kdy vedl stranu 
Miloš Zeman, by si nikdo nedovolil ignorovat tak 
nápadné indicie, že je něco špatně. Jak ale vypadá 

ČSSD teď? Když vyplula na povrch kauza s Davi-
dem Rathem, vedení bylo pobouřené, okamžitě se 
od Ratha distancovalo, a přestože bylo pouze za-
hájeno vyšetřování bez vynesení rozsudku, jeden 
z nejoblíbenějších členů byl najednou černá ovce, 
se kterou strana nemá nic společného. Já půl ro-
ku poukazuji na absurdní transakce v našem kra-
ji, osobně jsem podal trestní oznámení na hejtma-
na, snažím se ze všech stran, aby došlo k auditům. 
A předseda strany Bohumil Sobotka je k mým ur-
gencím absolutně slepý a hluchý. Nehodlám če-
kat, až dojde ke stejné situaci jako ve Středočes-
kém kraji, raději bych korupci předcházel, než se 
později veřejně pobuřoval“, vysvětluje své posto-
je Vladimír Dryml.

Evropské peníze potřebujeme jinde 
než v kapsách vyšších úředníků

„Kandidovat na hejtmana jsem se rozhodl pře-
devším proto, abych se mohl zasadit o kontrolu 
podivných projektů. Královéhradecký kraj musí 
čelit hned několika problémům jako je zlepšení 
dostupnosti zdravotní péče, okamžité dokončení 
obchvatu D11, řešení dopravní obslužnosti. Když 

vidím jak peníze, které by mohly přinést řešení 
těchto problémů, jsou utopeny v projektech jako 
regionální program Severovýchod nebo ve spo-

lečnosti Sněžník na Dolní Moravě, stydím se pou-
ze přihlížet“, upřesňuje senátor Dryml a dodá-
vá „Bohužel nejsem sám, kdo vidí, jak se tady li-
jí peníze do méně potřebných akcí, ale zásadní 
problémy se neřeší. Evropská komise už také ne-
ní ochotná nám poskytovat dotace na handlová-
ní mezi politickou a obchodní sférou. Pokud ne-
prokážeme alespoň nějaké výsledky, nedostane-
me už vůbec nic. Opravdu bych nerad, aby na po-
litické šarvátky a prospěchářství doplatili právě 
občané“. 

Nezávislý audit by mohl prokázat, 
zda je znepokojení na místě

Senátor Vladimír Dryml má jasný názor na 
řešení problému. Pro pořádek v kraji by mo-
hl být prvním krokem nezávislý audit. „Jed-
noduše bych nechal překontrolovat, jak vypadá 
stav majetku kraje - kde peníze chybí, kde nao-
pak zbytečně tečou. Stejně jako ve velkoobcho-
dech občas probíhá inventura, mělo by být nor-
mální, že když chceme dávat peníze novým pro-
jektům, měli bychom mít nejdříve přehled, jak vy-
padá současný stav“, stojí si senátor za svým. 
„Kdyby nezávislý audit Evropské komise proká-
zal, že moje podezření je paranoidní, omluvím 
se všem, které moje obvinění zasáhlo. Ani si ne-
umíte představit, s jakou radostí“, uzavírá Vla-
dimír Dryml.

Senátor Dryml: Korupce už bylo dost, je načase začít s úklidem
Senátor Vladimír Dryml přes půl roku poukazuje na podivné projekty v Královéhradeckém 
kraji. Před měsícem jeho snaha něco změnit dokonce vyústila v odchod ze strany ČSSD, kde 
byl 14 let členem. Neochota dále přehlížet hry s veřejnými penězi dokonce dospěla do fáze, 
že Vladimír Dryml hodlá kandidovat na krajského hejtmana.

Postupně, od severu k jihu, se řadí 
množství přírodních zajímavostí začí-
najících u písečných pláží s palmami 
a po celý rok kvetoucími ibišky, kolem 
gigantických kuželů sopek, gejzírů, ba-
revných vulkanických jezírek s vařící se 
vodou či bublajícím horkým blátem, 
podél křišťálově průzračných horských 
jezer, do velehor pokrytých ledovci.
Neznám nikoho, kdo by ostrovy navští-
vil a nebyl stejně nadšený, jako jsme 
byli  my. Nezapomenutelná je zimní 
scenérie pobřeží Tasmanova moře na 
Jižním ostrově – nad azurově modrou 
mořskou hladinou, nad stále zeleným 
pobřežím se do ohromné výšky vypína-
jí zasněžené vrcholky hor. Věděl jsem, 
že nás očekává velice zajímavý svět, 
který je v zimě úžasně fotogenický.
Před mnoha lety jsem na své první ces-
tě Oceánií již oba ostrovy Nového Zé-
landu procestoval. Na Šalamounech 
jsem poznal novozélandskou rodinu 
každoročně trávící zimu v teplých kra-
jích na rovníku. Spřátelil jsem se s ni-
mi, nabídl, že jim budu vařit evropské 
speciality a budu stát u kormidla pla-
chetnice až do Bay of Islands na Sever-
ním ostrově, kde žili. Již jako malý kluk 
jsem pomáhal matce při vaření a s ří-
zením lodí jsem na své roční cestě Ti-
chým oceánem nabyl dostatek zku-
šeností. Málokterý jachtař by podob-
nou nabídku odmítl. Do zálivu Bay of 
Islands jsme dorazili se začínajícím ja-
rem, právě včas, aby se můj nový ka-
marád mohl věnovat svým včelstvům. 
Nejdřív jsem mu se včelařením pomá-
hal a pak se stopem vydal až na jižní 
špici Jižního ostrova. Tamní příroda mi 

Zimní putování po ostrovech přírodních superlativů
Nádherná země se skrývá na druhé straně naší planety, objevená lidmi 
teprve před několika sty lety, s přírodou, kterou je možno popsat jedi-
ným slovem –  fascinující!

• STRAKONICE (St) 14.11., 19.00 hod., Dům kultury, Mírová  831, 
předprodej: Dům kultury, Mírová 831, tel.: 383 311 535
• PÍSEK (Čt) 15.11., 19.00 hod., Kulturní dům, Nábřeží 1. máje 
1605, předprodej: Kulturní dům, Nábřeží 1. máje 1605, tel.: 382 
734 711; Infocentrum, Velké náměstí 113, tel.: 387 999 999
• SEZIMOVO ÚSTÍ U TÁBORA  (Pá) 16.11., 15.30 a 19.30 hod., Kino 
Spektrum, Náměstí Tomáše Bati 701, předprodej: Kino Spektrum, 
Náměstí T. Bati 701, tel.: 381 276 707; Infocentrum Tábor, Žižkovo 
nám. 2, tel.: 381 486 230
• JINDŘICHŮV HRADEC (So) 17.11., 15.00 a 19.00 hod., Divadelní 
sál, Kulturní dům Střelnice, Masarykovo náměstí 107/1, předpro-
dej: Kino Střelnice, Masarykovo náměstí 107/1, tel.: 384 497 474
• ČESKÉ BUDĚJOVICE (Ne) 18.11., 15.00 a 19.00 hod., Kulturní dům 
Vltava, Františka Ondříčka 46, předprodej: KD  Vltava, Fr. Ondříčka 
46, tel.: 385 340 560 (14.00-18.00 h.); Music center, Krajinská 2 (roh 
náměstí), tel.: 387 318 108 

• PRAHA (Ne) 25.11., 15.00 a 19.00 hod., Kulturní dům Lád-
ví, Burešova 1661, Praha 8 – Kobylisy, předprodej: MEINDL – 
fi remní prodejna, Lidická 1, Praha 5 - Smíchov, tel.: 257 328 
960; Trafi ka u hlavního vchodu do Kulturního domu Ládví, 
Burešova 1661, tel.: 606 494 049

• PODĚBRADY (Po) 26.11., 15.30 a 19.30 hod., Divadlo Na Kovár-
ně, Jiřího náměstí 1/1 (zámek), předprodej: Kulturní centrum, Jiří-
ho náměstí 1/1 (zámek), tel.: 325 612 505, Informační centrum, Ji-
řího náměstí 19, tel.: 325 511 946
• KOLÍN (Út) 27.11., 19.00 hod., Městský společenský dům, Zámecká 
109, předprodej: Městský společenský dům, Zámecká 109, tel.: 321 
720 487; Informační centrum, Na Hradbách 157, tel.: 321 712 021
• PŘÍBRAM (St) 28.11., 19.00 hod., Dům kultury – Estrádní sál, Le-
gionářů 400, předprodej: Pokladna divadla, Legionářů 400, tel.: 
326 531 504; Informační centrum, Náměstí T.G.Masaryka 156, tel.: 
318 622 384
• BENEŠOV (Čt) 29.11.,15.30 a 19.30 hod, Městské divadlo, Tyršova 
163, předprodej: Informační centrum, Masarykovo náměstí 230, 
tel.: 317 726 004
• BEROUN (Pá) 30.11., 15.30. a 19.30 hod., Sál České pojišťovny, 
Wágnerovo náměstí, předprodej: Městské informační centrum, 
Husovo náměstí 69, tel.: 311 654 321
• KLADNO (So) 1.12., 15.00 a 19.00 hod., Kino Hutník, Náměstí Sít-
ná 3127, předprodej: Kino Hutník, Náměstí Sítná 3127, tel.: 603 708 
747; Informační centrum, T. G. Masaryka 499, tel.: 312 604 540
• MLADÁ BOLESLAV (Ne) 2.12., 17.00 hod., Dům kultury, Dukelská 
1093, předprodej: Dům kultury, Dukelská 1093, tel.: 326 792 082

učarovala. Celé čtvrt století však trvalo, 
než jsem se na Nový Zéland opět mo-
hl vrátit.
Po příletu do Aucklandu jsme si půjči-
li kempr – obytný automobil a nebyli 
tak nuceni si každý den hledat tábořiště 
na postavení stanů. Co nejdříve jsme se 
pak vydali nejkratší cestou na sever na 
farmu mého přítele. V dopisech avizo-
val, že pro nás bude mít celou řadu bá-
ječných tipů kam se vydat – oba ostrovy 
zná tak dobře jako málokdo. Na někte-
rá místa nebylo jednoduché se bez pla-
chetnice dostat, ale když jsme tam ko-
nečně dorazili, stálo to opravdu za to.
Ani tentokrát jsem nefotografoval pou-
ze přírodu, faunu a fl óru, ale věnoval se 
s manželkou Lenkou a dětmi Jakubem 
a Veronikou všemožným aktivitám. Vyrá-
želi jsme na koních, kánoích či kajacích, 
sjížděli na lyžích zasněžené vulkány, ne-
bo podnikali túry mezi ledovcovými ho-
rami. Před naší společnou cestou na No-
vý Zéland jsem si myslel, že zemi již dob-
ře znám, ale byl to jen zlomek toho, co se 
nám potom podařilo vidět a zažít. Pořád 
však ještě existuje celá řada míst, kam 
bychom se rádi vydali, a proto další cesta 
k protinožcům stojí na našem cestovatel-
ském žebříčku zcela nahoře!
Nově zpracovanou live-diashow do-
plňuje vydání stejnojmenné fotogra-
fi cké knihy – NOVÝ ZÉLAND: Zimní 
putování po ostrovech přírodních 
superlativů, kterou jsem vydal ve 
svém nakladatelství ACTION-PRESS. 
Více o mých knihách a diashow na-
jdete na internetových stránkách: 
www.leossimanek.cz.
 Text a foto: Leoš Šimánek
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