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 Pane senátore, když se vysloví vaše jméno, vět-
šina lidí si vybaví ostrý útočný projev. Nevadí 
vám tato škatulka? 
V soukromém životě samozřejmě takové vystu-
pování nemám, ale pokud jde o politiku, umír-
něnost není na místě. Mohu být ke všem přátel-
ský, ale čeho tím dosáhnu? Někteří lidé sice můj 
projev odsuzují, ale faktem zůstává, že nadávat 
u zpráv je téměř národním sportem. Proč něko-

mu vadí, že já své názory na dění kolem ventiluji 
i v médiích, to netuším. Vždyť já se přece nerozčiluji 

sám za sebe, ale za své voliče. Ti ode mě čekají, že bu-
du jejich hlasem, když se například ruší nemocnice, pro-

tože musíme šetřit. Mezitím v jiné nemocnici dochází k pře-
draženým nákupům léků a přístrojů. 

 Narážíte na výstavbu nemocnice v Náchodě?
Ano, na to přesně narážím. Ten projekt byl připravený a na-
plánovaný v určitém rozpočtu a rozsahu. Najednou se rozsah 
změnil a začaly narůstat fi nanční náklady. Absolutně nechápu 
proč, a protože hejtman na to zatím nenašel odpověď, tak ra-
ději pravidelně zásobuje webové stránky kraje informacemi, 
o tom jak je projekt prospěšný. Když popíšu laicky, co se nyní 
děje, tak je to jako kdybyste měli patrový dům a objednali si 
dvoupatrový. Společnost by začala najednou stavět třípatrový 
bez ohledu na to, že na třetí patro nejsou fi nance a vy byste 
jim ještě veřejně zatleskali. Nás to naše „třetí patro“ v Nácho-
dě přivede k zadlužení kraje a možná také k uzavření dalších 
dvou nemocnic ve Vrchlabí a v Rychnově. Hlavně, že občané 
jsou informováni zásadně o pozitivech projektu.

 Zdravotnictví je vůbec vaše oblíbené téma…
Samozřejmě. Zaprvé jsem lékař, takže dokážu posoudit, 
zda se opravdu politika specializuje na zájmy lidí, nebo 
na vlastní prospěch. To, co se děje u nás, je přímo bizard-
ní. Nárůst počtu soukromých klinik se v posledních letech 
pomalu blíží počtu veřejných zařízení. A další nemocnice 
se stále prodávají a likvidují. Dovedete si představit, ja-
ká bude situace za 5 let? Řadový občan bude muset volit 
mezi dostupností a fi nančními možnostmi. Kdo nebude 
mít na soukromou kliniku peníze, bude dojíždět s banál-

ními úkony i několik desítek kilometrů. Zdraví je přitom 
to hlavní, peníze by neměly rozhodovat o tom, zda nám 
bude poskytnuta kvalitní péče.

 V srpnu jste po 14 letech vystoupil z ČSSD a přešel na kan-
didátku SPOZ (Zemanovci). ČSSD přitom prosazovala podob-
né volební principy, tak proč ta změna?
Volební principy jsou jedna věc. V konečném důsledku ale zále-
ží hlavně na lidech, kteří se mají zasadit o své sliby. ČSSD už ne-
ní stranou, kterou bývala dříve. Vždyť kolik lidí od ní už uteklo? 
Neodešel jsem ze dne na den, ale po tom, co jsem několikrát 
upozornil předsedu strany na podezření z korupce kolem ne-
mocnice v Náchodě. Upozornil jsem na projekt ROP Severový-
chod, a také na špatnou dopravní obslužnost, kde je pod zášti-
tou společnosti Oredo. Všechny kauzy současný hejtman, záro-
veň člen ČSSD, vydatně podporuje. Podal jsem tedy stížnosti ke 
kontrolním orgánům, kde v případě ROP Severovýchod překva-
pivě NKÚ zjistil neoprávněně vyplacené dotace za 27,4 milio-
nu. Nedostatky byly i u příjemců dotací. Další kauzy čekají za-
tím na prošetření. Faktem zůstává, že předseda ČSSD moje hlá-
šení vytrvale ignoroval. Neudělal vůbec nic a ke všemu se dále 
staví, že se to strany netýká. Pokud ale k pochybení došlo prá-
vě u členů ČSSD, stranu by to zajímat mělo. Když někdo okatě 
ignoruje korupci, nebudu jenom přihlížet. K SPOZ jsem se při-
dal, protože je to strana s podobným programem, ale nepod-
poruje trestnou činnost, což korupce je. Mimo jiné také dávám 
najevo svou podporu bývalému předsedovi ČSSD Miloši Zema-
novi, ke kterému se kdysi strana nevděčně zachovala.

 Když mluvíte o korupci, nedávno jste se zaručil za Davida 
Ratha. To je před volbami velmi odvážný krok…
Zaručil jsem se s naprostým klidem. David Rath není nebezpeč-
ný, média ho sledují na každém kroku, policie mu prošla celý 
dům a odposlouchává všechny telefonní linky. Opravdu nevím, 
proč by ho měli držet policisté za mřížemi jako nějakého mani-
aka. Už jenom průběh celého procesu nemá v Čechách obdoby. 
Existuje presumpce neviny, a pokud zde vozí člověka podezře-
lého z korupce v řetězech, s eskortou a je po celou dobu vyšet-
řování ve vazbě s možností nadstandardní kauce, všem musí 
být jasné, že nejde o klasické souzení trestného činu, ale o ma-
nipulaci s veřejností.

Kandidátku SPOZ (Zemanovci) do krajských voleb vede v Královéhradeckém kraji senátor MUDr. Vladi-
mír Dryml. Čtenářům teď přiblíží, proč se tak rozhodl na poslední chvíli. 

KRAJSKÉ VOLBY
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Nebudu přihlížet
ignorování korupce

MUDr. Vladimír Dryml 
Zastupitel Královéhradeckého kraje, ředitel nemocnice. V roce 1977 dokončil stu-
dium na Lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Hradci Králové. Absolvoval ob-
chodní a manažerské kurzy koncernu VW a zdravotnického managementu Vy-
soké školy ekonomické. Jako lékař pracoval na chirurgických odděleních něko-
lika nemocnic. Mezi roky 1988 - 1989 byl členem KSČ. Po roce 1989 absolvoval 
odborné stáže ve Spolkové republice Německo a v Jihoafrické republice. Od roku 
1998 byl členem ČSSD. V letech 1998 – 2003 pracoval jako ředitel Česko-německé 
nemocnice ve Vrchlabí. Mezi roky 2004 - 2006 byl náměstkem ministra zdravot-
nictví. Po svém působení na ministerstvu se opět vrátil do funkce ředitele Čes-
ko-německé nemocnice ve Vrchlabí, kde působil v letech 2005 - 2006. V roce 2008 
zvítězil ve volbách do Senátu v obvodu č.45 - Hradec Králové. V krajských vol-
bách byl zvolen zastupitelem Královéhradeckého kraje. V srpnu 2012 opustil po 
14 letech ČSSD, a přestoupil na kandidátní listinu SPOZ (Zemanovci).

MUDr. Vladimír Dryml 8
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Hořické trubičky 
slaví 200 let

Hořice | Legendární Hořické trubič-
ky slaví 200 let. Věhlasná pochoutka 
se peče v Hořicích na Jičínsku a pod-
le nich tedy dostaly své jméno. Vý-
ročí sladké speciality si tam připo-
míná celé město. Už dvě století si li-
dé v podkrkonošském městečku Ho-

řice vyprávějí pověsti o tom, jak se 
tam recept s postupem výroby tra-
diční trubičky dostal. Jedna z verzí 
například praví, že v roce 1812 ku-
chař pekl Napoleonu Bonaparte ja-
kési tenké dietní oplatky, protože cí-
sař údajně trpěl žaludečními potí-
žemi. Pracovnice Městského muzea 
v Hořicích Oldřiška Tomíčková říká, 
že nejrozšířenější pověstí je ta, pod-
le které přinesli recept na výrobu 
trubiček Napoleonovi vojáci vrace-
jící se koncem roku 1812 z ruského 
tažení. Letošní narozeniny oblíbené 
pochoutky slaví Hořice už od začát-
ku roku. Už v únoru vyhlásilo Hořic-
ké muzeum ve spolupráci s knihov-
nou soutěž Hořice - město mlsounů. 
„Soutěžilo se v kategorii reklamní a vý-
tvarné. Slavnostní vyhlášení výsledků 
proběhlo tento týden a práce jsou vy-
staveny na hořické radnici. V květnu 
byla v městském muzeu zahájena vý-
stava Příběh hořických trubiček, na 
muzejní noc jsme pozvali Hanu Ko-
fránkovou, která je vzdálenou příbuz-
nou cukráře Karla Kofránka“. Hořické 
trubičky mají, stejně jako třeba olo-
moucké tvarůžky, ochrannou znám-
ku Evropské unie.  (ker)

Hradec Králové | Stavba čtyřproudové rychlostní silni-
ce R35 se zřejmě v příštím roce nepohne ani o kilometr. 
Přitom spojnice mezi východními Čechami a Moravou 
je poměrně důležitou trasou. Důvodem jsou ovšem fi -
nance a úsporná opatření vlády Petra Nečase.

Vyplývá to z návrhu rozpočtu Státního fondu dopravní 
infrastruktury. R35 má být alternativou k přetížené dál-
nici D1, stát se však rozhodl místo stavby nové magist-
rály peníze raději investovat do rozšíření dálnice z Pra-
hy do Brna.
Někteří východočeští politici, včetně poslanců už ape-
lovali na členy vlády, aby situaci přehodnotili. Napří-
klad poslankyně Hana Orgoníková už poslala minist-
ru Kalouskovi dopis, ve kterém žádá aspoň peníze na 
dostavbu třetího patra kruhové křižovatky u Opato-
vic nad Labem. Chce tím otevřít cestu pokračování vý-
stavby R35 dále na Vysoké Mýto a Mohelnici. Nyní je 
v provozu pouze tříkilometrový úsek právě z Opato-
vic do Sedlic, kde se napojuje na dálnici D11. Třetí pa-
tro křižovatky se původně stavělo společně s již ho-
tovým zbytkem kruhové křižovatky, ale v srpnu 2010 
ho kvůli škrtům zastavil tehdejší ministr dopravy Vít 
Bárta. „Příprava navazujících úseků R35 sice nadále pro-
bíhá, v návrhu rozpočtu na ně ale bohužel na příští rok 

žádné prostředky vyčleněny nejsou,“ uvedl mluvčí mi-
nisterstva dopravy Martin Novák. Není to ostatně je-
diná špatná zpráva týkající se R35. Evropská komi-
se před časem oznámila, že již zprovozněný úsek ze 
Sedlic do Opatovic nakonec zafinancuje menší část-
kou, než se předpokládalo. Přispěje 708 miliony ko-
run, dalších 136 milionů však bude muset stát vrátit. 
Celkové náklady stavby se podle projektu blíží ke dvě-
ma miliardám korun. Unie z této částky za již dokon-
čenou stavbu z Operačního programu doprava pro-
platila 844 milionů korun.  (ker)

Pravidla 
pro udílení poct 
řeší město

Vrchlabí | Město Vrchlabí řeší pravi-
dla, podle kterých se budou udělovat 
různé pocty. Například čestné občan-
ství. Aktuálně je to návrh na udělení 
čestného občanství města pro arci-
biskupa Karla Otčenáška in memori-
am. Radní i zastupitelé se návrhem, 
který před několika měsíci podala 
jedna z obyvatelek města zabýva-
li, ale nedošli k verdiktu. Město při-
pravuje pravidla, kterými by se mělo 
v otázce udělování jakýchkoliv poct 
řídit. „Máme tři vrchlabské osobnosti, 
které v porevoluční době získaly čest-
né občanství města. Jsou to spisovatel-
ka Marie Kubátová, osobnost v oblas-
ti regionálního bádání Miloš Gerstner 
a zakladatel základní umělecké školy 
J. V. Kratochvíl,“ uvedl místostaros-
ta Michal Vávra. „Protože město ne-
má žádná pravidla pro oceňování ko-
hokoliv slavného a význačného, chtěli 
bychom je vytvořit,“ dodal místosta-
rosta. Město si myslí, že podaný ná-
vrh na udělení čestného občanství 
arcibiskupovi Otčenáškovi by měl 
mít širší odezvu a ne jen od jednoho 
člověka. Arcibiskup Karel Otčenášek 
podle dostupných informací působil 
ve Vrchlabí jako duchovní správce 
v letech 1950 a 1951, než došlo k je-
ho perzekuci ze strany komunistické 
strany. V červenci roku 1951 zde byl 
zatčen a internován do želivského 
kláštera. Podle arcidiecéze by si Karel 
Otčenášek občanství zasloužil. Čest-
ným občanem je třeba v Týnci nad 
Labem, Českém Meziříčí, Trmicích 
nebo v Rudolticích – a biskupství ví-
tá takové oceňování jeho mimořád-
ných kvalit. Město chce, aby se k jed-
notlivým navrhovaným osobnostem 
mohla vyjádřit i veřejnost.  (rk)

Celkové výdaje kraje by měly příš-
tí rok činit téměř 3,5 miliardy korun 
a příjmy přes 3,3 miliardy. Rozpočet 
schválilo zastupitelstvo kraje. Pro 
rozpočet hlasovalo 27 zastupitelů, 
sedm se zdrželo a tři byli proti. Le-
tos má rozpočet kraje přebytek 100 
milionů korun. 

„Rozpočet na příští rok zajišťuje pou-
ze základní chod kraje a jeho pří-
spěvkových organizací. O prioritách 
a o tom, co by chtěl kraj v grantové 
či dotační části posílit, si bude muset 
rozpočtovými změnami rozhodnout 
nové zastupitelstvo,“ řekl hejtman 
Lubomír Franc. 

Existují názory, že fi nancování nemoc-
nice kraj zadluží, to ale hejtman odmí-
tá. „Královehradecký kraj je nyní ročně 
schopen splácet přes 160 milionů korun 
úvěrů, které si vzal v letech 2005 a 2008. 
V roce 2014 budeme na nižší úrovni úvě-
rů než dnes,“ řekl hejtman. Nemocnice 
je podle vedení hejtmanství klíčovým 
zařízením v regionu a modernizaci po-
třebuje. Náklady na přestavbu nemoc-
nice se odhadují na 1,2 miliardy korun 
už jen v prví fázi. Kraj chce stavbu ved-
le dotací z EU fi nancovat úvěrem 600 

milionů korun, z nějž chce v příštím ro-
ce čerpat 300 milionů korun. Nyní bě-
ží tendr na dodavatele stavby, ale anti-
monopolní úřad jej kvůli námitkám ke 
kvalifi kačním podmínkám pozastavil.
Rozpočet počítá s tím, že daňové pří-
jmy kraje v roce 2013 neporostou a zů-
stanou na 2,99 miliardy korun. V pro-
vozních výdajích je držen útlum, který 
zastupitelé přijali v předloňském roce. 
Rozpočet pro příští rok také počítá s re-
zervou 80 milionů korun, z níž však za-
stupitelé zablokovali 29 milionů korun 

na spolufi nancování projektů výstav-
by infrastruktury a oprav silnic pro zó-
nu Škoda Auto ve Vrchlabí. Nejvíce pe-
něz dá hejtmanství příští rok na do-
pravní obslužnost. Dotace autobuso-
vých a vlakových spojů jej bude stát asi 
630 milionů korun. Krajským nemocni-
cím dá kraj na provoz 176 milionů ko-
run. Na vlastní investice by měl kraj 
dát 631 milionů korun po letos pláno-
vaných 388 milionech korun. Nárůst je 
dán právě investicí do náchodské ne-
mocnice.  (ker)

„Do letošního léta využívala správa par-
ku koně pouze při přibližování dřeva 
z málo přístupných míst. Úvahy o výko-
nu strážní služby na koních vzešly z dří-
vějšího sepětí horalů s koňmi, které ve 
větším měřítku končilo před necelým půl 
stoletím,“ uvedl mluvčí parku Radek 
Drahný. Správa KRNAP nyní spolupra-
cuje s Horskou farmou Hucul na Jano-
vě hoře, od které si pronajímá k ces-
tám strážců dva koně. Strážci za let-
ní sezonu vyjedou jedenáctkrát, svou 

službu v sedle koní absolvují na vyu-
žívané trase mezi Janovou horou, Ro-
vinkami a Horními Mísečkami. 

Turisté jsou nyní trochu v úžasu, kdy 
při procházkách krásnými zákoutí-
mi Krokonoš potkají muže na koních. 
Většinou to ale vítají.
Krkonošský národní park byl zalo-
žen v roce 1963 a je nejstarším ná-
rodním parkem v ČR. Rozkládá se 
na území bývalých okresů Trutnov, 
Semily a Jablonec. Spolu s polským 
parkem tvoří KRNAP největší chrá-
něnou přírodní oblast ve střední Ev-
ropě.  (ker, foto: KRNAP)

Strážci vyráží na koních

Královéhradecký kraj bude hospodařit se schodkem
Hradec Králové | Královéhradecký kraj bude v příštím roce hospodařit 
s rozpočtovým schodkem 137,5 milionu korun, a to kvůli chystané obří 
přestavbě náchodské oblastní nemocnice. Defi cit rozpočtu kraj vyrovná 
úvěrem, který si na přestavbu bere. 

Stavba R35 se zřejmě nepohne

Krkonoše | Strážci Správy Krkonošského národního parku letos poprvé vyrážejí na obhlídky terénu na ko-
ních. Jedná se o pilotní projekt, který chce správa KRNAP po skončení turistické sezony vyhodnotit a zvážit, zda 
v něm bude pokračovat a rozšíří jej třeba do dalších částí hor.

Svoji návštěvu zahájil
Miloš Zeman v Jičíně. Je-
ho příjezd natáčela Česká 
televize a zde, v hotelu 
Praha, společně s lídrem 
kandidátky Vladimírem 
Drymlem a zastupiteli 
města Jičína za SPOZ po-
snídal. Následovala tis-
ková konference, která 
proběhla v prezidentském salonku ho-
telu Praha, kde byli představeni kan-
didáti SPOZ do krajského zastupitel-
stva. Na dotazy novinářů odpovídali  
Miloš Zeman, Vladimír Dryml i zastu-
pitelé města Jičína za Stranu práv ob-
čanů – Zemanovci. V malém sále kul-
turního domu v Jičíně poté následova-
la beseda se studenty 3. a 4. ročníků 
místního gymnázia.  
Předseda SPOZ s doprovodem absol-
voval ještě veřejný mítink  na Va-
jdštejnově náměstí v Jičíně. Setká-
ní s občany se uskutečnilo také na 
Krakonošově náměstí v Trutnově 

a na Masarykové náměstí 
v Náchodě, kde na měst-
ském úřadě přijal před-
sedu strany starosta Jan 
Birk. Následoval přesun 
do krajské metropole, kde 
se Miloš Zeman s dopro-
vodem setkal s občany 
Hradce Králové na Baťko-
vě a Masarykově náměstí. 

Součástí setkání byla i autogramiáda 
kandidáta na prezidentský úřad. 
V podvečer se v Hradci Králové ko-
nala veřejná debata prezidentských 
kandidátů Miloše Zemana a Přemys-
la Sobotky, doplněná o bohatý kultur-
ní doprovodný program.  Úvodního 
slova se ujal primátor města Hradec 
Králové Zdeněk Fink. Do diskuse se 
zapojili také čelní kandidáti do kraj-
ského zastupitelstva z obou politic-
kých stran.  Na závěr dne se v Hrad-
ci Králové uskutečnila ještě  tisková 
konference představitelů SPOZ v Krá-
lovéhradeckém kraji. (od dop.)

Miloš Zeman podpořil kandidáty SPOZ v  Královéhradeckém kraji
Královéhradecký kraj/ V pondělí 17. září navštívil kandidát na prezidenta 
České republiky  Miloš Zeman Královéhradecký kraj. Přijel podpořit kandi-
dáty SPOZ do krajského zastupitelstva.  Uskutečnily se mítinky, tiskové kon-
ference i rozhovory se studenty a občany měst na východě Čech.
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Na začátku srpna ukončil senátor MU-
Dr. Vladimír Dryml po 14 letech své pů-
sobení v ČSSD. Důvodem byla dlouho-
dobá nespokojenost se stavem, v ja-
kém se podle něj v současnosti strana 
nachází. Přestože před necelým měsí-
cem ještě o kandidatuře na hejtmana 
neuvažoval, politická situace v naší ze-
mi jeho názor změnila. „Beru to jako své 
poslání, abych zachránil obyvatele Králo-
véhradeckého kraje před osudem, jaký po-
tkal kraj Středočeský“, naráží senátor na 
skandál kolem Davida Ratha. „Od začát-
ku, kdy celý případ vyplul na povrch, ne-
mohu chování ČSSD vystát. Davida Ratha 
se zastávám především kvůli podezření, 
že byl pouhou fi gurkou, kterou strana vy-
užila pro své obohacení“, netají se Dry-
ml svou záští vůči bývalým kolegům.
Senátor Vladimír Dryml se v posled-
ních měsících snaží zasadit o změny 
ve zdravotnictví na krajské i celostátní 
úrovni. „Ministr zdravotnictví Leoš Heger 
by měl okamžitě odstoupit. EU přidala ne-
malou částku na rozvoj zdravotní péče 

v naší zemi, nicméně díky nepřehledným 
transakcím, výběrovým řízením a veřej-
ným zakázkám nyní sleduji, jak částka 
7 miliard byla vyčerpaná, a do skuteč-
ných potřeb kraje se z toho promítnul 
pouze zlomek“, upozorňuje senátor.
Právě znepokojivá situace ve zdra-
votnictví nutí senátora Drymla, 
aby se dále v kraji aktivně angažo-
val. „Jsem lékař, uvědomuji si nevy-
číslitelnou cenu zdraví, proto radikál-
ně odsuzuji obchodování v této sféře. 
Naše peněženky by v žádném přípa-
dě neměly rozhodovat o tom, zda má-
me nárok na zdravotní péči, a jak kva-
litní péče ve výsledku bude. Když po-
tom vidím, že dochází k parazitování 
na penězích, které rozhodují o vyba-
vení nemocnic a počtu personálu ve 
zdravotnictví, nemohu jenom nečině 
přihlížet“, upřesňuje Vladimír Dry-
ml, a dodává „Když vidím politický 
boj, který je pouze o prospěchářství, 
samozřejmě bych se nejraději vrátil ke 
své původní profesi. Léčit lidi je krás-

ná práce, jenž nepřináší nepřátele. Je-
nomže ze své současné pozice si bohu-
žel uvědomuji zodpovědnost, že bych 
své místo přenechal někomu, kdo ne-
bude mít dostatečnou kuráž, aby bojo-
val za náš kraj v místním rozvoji, ane-
bo například dokázal otevřeně vzdoro-
vat holdingu ve zdravotnictví.“

Mezi reformy, o které by se nyní Vla-
dimír Dryml rád zasadil ve sféře zdra-
votnictví v Královehradeckém kra-
ji, patří například zastavení megalo-
manského projektu výstavby nové ne-
mocnice v Náchodě. „Tento projekt by 
spolknul několik miliard, což by mohlo 
ohrozit chod jiných nemocnic. Tyto vel-

kolepé plány by měly počkat, dokud ne-
bude uspokojivá dostupnost zdravotnic-
kých zařízení v kraji. Po kauze s Davi-
dem Rathem beru jako svou povinnost, 
abych prosadil přísný audit v činnosti 
zdravotnického holdingu, zejména kon-
trolu smluv na nákupy přístrojů, materi-
álů a léků. Vidím to jako dobrý začátek 
pro vytvoření nového konceptu, který by 
zlepšil dostupnost zdravotní péče v ce-
lém kraji“, zdůrazňuje Vladimír Dryml 
jeden z hlavních bodů svého volební-
ho programu.
Pokud jde o další změny, které by Vla-
dimír Dryml rád z pozice hejtmana za-
vedl, hodlá výrazným podílem pomoci 
policii v boji s korupcí. „Důrazně trvám 
na tom, že by kraj měl začít spolupraco-
vat s kontrolními orgány EU na prověření 
podivných projektů v rámci ROP Severový-
chod, a samozřejmostí by mělo být vyvoze-
ní osobní odpovědnosti“, vyjadřuje se se-
nátor ke znepokojivým jevům zatěžující 
Královéhradecký kraj. „Měla by být pro-
vedena kontrola všech akcí kraje nad 50 
milionů Kč, abychom obnovili důvěru ve-
řejnosti, že peníze se neztrácejí v kapsách 
vyšších úředníků státní správy“, naznačil 
Vladimír Dryml svůj záměr.

Senátor Vladimír Dryml kandiduje 
na hejtmana v Královéhradeckém kraji

O dálnici D11 se říká, že je prokle-
tá. Když se podíváte do historie vý-
stavby, její základy byly polože-
ny ve 20. letech minulého století, 
už nyní se tedy může pyšnit titu-
lem „nejdéle stavěná v ČR“. Achillo-
va pata Královéhradeckého kraje je 
břemeno, které si zastupitelé pře-
dávají mezi sebou jako horký bram-
bor. Proč by právě nyní měla situa-
ce pokročit, a projekt by měl být po 
skoro 100 letech dokončen? „Když 
se zeptáte kteréhokoliv občana v ČR, 
co ví o Královéhradecku, určitě kromě 
letmých informací z novin nebudou 
jeho znalosti nijak výrazné. Když se 
zeptáte libovolného řidiče, který kra-
jem projížděl po D11, opotí se mu čelo 
a začne rozčileně vyprávět, co všech-
no ho během cesty potkalo. Právě dál-
nice je vizitkou pro občany celé Čes-
ké republiky i cizince, a především 

pro dodavatele z Polska. Lidé účelově 
volí jiné cesty, jenom aby se nedostali 
k úsekům, které se nám nedaří uspo-
kojivě dokončit. To je ostuda“, míní 
Vladimír Dryml.

Někdo to dokončit musí
Zatímco na konci ledna se na titul-
ních stranách novin s velkou slá-
vou psalo o získání veškerých po-
zemků pro dostavbu D11, nyní se 
opět situace zkomplikovala. Před 
prázdninami vyšlo najevo, že v da-
rovací smlouvě, kterou byly získá-
ny poslední pozemky, nejsou v po-
řádku veškeré náležitosti. Darují-
cí pozemku totiž prý podle zákona 
neměl plné právo s majetkem dis-
ponovat. Nyní se záležitost prošet-
řuje, úřady ale s celou situací ne-
spěchají a pro urychlení nehraje 
ani neochota darujícího dále spo-

lupracovat. „Kraj by se měl začít ví-
ce angažovat. Faktorů, které nám 
stojí v cestě je sice více, ale na dru-
hou stranu – pokud je problém v prá-
ci úřadů, jsou to naše úřady. Kdo ji-
ný by měl jejich postup v tomto pří-
padě urychlit, aby nevznikaly zby-
tečné prodlevy? A kdo jiný než kraj 
by měl motivovat své občany ke spo-
lupráci?“, naznačuje Dryml směr, 
kterým by chtěl pomoci dálnici do-
končit. „Opravdu je pohroma, když 
špatná komunikace mezi pár úřed-
níky vede až k prodlevám na tak ve-
likém a důležitém projektu“, uvědo-
muje si senátor odpovědnost stá-
tu za stav dálnice. „Rozhodně bych 
chtěl, aby dálnice fungovala, a bylo 
by mi ctí, až po ní budu jednou pro-
jíždět, abych si mohl říct – také jsem 
pro to něco udělal“, uzavírá Vladi-
mír Dryml.

Poté co MUDr. Vladimír Dryml před dvěma měsíci  oznámil svůj přechod 
z ČSSD na kandidátku SPOZ (Zemanovci), oznamuje nyní také svou kandi-
daturu na hejtmana kraje. 

Body programu 
v kandidatuře 
na hejtmana

Silniční doprava: 
•  Urychlená dostavba D11 a ob-

chvat u Náchoda
•  Přesunutí opravy silnic z Brou-

movska do ostatních částí kraje
•  Provedení reorganizace Správy 

a údržby silnic a.s.

Dopravní obslužnost:
•  Prověření činnosti společnos-

ti Oredo a kontrola smluv s do-
pravci

Školství:
•  Zastavení nesystémového slu-
čování a likvidace některých 
škol s dlouhodobou tradicí

•  Preferovat odborné a umělecké 
vysoké školy v kraji

•  Provedení auditu vykonaných 
oprav školních budov a podiv-
ných projektů na jejich rekon-
strukce

•  Nesnižovat fi nance do školství

Dálnice D11 je bohužel naše vizitka
Senátor a zastupitel Královéhradeckého kraje MUDr. Vladimír Dryml do svého volebního programu uvedl na před-
ní místa urychlenou dostavbu dálnice D11. Proč by měl kraj řešit dálnici jako jeden z nejzásadnějších problémů, 
to si můžete přečíst na následujících řádcích.

Plán mítinků
 27. 9. čtvrtek okres Náchod

•10:00 – 11:00 Červený Kostelec, 
u autobusového nádr. • 13:00 – 14:00 
Hronov, náměstí • 15:00 – 16:00 No-
vé Město nad Metují, náměstí

 1. 10. pondělí okres Náchod
•12:00 - 13:30 Česká Skalice, Hu-
sovo nám. (na straně u ZŠ) • 14:00 
- 15:30 Jaroměř, sady T. G. M. (park 
u ZŠ Na Ostrově), altán • 16:00 - 
17:30 Velichovky, točna autobusů

 3.10. středa okr. Rychnov n. K.
•10:00-11:00 Týniště n.Orl., Mí-
rové nám. • 12:30 - 13:30 Koste-
lec n.Orl., Palackého nám. • 14:00-
15:00 Vamberk, Husovo nám. 
• 16:00-17:00 Rokytnice v Orl.h., 
náměstí T.G.M.

 4.10. čtvrtek okr. Rychnov n. K.
•10:30-11:30 Rychnov n. Kn., Sta-
ré nám. • 13:00-14:00 Dobruška, 
náměstí F.L.Věka • 14:30-15:30 
Opočno, Kupkovo nám.

Trnem v oku se staly Vladimíru Drym-
lovi především vyplýtvané dotace z Ev-
ropské unie. „Dostali jsme z Bruselu 7 mi-
liard Kč, dovedete si představit, o jak ob-
rovskou částku se jedná? Dotace jsou již 
vyčerpané, utopily se v nadstandardních 
projektech. Takže výsledek je nyní takový, 
že dostupnost péče v našem kraji je stá-
le špatná, lidé musí kromě poplatků u lé-
kaře platit čím dál více úkonů, a za těch-
to okolností se ještě navíc sponzoruje me-
galomanský projekt výstavby nemocnice 
v Náchodě, kvůli kterému hrozí uzavření 
dalších dvou nemocnic. To je opravdu ne-
skutečné“, nebrání se senátor emocím. 
K otázkám zdravotnictví se nyní ješ-
tě Vladimíru Drymlovi silně znelíbi-
la kauza IZIP. „To je sice od pana He-
gera zodpovědné, že podal žalobu, pro-
tože se naskytly pochybnosti, ale kde je 
nějaká prevence, aby takový stav vůbec 
nemohl nastat? Když se v projektu za 2 

miliardy ztrácejí peníze, určitě se nejed-
ná o pochybení jedince, ale celé skupi-
ny lidí. A co dělá ministerstvo? Je tam 
snad málo úředníků, kteří by u takové-
ho projektu mohli prověřovat transak-
ce?“, vyjadřuje se senátor Dryml ke 
kauze, která v posledních týdnech 
otřásla médii. 

Obchod a zdravotnictví 
nejdou dohromady

V současnosti kandiduje Vladimír Dry-
ml za stranu SPOZ (Zemanovci), jejímž 
důležitým bodem ve volebním progra-
mu je především zasadit se o nastavení 
nového systému zdravotnictví v Králo-
véhradeckém kraji. „Mým cílem je prosa-
dit audit smluv na nákup přístrojů, léků 
a příslušenství v nemocnicích. Opravdu si 
nemyslím, že všechny společnosti, se kte-
rými spolupracujeme, poskytují zcela vý-
hodné podmínky. Audit by mohl pouká-

zat, kde dochází k plýtvání penězi, a které 
sféry mají nedostatky. Výsledky celkového 
stavu fi nancí v našem krajském rozpočtu 
pro zdravotnictví by mohly vést k vypra-
cování nového základu“, doufá senátor.
O privatizaci ve zdravotnictví se mlu-
ví všude, můžeme si přečíst tisíce le-
táčků, článků v novinách a časopi-
sech, a v neposlední řadě ve voleb-
ních programech kandidátů do za-
stupitelstva, Senátu či Parlamentu. 
Existuje tisíce názorů, ale zásadní 
zlom nastává v momentě, kdy one-
mocníte vy nebo vaše dítě. „Největší 
problém při utváření představy o tom, 
co chceme od našeho zdravotnictví, je 
idealismus. Marketing v naší zemi je 
na velmi moderní úrovni, proto když je 
potřeba zajistit podporu veřejnosti, ne-
bojí se stavební společnosti a dodavate-
lé zdravotnického zařízení zapojit své 
specialisty, aby nás přesvědčili, že naše 

nemocnice dále nemůže fungovat bez 
nového pavilonu P, zaměřeného na vý-
zkum poruchy spánku. Jakmile veřej-
nost najde pro projekt pochopení, už 
se na něj přelévají peníze, a v tu chví-
li vám ani nedojde, že celá částka je na 
úkor skutečně nezbytných oddělení“, 
upozorňuje MUDr. Vladimír Dryml. 
„Radikálně odsuzuji obchodování ve 
sféře zdravotnictví. Naše peněženky by 
v žádném případě neměly rozhodovat 
o tom, zda máme nárok na zdravot-
ní péči, a jak kvalitní péče ve výsledku 
bude. Dochází k parazitování na peně-
zích, které rozhodují o vybavení nemoc-
nic a počtu personálu ve zdravotnic-
tví, nemohu jenom nečině přihlížet“, 
upřesňuje Vladimír Dryml. 
Představte si nyní modelovou situa-
ci. Celý den trávíte běžným způsobem 
se svým dítětem doma. Během chvil-
ky nepozornosti, kdy například musíte 
otevřít poštovní doručovatelce, se na-
jednou vaše dítě natáhne po sklenič-
ce s pitím, převrátí ji na podlahu, všu-

de jsou střepy a vaše dítko si o jeden 
pořeže ručičku. Jedná se o běžnou ne-
hodu, která se stává dnes a denně. Co 
v tu chvíli potřebujete? Okamžitou po-
moc doktora a nemocnici poblíž domo-
va, nebo 3 specializované kliniky v do-
jezdu 35 km? „Právě tímto způsobem by 
si měli utvořit lidé názor, co skutečně chtě-
jí. Samozřejmě je skvělé mít moderně vy-
bavené a specializované jednotky, ale ne-
smí to být na úkor toho, aby kvůli tomu 
docházelo k rušení zdravotních středi-
sek. A zde funguje trojúhelník – máme 
hodně nemocnic, máme kvalitní nemoc-
nice, a máme je zadarmo. V současnos-
ti je systém nastavený tak, že 2 možnos-
ti vždy vylučují tu třetí“, vysvětluje MU-
Dr. Vladimír Dryml. Až tedy letos bude-
te pročítat články o nutnosti některých 
staveb a rušení oddělení, vzpomeňte 
si vždy na toto pravidlo, které by mělo 
být průvodcem v záplavě marketingo-
vých materiálů. Určitě vám ukáže prav-
divější cestu než zkreslené názory de-
veloperských fi rem.

Zdraví je dar, ne položka na prodej
„Pokládám za svou povinnost kandidovat na hejtmana, abych narovnal především pošramocený systém zdra-
votnictví v kraji, a zároveň abych mohl zabránit neúčelným investicím“, vyjádřil se senátor.
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Devět roků chytal za tým Buffalo Sa-
bres, pověstný Stanley Cup však vy-
hrál až v letech 2002 a 2007 v dresu 
Detroitu. Olympijský vítěz z Nagana 
oslavil v lednu sedmačtyřicáté naroze-
niny. Letošní hokejovou sezónu vyne-
chal. Zdálo by se, že jeho hokejová ka-
riéra skončila. Jenže mimořádně hou-
ževnatý Hašek se chce ještě jednou 
vrátit! Letos se věnuje fyzické přípra-
vě více než kdykoli v minulosti. Také 
proto přijal pozvání pražských cyklis-
tů na akci – Třikrát Mont Ventoux. 

 Vaše záliba v cyklistice je zná-
má. Přesto může leckoho překva-
pit, že jste se pustil do tak náročné-
ho podniku. Znamenalo to vyjet na 
horu proslavenou z Tour de France 
ze tří stran, celkem téměř 140 km. 
Co vás vedlo k účasti na „Cinglés 
du Mont Ventoux“? 
Devadesát procent hokejistů NHL tré-
nuje v létě kromě jiného na kole. Je to 
ideální součást fyzické přípravy. V létě 
cyklistiku zařazuju do programu pra-
videlně. Tour de France a Giro d´Ita-
lia jsem sledoval i v dávných dobách, 
kdy se zprávy v novinách omezovaly 

na pět řádek. Kdybych nehrál hokej, 
možná jsem byl cyklistou. Tři výjezdy 
na Mont Ventoux pro mě znamenaly 
výzvu. Dvě ze tří stoupání jsou hod-
ně prudká, celkem se tam jelo sedm-
desát kilometrů do kopce! V přípravě 
jsem musel tréninky výrazně prodlou-
žit. Věřím, že získanou fyzickou kon-
dici ještě budu potřebovat. 

 Znamená to, že vás opět uvidíme 
v hokejové brance?
Rád bych v příští sezóně zase hrál. 
Smlouvu zatím nemám uzavřenou, 
ale od návratu z Mont Ventoux se už 
cíleně připravuju na hokej. 

 Spekuluje se o vašem příchodu 
do Pardubic, nebo do ruské KHL...
Pokud budu v příští sezóně chytat, 
tak jedině v NHL. 

 Velkou část úspěšné kariéry jste 
odchytal v dresu Buffalo Sabres, 
směřují vaše hokejové kroky prá-
vě tam?
Jednání proběhla, ale Buffalo se roz-
hodlo ponechat si své dosavadní 
brankáře. Když mi to oznámili, chtěl 
jsem nejprve všeho nechat, ale už 
druhý den jsem se pustil do dalšího 

Hokejový brankář Dominik Hašek mohl být cyklistou

Mont Ventoux a Club des Cinglés 
Sluncem do běla sežehnuté hoře Mont Ventoux (1909 m) tyčící se nad okol-
ní krajinu se přezdívá Obr z Provence. Club des Cinglés du Mont Ventoux, 
tedy Klub bláznů z M.V., založili Francouzi v roce 1988. Využili popularity 
obávaného stoupání, které cyklisté zdolávají při Tour de France. Mezi vítě-
ze etap s cílem na Mont Ventoux patří například Eddy Merckx (1970) a Lance 
Armstrong (2000). Na vrchol vedou tři silnice: Z Bedoinu (22 km, 7,5 %), Ma-
laucénu (22 km, 7,5 %) a Saultu (27 km, 4,5 %). Součet převýšení je 4443 m. 
Kdo absolvuje tři výjezdy během jednoho dne, stává se „Cinglés“, tedy bláz-
nem z M.V. Od roku 1988 se to podařilo 4268 mužům a 210 ženám z 37 zemí. 
Před Dominikem Haškem, veslařem Vladimírem Burdou a autorem těchto řá-
dek se do listiny „Cinglés“ zapsal jediný Čech – Pavel Haloun v roce 2011.

Tři výjezdy do nadmořské výšky 
1 900 metrů s celkovým převýše-
ním přes 4 400 metrů jsou z po-

hledu fyzického zatížení asi nejvíc, 
co jsem kdy zažil. Srovnávat tohle 
s hokejem dost dobře nejde. Výko-
ny jsou odlišné,  i když některé zá-
pasy taky trvají dlouho. Ale nikdy 
ne devět hodin, které jsem bez pár 
minut strávil v cyklistickém sedle 
na Mont Ventoux.

 Letos jste vypustil hokejovou se-
zónu, čím se zabýváte?
Než jsem se začal připravovat na 
Mont Ventoux, měl jsem pestrý pro-
gram. Střídal jsem lyžování, fotbal, 
basket, stolní tenis, golf i další spor-
ty podle příležitosti. Sportuju skoro 
každý den a taky se podle možností 
věnuju businessu. 

Text: Manfred Strnad
Foto: archiv Dominika Haška

Brankáře Dominika Haška zvolili Češi hokejistou uplynulého století, 
v zámořské NHL. Byl šestkrát vyhlášený nejlepším brankářem a dvakrát 
získal Hart Memorial Trophy pro nejužitečnějšího hráče. 

tréninku. Jsem připravený podepsat 
smlouvu s týmem, který by měl na-
ději na vítězství ve Stanley Cupu.  

 Vyskytují se názory, že v sedma-
čtyřiceti letech nemůžete mít tak 
rychlou reakci jako dříve…
Nemám pocit, že bych byl pomalejší. 
Ve všech sportech, které v přípravě 
provozuju, se cítím stejně jako dřív. 
Tělo bolí víc, ale dá se to překonat. 
Nejhorší je pro mě běhání. Hokej 
naštěstí není běhavý sport. Fyzicky 
jsem na tom díky cyklistické přípra-
vě nejlépe za poslední roky. Jak jsem 
na tom hokejově, se na sto procent 
ukáže, až se postavím do branky. 

 Absolvoval jste někdy podobně 
náročný výkon jako na Mont Ven-
toux a lze ho srovnat s hokejovým 
zápasem?

Poznej Ústecký kraj

Ústecký kraj

Historické jádro Kadaně nabízí ne-
malé množství památek. Na Míro-
vém náměstí můžete vidět gotic-
kou radniční věž, která je vysoká 
53,7 metrů a přístupná veřejnos-
ti je od května do září. Další vý-
znamnou památkou je bezpochy-
by farní kostel Povýšení sv. Kříže.  
Původně byl gotický, po několika 
požárech v Kadani byl v 18. stole-
tí přebudován do podoby barokní. 
Přímo uprostřed Mírového náměs-
tí se tyčí morový sloup Nejsvětěj-
ší Trojice. Vystavěn byl na počest 
ukončení epidemie moru na v Čes-
kých zemích v 18. století. Domy na 
náměstí jsou poznamenány úpra-
vou z 19. století. Na mnoha z nich 
lze pozorovat vývoj od 13. století. 
V 16. století bylo například typic-
ké prohlubování a zvětšování skle-
pení domů. 
Z náměstí vede Katova ulička, kte-
rá dříve sloužila jako odpadní sto-
ka. Pochází již ze 14. století a je sou-
částí hradebního opevnění. Za Kato-
vou uličkou se nachází katovna - bý-
valý dům kata, který v Kadani čas od 
času pobýval. Žatecký barbakán je 
pozůstatek po Žatecké, neboli také 
Pražské bráně, která byla zbourána. 
Zůstalo pouze předbraní, které smě-
řuje na východ. Jedinou zachovalou 
bránou ve městě je brána Mikulo-

Navštivte královské město Kadaň
Dnes vám nabízíme tip na víkendovou procházku historickým jádrem 
královského města Kadaň v Ústeckém kraji. 

Ladislava Richterová
šéfredaktorka 
regionálních novin Metropol

EUROPEAN PRESS HOLDING

vická, zvaná ,,Svatá“, která pamatu-
je příjezdy mnoha významných his-
torických osobností jako např. Kar-
la IV., Václava II., Marie Terezie nebo 
také Josefa II. 
Kadaňský hrad byl vystavěn ve dru-
hé polovině 13. stol. směrem na jih 
nad řekou Ohře. Nechal jej vybudo-
vat Přemysl Otakar II.  Má čtvercovi-
tý půdorys a v 18. století byl přebu-
dován Marií Terezií na kasárna, čímž 
ztratil středověký charakter. 
A budete-li mít s sebou děti či 
vnoučata, určitě se nezapomeň-
te podívat na Nábřeží Maxipsa Fí-
ka u řeky Ohře. Proč si Kadaň tu-
to oblíbenou postavičku z Večer-
níčků přivlastnila? V blízké obci, 
dnes již buldozery se zemí srov-
nané obci Ahníkov, se narodil spi-
sovatel Rudolf Čechura, autor scé-
náře přerostlého, mluvícího Maxi-
psa Fíka, kterého nakreslil Jiří Ša-
lamoun. Narozeniny Maxipsa Fíka 
se v Kadani slaví také proto, že zde 
žil a účinkoval herec Josef Dvořák, 
který Fíka skvěle namluvil. 
 (met, foto: Miroslav Rada)
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 Narodila jste se ve Varšavě. Váš otec 
byl diplomat, a tak jste dětství prožila 
ve Varšavě, Moskvě, Bělehradě a Até-
nách. Jaké máte na tuto dobu a tato mís-
ta vzpomínky?
Některá místa se mi vryla do paměti více, 
jiná méně, úměrně s tím, jak jsem rostla 
a věci kolem sebe více vnímala. Obecně 
platí, že děti časté změny prostředí pří-
liš dobře nepřijímají a i pro mě znamena-
lo neustálé stěhování spíše obtíž, neboť 
jsem nikde nemohla zapustit kořeny.  Po-
každé jsem ale se vzrušením očekávala, 
jaké další místo nám osud do cesty posta-
ví. Po Varšavě následovala Moskva, kde 
jsem absolvovala mateřskou školu a v Bě-
lehradě zase základní. V Aténách už byl 
otec sám a my jsme s maminkou odešly 
do Prahy, kde jsem vystudovala pedago-
gii a se za námi otec po vypršení své di-
plomatické mise vrátil. 

 Poté jste nějaký čas žila na Slovensku 
a natrvalo přesídlila do České republiky. 
Co bylo impulsem?
Bylo to vcelku přirozené. Ve slovenských 
Tatrách jsem působila jako učitelka v ma-
teřské škole, sice s minimální mzdou a ve 
velmi skromných poměrech, nicméně 
mezi lidmi se zdravým pohledem na ži-
vot. S listopadem 89 ale přišla doba pl-
ná euforie a hlavně možností a příležitos-
tí, o kterých se lidem a ani mně nezdá-
lo. Můj odedávný sen bylo podnikat, jen 
jsem nevěděla v čem a hlavně kde na to 
vezmu. Rozhodla jsem se proto odejít za 
štěstím do Prahy a zaměstnat se v jedné 
zahraniční společnosti, kde mi dali dob-
ré platové ohodnocení a možnost profes-
ního rozvoje.

 Původní profesí jste učitelka. Kdy jste 
se jí přestala věnovat a proč? Stýskalo 
se vám po ní někdy?

Práce s dětmi mě vždy nesmírně bavila. 
Po ukončení střední pedagogické školy 
jsem chtěla pokračovat ve studiu sociál-
ní pedagogiky na fi lozofi cké fakultě, ale 
zasáhla mě tužba se osamostatnit a ne-
být již na rodičích fi nančně závislá. Ode-
šla jsem tedy do Tater, kde jsem pracova-
la jako učitelka v dětském léčebném ústa-
vu tuberkulózních a respiračních chorob 
v Horním Smokovci. Potom jsem si dodě-
lala vzdělání pro výuku na prvním stup-
ni a později se stala ředitelkou mateřské 
školy. Ráda a často na toto období vzpo-
mínám. 

 Váš životní příběh vypadá jako scé-
nář k hollywoodskému fi lmu: když jste 
přišla do Prahy, pracovala jste nejprve 
jako prodavačka, poté jste se vypraco-
vala na manažerku. Tušila jste už ten-
krát, že chcete rozjet vlastní byznys?
V tomto zaměstnání jsem se toho hodně 
naučila, jednalo se o německou obchodní 
společnost, takže mi byla disciplína a sys-
tém denním chlebem. Když majitelé vi-
děli, jak se mi daří prodávat, argumento-
vat, komunikovat se zákazníky a získávat 
jejich důvěru, tak mě po půl roce povýši-
li do pozice školitelky pro Moravu, a když 
se připravoval vstup společnosti na za-
hraniční trhy v Polsku a Rusku, vybrali si 
pětici nejlepších zaměstnanců a mezi ni-
mi mě, kterým tuto práci svěřili. Z těchto 
zkušeností jsem nabyla sebedůvěru, ale 
také dostatečný materiální základ k to-
mu, abych se mohla konečně vrhnout 
na podnikání. Pro někoho by bylo bláho-
vé opustit tak výborný post s vysokým fi -
nančním ohodnocením, já jsem si chtěla 
ale svůj podnikatelský sen splnit. Začala 
jsem tedy znovu a od nuly na rozviklané 
židli, zařídila si živnostenský list a v roce 
1996 založila s tehdejším manželem spo-

lečnost Carollinum a postupně začala zís-
kávat zastoupení značek. Nejdříve přišel 
Alfred Dunhill a Montblanc, v roce 2002 
jsme v Pařížské ulici otevřeli hodinářství–
klenotnictví Carollinum. Od té doby se 
portfolio společnosti rozšiřuje.

 V začátcích své kariéry jste prý vstá-
vala ve čtyři ráno a chodila spát v jede-
náct večer. Jak na tuto dobu dnes vzpo-
mínáte?
Hlavně jako na dobrodružství. Otevíra-
la jsem pobočky naší společnosti ve Var-
šavě, Moskvě, Sankt Petěrburku a nako-
nec v Novosibirsku a zařizovala s tím 
vše potřebné od A do Z. Řídila jsem ty-
to obchody, starala se o ně fi nančně, ale 
když bylo třeba, tak jsem i prodávala 
zboží, zaškolovala prodavačky a stara-
la se o další projekty. Náročné to bylo, 
neříkám, ale já jsem v tom viděla příle-
žitost, kterou jsem chtěla využít a pro 
budoucnost zužitkovat.

 Bylo v začátcích těžké přesvědčit 
prestižní značky, že by bylo fajn začít 

prodávat jejich produkty v Čechách, 
a posléze přesvědčit Čechy, aby si je ku-
povali? 
Vedení jednotlivých značek bylo zapo-
třebí ukázat navzdory téměř nulové 
minulosti. Náš seriózní přístup a od-
hodlání, zdejším zákazníkům zase, že 
s koupí luxusního zboží získávají inves-
tici, ale také se jim dostane nadstan-
dardní péče a servisu.  

 Dnes máte pět luxusních obchodů, 
z toho čtyři v Pařížské. Který z nich je 
vaší srdeční záležitostí a proč?
Pravděpodobně Simple Concept Store, 
který je jako jediný z našeho portfolia za-
měřený na oblečení, doplňky, ale také de-
sign, knihy nebo kosmetiku. Z toho všeho 
si mohou lidé vybírat se skleničkou šam-
paňského v ruce. Za svůj koncept Simp-
le Concept Store obdržel také ocenění 
Czech Grand Design. 

 Jaký módní styl sama vyznáváte? 
Určitě jsem raději pro nápaditost a pest-
rost, nežli strnulost. Díky internetu máme 

dnes přístup k informacím, o kterých se 
nám dřív ani nesnilo. Přehlídky všech zna-
ček dnes můžete sledovat prakticky onli-
ne, nemluvě o záplavě módních časopisů 
s aktuálními trendy a tipy, jak se oblékat. 

 Co říkáte na oblékání českých žen? 
V čem dělají největší chybu? Co byste 
jim doporučila změnit?
Jak roky plynou, úroveň oblékání se 
u českých žen zvyšuje, zejména u mladé 
generace, kterou musím pochválit, stále 
jsou ale zdejší ženy spíše konzervativní 
a v oblékání jim chybí odvaha. Bojí se ex-
perimentovat, vybočit z davu, moc si ne-
potrpí na módní výstřelky. Přitom dnešní 
trh nabízí tolik možností! Chápu, že je to 
do velké míry o mentalitě, která je pozna-
menaná 40 lety bývalého režimu. Jsem si 
jistá, že to doženeme, ale asi to bude ješ-
tě chvíli trvat…  Mám také pocit, jako by 
se ženy často s příchodem dětí zcela od-
daly rodině a zapomněly na sebe. Každá 
z nás by si na sebe měla udělat čas. Když 
dobře vypadáte a máte ze sebe dobrý po-
cit, sebevědomí roste, to je logické…  

 Pracujete na plný plyn celý život 
a musíte být už i dobře zabezpeče-
ná… Nemáte tedy někdy chuť už se 
vším seknout? 
To víte, že mám občas takové černé dny. 
Podle mě ale člověk musí pracovat, mu-
sí být v zápřahu, trošku i ve stresu, aby 
zkrátka nezlenivěl a nezakrněl mu mo-
zek (smích). Potřebuji něco produkovat, 
vidět výsledky a odezvu u okolí. Zatím 
mi ale stačí volné víkendy, dvakrát do 
roka nějaká dovolená, sportovní aktivi-
ta, ale že bych už měla jen celé dny re-
laxovat, to bych se asi zbláznila. 

 Povězte, jaká je Tamara v soukromí? 
Když se dobře vyspím, tak myslím, že 
docela příjemná ženská (smích). Říkají 
to tedy alespoň mé děti a přítel. Chci 
zkrátka říct, že nejsem nijak kompliko-
vaná. Jsem od přírody optimistka, ráda 
se směju, a proto mám kolem sebe ráda 
lidi se smyslem pro humor. Pokud platí 
to, že smích prodlužuje život, tak tady 
budu asi do sto padesáti let!

Tamara Kotvalová: Jsem šťastný a spokojený člověk
Jednu z nejmocnějších žen české módy Tamaru Kotvalovou provází pověst tvr-
dé hráčky. To, že do úmoru pracuje a má na své okolí vysoké nároky nijak ne-
popírá, pokora vůči všehomíru jí však dovoluje být nad věcí a zachovávat si 
chladnou hlavu. S Tamarou Kotvalovou jsme hovořili o jejích podnikatelských 
začátcích, nejdražší ulici v Praze, která je jejím druhým domovem, trvalých 
hodnotách i o tom, jak zahání černé chmury. 
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Úspěšný vylosovaný luštitel dnešní křížovky obdrží DVD. 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 5. října 2012.
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Ekvádoru
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Kovový
plát
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SrbsSrbskáká NAPONAPOVÍ

Tisková reklama funguje. Zaručeně.
Kontakt

pro podnikatele
a fi rmy:

tel. 472 700 122
inzerce@tydeniky.cz

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

Anastázie výklad karet, kyvadlo
specializace důležitá rozhodnutí

MÁTE VELKÉ PLÁNY?  
Nevíte, zda se do nich pustit?  
Zavolejte mi, vyložím vám karty!

Tel.: 906 706 506

Nikola výklad karet, andělské kontakty
specializace mimopartnerské vztahy

SPORY O DĚDICTVÍ? 
Rozdělily vaši rodinu? Co dělat dál? 
Poradím vám, volejte!

Tel.: 906 706 506

Gabriel numerologie, runy
specializace zaměstnání, finance

JSTE BEZ PRÁCE? 
Povím vám, kdy se vám ji konečně 
podaří najít! Zavolejte mi!

Tel.: 906 706 506

Ljuba astrologie, minulé životy
specializace životní krize

TRÁPÍ VÁS MINULOST? 
Teď již nemusí! Pojďme ji  
společně vyřešit!

Tel.: 906 706 506
Gita astrologie, čakry
specializace šťastný život

CHCETE BÝT ŠŤASTNÍ?  
Uspořádejte si život podle svých 
představ! Pomohu vám!

Tel.: 906 706 506Poskytuje E.M.A. Europe s.r.o., 1min / 70Kč vč DPH, 
www.platmobilem.cz

MÁTE DLUHY? 
Povím vám, kdy se s nimi 

vypořádáte! Numerolog Jakub! 
Tel.: 906 706 506

JSTE NA DNĚ? 

Točíte se v začarovaném kruhu? 

Pomohu vám! Kartářka Hanka. 

Tel.: 906 706 506

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

na období 28. 9.–11. 10. sestavila 
zkušená astroložka Eva

nyní i na internetu 
www.astrolinka.cz

Uděláte si čas sami na sebe, 
protože váš zevnějšek potřebuje 
změnu, která by udělala radost 
nejen vám. Partner patřičně ocení, 
že o sebe tak dbáte.

Beran 21. 3.–19. 4.

více na tel.: 906 706 506

Nepůjdete v zaměstnání 
do všeho po hlavě, ale začnete 
o každém svém kroku důkladně 
přemýšlet. Přinese vám to lepší 
pracovní pověst a také peníze.

Býk 20. 4.–20. 5.

více na tel.: 906 706 506

V práci vám bude vadit, že 
jste příliš svázaní časově i obsaho-
vě. Půjdete na to od lesa a dohod-
nete si s nadřízenými oboustran-
ně výhodné podmínky.

Blíženci 21. 5.–21. 6.

více na tel.: 906 706 506

Ocitnete se tváří v tvář lidem, 
s nimiž jste si dosud moc nerozu-
měli. Společné problémy vás na-
konec spojí tak, že spolu navážete 
velice úzké vztahy.

Rak 22. 6.–22. 7.

více na tel.: 906 706 506

Díky sex-appealu, který zís-
káte novým účesem nebo změ-
nou šatníku, se dočkáte hned ně-
kolika milostných nabídek. Velice 
vám to zvedne sebevědomí.

Lev 23. 7.–22. 8.

více na tel.: 906 706 506

Vynikající pracovní výsledky 
vám přinesou uspokojení a radost, 
ale naštěstí si včas uvědomíte, že 
nechcete-li přijít o rodinu, musíte 
se věnovat i jí.

Panna 23. 8.–22. 9.

více na tel.: 906 706 506

S flirtováním byste to neměli 
přehánět. Objeví se totiž člověk, 
který bude brát všechno napros-
to vážně, a když nepochodí, udělá 
vám ze života peklo.

Váhy 23. 9.–23. 10.

více na tel.: 906 706 506

Nemusíte mít výčitky svědo-
mí, když dáte svoje pohrdání na-
jevo lidem, kteří hodně mluví, ale 
málo pracují. Na vaší straně bude 
stát většina kolegů.

Štír 24. 10.–22. 11.

více na tel.: 906 706 506

V lásce se vám bude krásně 
dařit. Protějšek vás bude milovat 
i přesto, že strávíte v práci více 
času kvůli chystané reorganizaci. 
Vy dopadnete dobře.

Střelec 23. 11.–21. 12.

více na tel.: 906 706 506

Slunce vám bude přát, hlav-
ně pokud se chystáte investovat 
do nemovitostí. Nové bydlení 
nebo objekt pro podnikání si ale 
přesto pečlivě prohlédněte.

Kozoroh 22. 12.–19. 1.

více na tel.: 906 706 506

Nešetřete se a získávejte 
nové dovednosti. Všechno, co se 
teď naučíte, brzo dobře zúročíte 
a pak si budete moci dopřát sku-
tečně luxusní dovolenou.

Vodnář 20. 1.–18. 2.

více na tel.: 906 706 506

Dobře uděláte, když se opro-
stíte od emocí a budete jednat 
naprosto racionálně. Vyděláte 
víc peněz a otevřou se vám nové 
možnosti. Život bude jako sen.

Ryby 19. 2.–20. 3.

více na tel.: 906 706 506

Radek Brzobohatý se narodil 13. 9. 
1932 ve Vrútkách na Slovensku do 
námořnické rodiny. „Moje životní fi -
lozofi e pochází od táty a dědy. Při prá-
ci na moři pochopili, že na světě přežije 
jen ten, kdo přežít chce. Kdo jen vyčká-
vá, skončí,“ říkával herec, který v ro-
ce 1967 zakotvil ve Vinohradském 
divadle a zahrál si v seriálu F. L.Věk 
a Ulice a ve fi lmech Všichni dobří ro-
dáci, Ucho nebo Sněženky a machři. 
Brzobohatý má s první ženou dceru 
Radku, s druhou ženou Jiřinou Boh-
dalovou nedávno natočili Strachův 
fi lm Vrásky z lásky. Při natáčení fi lmu 
Noční jezdci se osudově zamiloval 
do Hanky Gregorové. „Najednou pře-
de mnou stála úplně jiná ženská. Měla 
nezkrotný temperament a oči plné jis-
křiček,“ vzpomínal herec na první se-
tkání se svojí ženou, která mu do ži-

vota přivedla dceru Rolu a 2. února 
1983 mu porodila syna Ondřeje Br-
zobohatého, dnes herce, hudebníka 
a moderátora. Radek Brzobohatý za-
ložil se svojí ženou Divadlo Radka Br-
zobohatého, které se léta těší oblibě 
diváků. Brzobohatý byl velký spor-
tovec, pravidelně jezdil na setkání 
se svými kamarády, rád si dal dobré 
moravské víno a ve Valašském krá-
lovství měl funkci prezidenta. I když 
poslední dobou trpěl zdravotními ne-
duhy, nehovořil o nich a ještě nedáv-
no hrál na Shakespearovských slav-
nostech na Pražském hradě. „Život je 
sám o sobě fantastický, jenom existence 
samotná je vlastně zázrak. To, že mů-
žeme mluvit, mít někoho rádi, milovat 
a dělat co nás baví, je naprosto úžas-
né,“ tvrdil herec s podmanivým hla-
sem a talentem od Boha.   

Život byl pro něj zázrak 
Ve středu 12. září, pouhý den před 80. narozeninami, náhle zemřel herec Rado-
slav Brzobohatý.  „S ním mi odešel parťák, kamarád a nejlepší táta na světě,“ 
prohlásil Ondřej Brzobohatý, který měl s otcem mimořádně blízký vztah.

manivým hla
m od Boha..   
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Noviny Metropol na www.tydeniky.cz | bezplatná distribuce do domácností a stojanů

Projekt DAR NADĚJE byl iniciován občanským sdružením Lymfom Help.

Více informací na www.lymfomhelp.cz.

Děkujeme za Vaši podporu.

inzerce dar nadeje.indd   1 17.8.2012   11:39:09

Vrchlabí | Bývalý pivovar ve 
Vrchlabí se mění na byty. Už le-
tos v zimě by se sem měli stě-
hovat první obyvatelé. Projekt, 
který slibuje 80 bytů, je zajíma-
vý. Objekt leží 15 kilometrů od 
Špindlerova Mlýna a tak byto-
vé jednotky můžou být zajíma-
vé nejen k bydlení, ale jako in-
vestice či rekreanty a pro mi-
lovníky hor. 

Nyní se investor snaží dokončit pro-
jekt, který byl dva roky u ledu. Nový 
investor teď slibuje, že už v prosinci 
letošního roku dostaví v areálu pivo-
varu, v jedné z nejvyhledávanějších 
lokalit v centru Vrchlabí, byty.
Projekt spočívá v rekonstrukci dří-
vějšího pivovaru a dostavbě nové-
ho bytového domu. Firma nabídne 
lidem byty v místě, které v letech 
1903 až 1973 sloužilo výrobě piva 
značky Rýbrcoul a později i sodovek. 
Kromě nového rezidenčního bydlení 

tu vzniknou také veřejné prostory 
s obchody a službami.
„Předpokládáme, že novými majiteli 
bytů budou zejména mladí lidé a rodi-
ny s dětmi. Největší zájem je dnes už 
o dvoupokojové byty, za něž zájemci 

zaplatí kolem dvou milionů korun,“ 
řekl zástupce investora Dušan Čížek 
a dodal, že všechny byty budou mít 
prostorné lodžie, v nejvyšším patře 
potom terasy. 
Ceny bytů v šestipodlažním domě 
se pohybují od 30 tisíc korun za me-
tr čtvereční. Bývalý akciový pivovar 
ve Vrchlabí vznikl po stržení starého 
vrchnostenského pivovaru na dneš-
ním náměstí T. G. Masaryka v roce 
1896, kdy se město ocitlo na sedm 
let bez pivovaru. Roku 1902 vznikl 
na jih od centra nový akciový pivo-
var a začal vařit pivo o rok pozdě-
ji. Tento pivovar dal také jméno ce-
lé dnešní Komenského ulici, která se 
dříve jmenovala Bräuhaustrasse, te-
dy Pivovarská ulice. 
Vedení města i občané Vrchlabí tu-
to novinku vítají. Jsou rádi, že ob-
jekt nebude chátrat, a že bude i dal-
ší možnost nabídky kvalitního byd-
lení.  (ker)

Budou bydlet v pivovaru

Do parkovacího domu půjde uložit 116 
kol, zajištěn bude čipovým systémem. 
Na volné místo bicykl automaticky vy-
nese výtah. Kolo bude chráněné před 
nepřízní počasí a před zloději. Cyklisté 
si z kol nebudou muset sundávat žád-
né vybavení, například brašny, a bu-
dou si na něm moci nechat i přilbu.
Investorem parkovacího domu je hra-
decký podnikatel Rudolf Bernart. Na 
myšlenku garáží pro kola přišel při 
své obchodní cestě na Tchaj-wan, 
kde na parkovací věž pro kola nara-
zil. Hradeckou věž proto také budu-
jí tchajwanští odborníci. „Město pro 
stavbu poskytlo jen část pozemku, zby-
tek parcel je soukromý,“ řekla mluvčí 
magistrátu Magdaléna Vlčková.

Radnice původně uvažovala o tom, 
že by první parkovací dům pro ko-
la mohl vyrůst u obchodního centra 
v Brněnské ulici. Přednost nakonec 
dostalo Riegrovo náměstí. „Náměstí 
je frekventovaným cílem a přestupním 
uzlem pro mnoho lidí cestujících za pra-
cí a do škol. Již ráno je složité v této lo-
kalitě nalézt volné místo pro kolo,“ řek-
la Vlčková. Nevyloučila to, že po pilot-
ním projektu na Riegrově náměstí se 
dům postaví i v Brněnské. 
Díky nápadu by se do města moh-
li díky parkovacímu domu vydat 
i cyklisté, kteří z obavy před ztrá-
tou kola do Hradce dosud nejezdili. 
Poplatek za uložení kola by měl být 
kolem pětikoruny.  (ker)

Cyklisté dostanou parkovací dům
Hradec Králové | Parkovací dům pro kola, první v České republice by 
mohl vzniknout ještě do konce roku v Hradci Králové. Ocelová osmibo-
ká konstrukce úložiště kol nyní vyrůstá na Riegrově náměstí nedaleko 
hlavního nádraží Českých drah a zastávek městské hromadné dopravy.

Ilustrační fotoIlustrační foto
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Vážení a milí čtenáři 
a příznivci Metropolu,

to se zase dějí věci! Rozhádaná 
politická scéna ve vládní koalici 
i v Parlamentu, v policejních ce-
lách další vysocí úředníci, kteří 
měli chránit a dbát na zájmy ob-
čanů, na stole zákon o dalším zvý-
šení daní, snížení paušálu živnost-
níkům, církevní restituce… Tak se 
ptám: Kam až to půjde? 
Počítám se mezi normální lidi, kte-

ří k životu nepotřebují materiálně 
až tak mnoho. Ze židle mě ale vče-
ra (poznámka - psáno 6. 9.) v tele-
vizním pořadu Události, komentá-
ře doslova zvedla nabubřelá věta 
Marka Šnajdra z ODS: „Zmrazíme 
důchody a tečka“! Takovou neú-
ctu a pohrdání si senioři podle mé-
ho názoru přece nezaslouží! Jak je 
možné odepsat celou jednu genera-
ci, která dnešním politikům v uply-
nulých dvaadvaceti letech umožni-
la vystudovat a mít se v podstatě 

velmi dobře, ekonomickou ani mo-
rální krizi dnešní společnosti neza-
vinila, ale má za ni pykat?
Možná namítnete, když všichni, 
tak všichni, je to kolektivní vina 
a záležitost. Všichni jsme u toho 
byli a všichni jsme si rovni. Tak to 
ale není, jak je vidět, jsou mezi ná-
mi „rovnější“. Ty jsme si v minu-
lých volbách zvolili a vidíme, kam 
to vedou. Chtělo by se říct, snad 
i zařvat: To stačí! 
Jedinou možností, kterou my, voli-

či, můžeme pro změnu současných 
poměrů udělat, je pečlivě vybírat, 
komu dáme svůj hlas. Letos v říjnu 
si dám opravdu záležet („Vykřič-
ník“!) a prosím o to i vás. 

Příjemné a úspěšné dny babího léta 
a šťastnou ruku při volbách vám za 
celý tým tvůrců tohoto vydání přeje 

Ladislava Richterová
šéfredaktorka
richterova@tydeniky.cz

Ale abychom Vás jen neděsili, místo 
je to nádherné. Kost je jedním z má-
la zbývajících středověkých hradů 
v České Republice a je považován za 
druhý nejvýznamnější. Oblíbená le-
genda praví, že hrad dostal jméno 
Kost, protože nebyl dobit více než 
jednou, jelikož byl stejně tvrdý ja-
ko kost. Původ hradu se datuje do 
13. století a stavba byla pravděpo-
dobně započata Benešem z Varten-
berka, který nechal postavit dlouhý 
sál a věž jako obrannou pevnost.
V roce 1456 se Jan Zajíc z Hazmbur-
ka stal majitelem hradů Kosti, Tro-
sek a Skalního Hradu a zúčastnil 
se povstání proti králi Jiřímu z Po-
děbrad. Roku 1490 jeho syn pro-
dal Kost a Trosky nejvyššímu kanc-
léři Království českého Šelmberko-
vi. Kost byla zaplavena dluhy a ro-
ku 1542 hrad koupil Jan Biberštein. 
Jan Biberštein nechal přistavět re-
nesanční křídlo s velkou kuchyní 
podél cesty, která vedla k hradu. 
Jan Biberštein byl bezdětný. Kost 

zdědila jeho neteř se svým manže-
lem Kryštofem Popelem z Lobkovic, 
který s ní často pobýval právě na 
hradě Kost. Kryštof Popel z Lobko-
vic nechal přistavět pivovar, Lobko-
vický palác a další hospodářské bu-
dovy, jež byly opevněny a připoje-
ny k hradu.
Jak šel čas, hrad měnil majitele. Na-
příklad Anna Maria dal Borgo Neto-
lická, vnučka Flamina dal Borgo a vý-
hradní vlastník hradu Kost, cestova-
la mezi Itálií a Československem až 
do doby, kdy byl hrad v roce 1948 za-
brán komunistickým státem. V tom-
to období nebyl hrad obýván. V ob-
dobí vlády komunistického režimu 
byl hrad přeměněn v muzeum go-
tického a renesančního umění. Snad 
i proto se zachoval v poměrně dob-
rém stavu. 
Během té doby žila Anna Maria dal 
Borgo Netolická v Itálii a provdala se 
za Norberta Kinského, dalšího čle-
na známého českého aristokratické-
ho rodu žijícího v exilu. Společně vy-

Hrad Kost: Tajemné místo – cesta do pekel? Brána do jiných světů?
Tajemný jako hrad v Karpatech, říká se. V Čechách by se spíš mělo říkat 
– tajemný, jako hrad Kost. Tato kulturní památka v Královehradeckém 
kraji, je totiž jedním z nejtajemnějších míst v Česku. Říká se o ní, že prá-
vě zde je vstup do pekel, anebo brána do jiných světů. Hovoří o tom lidé, 
návštěvníci, kteří tu údajně ztratili hodinu až dvě a přitom nevědí jak.

chovali dva syny Giovanniho a Pia.
Po Sametové revoluci v roce 1992 
byl hrad Kost a přilehlé pozemky 
navrácen Giovannimu Kinskému dal 
Borgo, jehož zájem o střelné zbraně 

a pistole pobídl k vytvoření výstavy 
v prostorách muzea v prvním patře.
Rozhodně neváhejte a při některé 
příležitosti, až budete mít chviličku, 
se sem určitě vypravte. A pokud bu-

dete mít štěstí, třeba v okolí potkáte 
i slavného herce Josefa Dvořáka, kte-
rý má nedaleko hradu svou roman-
tickou chalupu. 

Text: René Kekely, foto: archiv

V minulých týdnech vydalo Minis-
terstvo životního prostředí zprávu, 
že Náchodsko a Broumovsko již ne-
jsou předmětem řízení v průzku-
mu na těžbu plynu. Nicméně 4 ob-
ce z této oblasti stále nevyloučili. 
„Vůbec nechápu, proč se MŽP žádostí 
o prošetření zabývá, a pro celou Čes-
kou republiku nevydá defi nitivní zá-
kaz těžby. Břidlicový plyn je veliký po-
jem z USA, absolutně nezpochybňu-
ji jeho přednosti, ovšem stačí jediný 
pohled na mapu, aby i laik pochopil, 
že naše geologické podmínky vypada-
jí dost odlišně. Do našeho kraje jezdí 
lidé z celé republiky za přírodou, pro-
tože už tak v naší zemi začíná podob-
ných území ubývat. Jedině blázen by 
dovolil, aby na takto malé ploše někdo 
začal s těžbou. Těžařská společnost sa-
mozřejmě vydá prohlášení, že v pří-

padně břidlicového plynu není důvod 
k obavám, ztráty území nebudou ve-
liké, a přinesou bohatství. Ovšem co ji-
ného od takovéto společnosti čekáte? 
Jde jí o zisk, vsadím se, že nikdo z je-
jích majitelů zde nevlastní domek ne-
bo chatu“, varuje Dryml. „Zaprvé ze 
zkušenosti moc dobře vím, že by sta-
čil jediný ústupek, aby se už potom 
nikdo neptal, a nenápadně se těžilo 
čím dál více, a než byste si o tom stih-
li přečíst v novinách, už by stáli těžaři 
u vás za plotem a žádali vás o prodej 
pozemku“, nastiňuje senátor, jak by 
situace mohla vypadat, a pokraču-
je „Hlavní věc, na kterou by minister-
stvo mělo myslet, je relativní mladost 
projektu. Těžba břidlicového plynu je 
záležitostí poslední dekády. V takto 
krátkém období skutečně nelze vědět 
s určitostí, jaké jsou vedlejší následky. 

Kdyby projekt fungoval 50 let, potom 
by stálo za zvážení o rozhodnutí ale-
spoň přemýšlet. Na rozdíl od Ameriky 
ovšem nemáme žádné rezervy, kdyby 
se objevily nedostatky. Naše příroda 
bude zničená, a to nemluvím o tom, že 
nejbližší domy by nebyly daleko stovky 
kilometrů, ale doslova přes kopec“. 

O břidlicovém plynu
Prezident USA Obama občas pod-
poroval těžbu břidlicového plynu, 
z části pod vlivem předpokladu, že 

bude snižovat emise skleníkových 
plynů, ve srovnání s ostatními fo-
silními palivy, avšak odborníci zdů-
razňovali nutnou opatrnost v tomto 
směru. V květnu 2010 zaslal výbor 
prezidentů Vědeckých společnos-
tí dopis prezidentovi Obamovi zdů-
razňující nutnou obezřetnost před 
uplatňováním národní strategie 
rozvoje těžby břidlicového plynu 
bez spolehlivějších vědeckých pod-
kladů pro prosazování této strate-
gie. Tato odborová organizace repre-
zentující více než 1.4 milionu vědec-
kých odborníků poznamenala, že 
břidlicový plyn může ve skutečnos-
ti spíše zhoršit globální oteplování, 
než by ho omezoval. V pozdní čás-
ti roku 2010, Environmental Prote-
ction Agency (Agentura pro ochra-
nu životního prostředí USA) zveřej-
nila novou zprávu o faktorech emi-
se skleníkových plynů těžaři nafty 
a plynu od r. 1996. V této nové zprá-
vě agentura EPA sděluje, že těžba 
břidlicového plynu uvolňuje větší 

množství metanu, významné kom-
ponenty skleníkových plynů, než 
těžba konvenčního plynu, avšak stá-
le méně než vzniká při užívání uhlí. 
Metan zůstává v atmosféře jen de-
setinu času ve srovnání s kysliční-
kem uhličitým. Současné informace 
naznačují, že metan má 105krát vět-
ší potenciál pro globální oteplování 
(GWP) než CO2 během 20leté peri-
ody a 33krát větší z pohledu 100le-
té periody (ve srovnání ekvivalent.
množství). Avšak, panel odborní-
ků OSN na změnu klimatu (Intergo-
vernmental Panel on Climate Chan-
ge (IPCC), vrcholně odborná autorita 
v této tematice, připisuje GWP me-
tanu jen faktor 25 za stoletou perio-
du a 72 za 20letou periodu. V r. 2011 
byly publikovány rozporné odbor-
né články na hodnocení vlivu těž-
by břidlicových plynů ve srovnání 
s užíváním konvenčního plynu a uh-
lí. Rozpory se týkají zejména úniku 
metanu při těžbě a produkce CO2 při 
spalování tradičních surovin.

Přírodu potřebujeme, některá rozhodnutí nejdou vzít zpět
V Královéhradeckém kraji je poslední dobou velmi diskutovaným té-
matem, zda povolit těžbu břidlicového plynu. Existují protichůdné ná-
zory, senátor a zastupitel kraje Vladimír Dryml představuje od samé-
ho začátku radikálního odpůrce.
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