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 Jak vnímáte těch dvacet let, která jste se skupinou strávili? 
Stihli jste se třeba i pořádně pohádat? 

Kyklop: Jak říkám já, je to boží dar. Poslání, které trvá dvacet let 
a doufám, že nás hned tak neopustí. Máme naši práci rádi, 

a když se pohádáme, tak je to vždy v dobré víře. 
Dan: Dvacet let je, když se zadaří, čtvrtina života. 

Je to úplně stejné jako v manželství, tam se také 
někdy partneři pohádají o své názory, ale když 

je to dobrá rodina, semknou se a jdou ruku 
v ruce dál. Stejně jako Maxim Turbulenc. 
Ajfel: Já nejsem v kapele celých dvacet 
let, ale skoro deset a musím říct, že aby 

to člověk dělal dobře, musí mít rád ka-
pelu a dělat svoji práci s chutí. A to se nám 

v našem trojlístku daří.
 Na jakou písničku, koncert, či zajímavé pracovní 

setkání ze všeho nejvíce vzpomínáte? 
Kyklop: Pro mne je asi největší zážitek setkání 

s Karlem Gottem a posléze pocta, když mi pokřtil 
moji sólovou rockovou desku. Karel je ikona české-
ho showbyznysu a velmi milý, pracovitý člověk. 

Pro mě je od mých šesti let absolutním vzorem 
české populární hudby.   

Dan: Já asi nejvíc vzpomínám na začátky na-
ší kariéry, kdy jsme jezdili Super Bravo Dan-
ce show a potkali jsme se tam s DJ Bobem 
a dalšími světovými skupinami a hudební-

ky. Byl to silný zážitek. 
Ajfel: Jednoznačně Mašinka, největší počin Ma-

xim Turbulenc, neskutečný hit, který už prová-
zí několik generací.

 A co se za těch dvacet let změnilo ve vašem soukro-
mí, ve vaší duši?
Kyklop: V duši jsme stejní, alespoň si to myslím. Co se tý-

ká soukromí, tak baby doma věděly, do čeho jdou. Já jsem 
otcem tří dětí, myslel jsem samozřejmě i na rodinu a svépo-

mocí postavil dům. U nás na zahradě si často hraje halda dě-
tí a přátelé k nám chodí na grilování. V domě mám i nahrávací 
studio, kde s kapelou děláme písničky.     
Dan: Já mám ženu velmi tolerantní a snažím se ve svém volnu 
věnovat co nejvíce rodině. To víte, něco času jsem skupině vě-
noval! Vždyť za těch dvacet let jsme natočili skoro 550 písní, 

udělali asi 200 videoklipů, objeli půl Evropy a najeli přes dva 
miliony kilometrů. Jinak nic zvláštního. . . 
Ajfel: U mně doma se nic neděje. Jsem svobodnej a můj pes si 
nestěžuje. A co se týká kapely? Je to super, bomba… Jen přiby-
ly vrásky a moudrost.

 Vaše písničky jsou o radosti, vtipu, legraci, poučení. Co pro 
vás osobně znamená humor?
Kyklop: Humor je jako koření, bez kterého se nedá žít. Vytváří 
na obličeji radost, a když je v něm nadhled, vtip a poučení, je 
tím nejlepším lékem na špatnou náladu. 
Dan: Nezáleží na tom, co děláš, ale zda to někomu něco dá. My 
máme pořád co dávat. 
Ajfel: Kluci už to řekli jasně.

 Jak se těšíte na oslavy výročí vaší kapely?
Kyklop: To se tak nedá říct, že se jen těšíme. Prostě to oslavíme 
a chceme, aby naši fanoušci a příznivci z toho měli víc, než my osla-
venci. Čeká nás tedy hodně práce a bude to stát hodně peněz, úsi-
lí a nápadů. Vždycky člověk musí svoji činnost posunout někam dál 
a doufáme, že se nám to podaří. Společně s naší agenturou Roman 
Roun Agency připravujeme řadu novinek a hlavně velké turné. Pře-
kvapující a strhující. Jak hudebně, tak vizuálně. Moc se těšíme.
Ajfel: Já jsem s klukama devět let a první dvě šňůry k 10. a 15. výročí 
jsem s nimi neprožil, ale dvacítku si nenechám ujít. Pro mně osobně 
to bude nová zkušenost. Žene nás dopředu touha stále tvořit a bavit 
lidi dokud jsme schopní, jak zdravotně tak tvořivě. Řekl bych to asi 
takhle: MAXIM TURBULENC JEDOU.

 Jak se těšíte na Vánoce a co byste popřáli sobě i fanouškům 
do nového roku?
Kyklop: Mám tři děti, Vánoce mám rád a už jsem si jich s dětmi 
něco užil. Vždycky mě bavilo a baví sledovat, jak rozbalují dár-
ky a mají z nich radost. Do nového roku přeju sobě, svým blíz-
kým i všem lidem hlavně zdraví a pak pro sebe navíc, aby nám 
to s klukama z kapely pěkně šlapalo. 
Dan: Vánoce to je rodina, pohoda, klid, návštěvy a dobré jídlo 
a pití. Do nového roku si přeju to samé co Kyklop. Hlavně zdra-
ví, štěstí a plné sály na našich koncertech.
Ajfel: I když jsem zatím svobodný, Vánoce mám rád a je mi jasné, že 
s dětmi to musí být ještě větší paráda. Můj pes z toho nemá rozum, 
ale nějakou tu dobrotu navíc mu určitě nachystám. Do nového ro-
ku přeju všem čtenářům hodně zdraví, splnění snů. Splňte jeden sen 
i nám a přijďte s námi oslavit na koncerty tu „dvacítku“ Maxim Tur-
bulenc.  Text: Šárka Jansová, foto: Josef Edvard Gregor

Klánovickou Skupinu Maxim Turbulenc založil v roce 1994 Pavel Vohnout, Daniel Vali 
a Petr Panocha. Skupina byla dvakrát nominována na cenu Akademie populární hud-
by a v anketě Zlatý slavík se umístila čtyřikrát do první desítky. Desky „Turbulence Dan-
ce“ se prodalo 11 000 kusů a největšími hity se staly „Nechci zůstat sám“ a „Báječnej 
chlap“. Před devíti lety nahradil ve skupině odcházejícího Panochu 203 cm vysoký Petr 
Novák, přezdívaný Ajfel. 

Maxim Turbulenc

Maxim Turbulenc Maxim Turbulenc 
připravují turnépřipravují turné

„Většina témat, kterých se budou dotazy 
týkat, je daná a vyplývá z minulých prů-
zkumů tak, aby byla zachovaná návaz-
nost a bylo možné porovnat výsledky - de-
mografi cké ukazatele, ochrana přírody, 
doprava, sociální služby, aj.,“ vysvětlu-
je Martin Oklamčák, který je garantem 
průzkumu za jabloneckou radnici.
Výstupy z minulých průzkumů měs-
to využívá při rozhodování o investi-
cích a přijímání strategických rozhod-
nutí. V minulosti lidé v Jablonci označi-
li za problematickou oblast bezpečnost, 
sociální politiku, nezaměstnanost a vo-
lali po oživení centra města. Ne všech-
ny okruhy je samospráva, tedy město, 
schopna vyřešit. Problematika sociální 
politiky a nezaměstnanosti na bedrech 
města leží minimálně. Ale například 
bezpečnost už město ovlivnit může. 
V Jablonci přistoupili k rozšíření kame-
rového systému a zavedli systém okrs-

ků městské policie. Každá část 
města má nyní svého strážní-
ka okrskáře, který dané úze-
mí zná, denně ho prochá-
zí a lidé tak vědí, na koho se 
mohou obrátit. Aby ve městě 
došlo k oživení centra města, 
přijali jablonečtí radní novou kon-
cepci parkování. Ve středu města se ny-
ní dá zaparkovat na 30 minut zdarma 
a o víkendu se neplatí vůbec. „Reagova-
li jsme tak na podněty podnikatelů, kteří 
si stěžovali, že jejich zákazníci mají potíže 
s parkováním,“ říká primátor Beitl a do-
dává, že volné parkování o víkendech je 
vstřícným krokem směrem k  návštěv-
níkům města. Primátor zároveň apelu-
je na obyvatele města, aby do centra ví-
ce chodili a využívali služeb tamějších 
obchodníků. Pokud budeme všichni na-
kupovat v nákupních centrech na okra-
ji, těžko se divit, že je střed města tak-

zvaně mrtvý. Život ve městě dě-
lají hlavně lidé. Dlužno podo-
tknout, že s živostí či spíše 
neživostí centra se nepotý-
ká jen Jablonec, je to jeden 
z fenoménů moderní doby.

Průzkum kvality života, který 
má v Jablonci proběhnout na ja-

ře příštího roku, provází už teď kam-
paň nazvaná Žiju tady rád. V rámci 
kampaně město vyhlásilo anketu, ve 
které si lidé během listopadu a prosin-
ce mohou sami vybrat téma, které je 
zajímá a které by mělo být do průzku-
mu zařazeno.  Hlasovat se dá na we-
bu města, v informačním středisku 
na radnici a v obchodních centrech ve 
městě. Hlasovací box bude i na vánoč-
ních trzích v jabloneckém Eurocen-
tru a každý, kdo právě tam odevzdá 
svůj anketní lístek, dostane jako dárek 
placku s logem celé kampaně.

V Jablonci se ptají: „Žijete tu rádi?“
Statutární město Jablonec nad Nisou opět po 3,5 letech připravuje ve spolupráci s odbornou fi rmou sociologický prů-
zkum, který by měl vypovědět o tom, jak se lidem v Jablonci žije. Průzkum se bude týkat několika oblastí. 
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Obchodní Galerie Dvořák

Nám. Přemysla Otakara II, tel.: 602 176 271,

nákupní
centrum

e-mail: tekel@dvorak.cze-mail: tekel@dvorak.cz

Skupina Maxim Turbulenc oslaví v příštím roce 20. výročí své existence a její členové Pavel Vohnout, Daniel Vali a Petr 
Novák jsou připraveni. Metropolu odpověděli na následující otázky.
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Díky PRE budou bohaté 
nejen letošní Vánoce Už od 1. 12. 2013 

snižujeme ceny za kWh 
až o 19 % ! 

www.pre.cz
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 ARDEX je společnost s dlouhole-
tou tradicí a zastoupením v celé řadě 
zemí světa. Na co se specializuje?
Ardex je po celá léta v Evropě i na 
světě znám svými inovativními tech-
nologiemi a drží ve spoustě produk-
tů ještě pořád prvenství. Jsou na tr-
hu samozřejmě i jiné velmi kvalitní 
fi rmy, jejich produkty jsou velmi čas-
to rychlou reakcí na vznik našich no-
vých technologiím a jsou velmi dob-
rými kopiemi našich produktů. Asi 
nejviditelnější je právě příklad tech-
nologie panDOMO®, která má u naší 
společnosti celosvětově dlouholetou 
tradici a nenahraditelné know-how, 
v tomto případě použité při rekon-
strukci objektu Městských lázní v Li-
berci. Ardex má několik ocenění za 
přínos v oblasti inovace, jak v zahra-
ničí, tak i v ČR.

 Česká pobočka začala fungovat 
v roce 2001, jak se od doby svého 
vzniku rozvíjí?
Mohu říct s čistým svědomím a po-
pravdě, že velmi dobře. Někdy mě 

i trochu zamrzí, když se bavíme 
o našich úspěších, a zdá se, že ne 
zrovna každý rád slyší, že se něko-
mu daří. Souvisí to dle mého názo-
ru ale hodně se současnými nálada-
mi a situacemi ve společnosti, fi rmě 
i doma. Každý rok zaznamenáváme 
lehký nárůst, a to v dobách, které se 
popisují jako krize.

 Jaké je v současnosti vaše posta-
vení na českém trhu a kolik máte 
zaměstnanců? 
Jsme fi rmou, která je štíhlá. Hlavně 
strukturou. Máme centrálu v Brně 
pro Českou a Slovenskou republiku. 
Administrativa je společná pro obě 
republiky. V terénu je v Čechách šest 
techniků a na Slovensku tři.

 Sídlo fi rmy je v Brně, předpoklá-
dám ale, že se považujete za společ-
nost s celorepublikovou působností? 
Nejen pro Čechy, ale i pro Slovensko, 
celé bývalé Československo chcete-li. 

 Před nedávnem jste se podíle-
li na rekonstrukci Městských láz-
ní v Liberci. Máte ještě nějaké dal-
ší projekty v Libereckém kraji, pří-
padně okolních regionech? Jaké?
Přesněji řečeno, jednalo se o velmi 
kvalitní spolupráci počínaje návrhem 

pana architekta Horatschkeho, reali-
začním partnerem fi rmou Torin s jed-
natelem panem Ricem a supervizo-
rem realizace panem Landauerem, 
včetně teamu generálního dodavatele 
celé stavby, fi rmy Chládek a Tintěra.
Referencí je nepřeberná řada. S na-
šimi produkty pracují architekti na 
celém světě včetně guru architektu-
ry Zahou Hadid. Pokud si vyberete 
referenci v Dubaji, Čechách, Němec-
ku či Albánii, jsou k dispozici. Pokud 

se budeme bavit o technologii pan-
DOMO®, jde o systém, který opravdu 
provádějí nejlepší z nejlepších. Part-
ner musí být námi certifi kován. Ne-
jedná se o formální certifi kát, kte-
rý dostane zákazník po odsezení si 
jednoho dne na prezentaci, jedná se 
o celotýdenní praktický seminář ve 
výrobním závodě. I tak ještě není ga-
rantováno, že bude úspěšným. Kva-
litním a úspěšným partnerem se stá-
vá partner, který má za sebou i re-
klamace, ke kterým se postavil jako 
chlap a z nichž se poučil. Tohle to je 
i případ našeho partnera fi rmy Torin 
z Příbrami. Často se na nás obrace-
jí zákazníci s prosbou o radu a dopo-
ručení na kvalitního a spolehlivého 
realizátora. Rádi doporučujeme fi r-
my, u kterých víme, že tato kritéria 
splňují.

 Ardex patří k velmi úspěšným 
společnostem. Jaké jsou vaše plány 
pro příští rok? 
Pokud se týče Ardexu v evropském ne-
bo světovém měřítku, byl by to velice 
dlouhých seznam chystaných projektů. 
Jedná se o akvizice v nových společnos-
tech, o nové strategie a nové technolo-
gie. Plánujeme přijetí nových zaměst-
nanců a s tím souvisí další rozšíření na 
trzích České a Slovenské republiky. Asi 
vás nepřekvapí, že tohle asi je nejtěžší 
úkol, najít spolehlivé a na práci se těší-
cí zaměstnance. Co je pro nás nesmírně 
důležité, držet si linii kvality a nerozli-
šovat produkty pro český, slovenský ne-
bo německý, jakýkoliv trh tak, jak jsme 
toho svědky v jiných oblastech. Je jed-
no jestli si náš zákazník koupí zboží ve 
zmíněných zemích nebo někde v albán-
ských stavebninách, dostává vždy stej-
nou kvalitu. V tomto ohledu jsme v na-
ší branži určitě jediná společnost, která 
tohle může zagarantovat a nenechává 
si z cenových důvodů vyrábět své pro-
dukty u severních nebo jižních sousedů. 
Samozřejmostí pro následující rok jsou 

již tradičně pořádané odborné seminá-
ře, praktické prezentace a workshopy, 
na kterých pravidelně seznamujeme od-
bornou veřejnost nejen s novinkami fi r-
my ARDEX, ale i s nejnovějšími odbor-
nými poznatky a technologiemi.
Zakládáme si na technické stránce a spo-
lehlivosti produktů a proto nabízíme zá-
kazníkům , kteří nemají zkušenosti s na-
šimi produkty, praktická proškolení. Ne-
ní to vždy lehké, protože jsme zemí, kde 
každý všude byl a vše zná. Bohužel.Naše 
krédo není někoho poučovat jak by měl 
dělat věci správně, chceme se s ním ale 
podělit o zkušenosti které fi rma může 
v rámci celosvětových zkušeností nabíd-
nout a ukázat jak daleko stavební che-
mie pokročila. Jak lze věci dělat rychle-
ji, kvalitněji a v důsledku i levněji, bez ri-
zika reklamací. To nikdy asi nebude, vše 
zpracovávají lidé, jde o to ho však co nej-
více minimalizovat.
Proto i tento rok bude možné sledo-
vat na našich stránkách www.ardex.
cz, seznam chystaných školení, kurzů 
a workshopů.

 Blíží se konec roku, co byste po-
přál zaměstnancům, případně ob-
chodním partnerům? 
Hlavně hodně zdraví, toleranci a chuť 
něco, cokoliv ve svém životě příští rok 
změnit k dobrému. Udělat si nějakou 
radost. Nečekat na změnu až přijde 
odjinud, ale být sám iniciátorem té 
změny. Třeba jen to, že si každý na se-
be a pro své koníčky najde v příštím 
roce více času. Chtěl bych to stejné po-
přát i našim partnerům. 

Ardex chce být i nadále na špici českého trhu se stavební chemií 

Interier Městských lázní v Liberci – ukázka práce.

Dr. Ivan Hála, MBA, 
ředitel a jednatel společnosti

Společnost ARDEX vyvíjí a vyrábí speciální produkty stavební chemie pro růz-
né oblasti použití jako např. lepení obkladů a dlažby, spárování, produkty pro 
podlaháře, tmely na stěny, sádrokartony a speciální stavební hmoty. ARDEX 
pečuje o své zákazníky a tvoří s nimi pevné vazby.

www.ardex.cz 
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Kontakt na redakci: redakce@tydeniky.cz | bezplatná distribuce do domácností a stojanů

„Chceme tuto několik let nevyužívanou budovu prodat, aby 
mohla sloužit někomu jinému a nechátrat bez užitku. Své na-
bídky mohou zájemci zasílat do 3. dubna 2014, formou výběro-
vého řízení pak bude vybrána ta nejvýhodnější. Věřím, že se bu-
dova bývalé školy dostane do správných rukou,“ uvedl středo-
český hejtman Josef Řihák.
Jde o třípodlažní budovu v Kladně, č. p. 1596, o výměře 517 
m². Budova je sutiována v širším centru města. Původně se 
jednalo o rodinný dům, naposledy byl využívaný jako škola. 
V areálu se nachází budova a pozemek. Okolní zástavbu tvo-
ří rodinné a bytové domy, ze severní strany stojí přes Diva-
delní ulici Středočeské divadlo Kladno. V nedávné době zde 
kraj provedl stavební úpravy – výměnu technické instalace, 
topení, podlahové krytiny, obkladů, dveří, v prvním patře vý-

měna oken, nebo nová střešní okna. Došlo také k zahájení 
vestavby půdních bytů. Na základě znaleckého posudku kraj 
určil nejnižší cenu budovy na hodnotě 10,201 milionů Kč.

Ve středu 21. listopadu se v Bene-
šově uskutečnil workshop na té-
ma „Problematika rovných pří-
ležitostí a slaďování pracovní-
ho a soukromého života“, který 
uspořádala Nemocnice Rudolfa 
a Stefanie Benešov, a.s. Svůj pří-
spěvek o rovných příležitostech 
na workshopu přednesla také 
krajská radní pro oblast zdra-
votnictví Jiřina Fialová. 

 
„Pozvání na workshop benešovské 
nemocnice jsem přijala velice rá-
da, jelikož se oblasti rovných příle-
žitostí mužů a žen věnuji již dlou-
hou dobu a je to téma, které rezonu-
je naší společností. Jsem přesvědče-
na, že bohužel stále existují určité 
předsudky a stereotypy, které že-
nám pozici v naší společnosti nijak 
neusnadňují. Jde nejenom o jejich 
profesní uplatnění, nebo malé po-
čty žen v manažerských pozicích či 
v politice, ale i o pomoc při výchově 
dětí nebo zajištění chodu rodinných 

záležitostí. V každém případě je to 
především o tom, aby se muži a že-
ny domluvili,“ poznamenala radní 
Jiřina Fialová.
Workshop zaměřený na rovné pří-

ležitosti mužů a žen na trhu práce 
přinesl řadu inspirací z oblasti sla-
ďování rodinného a pracovního ži-
vota především přítomným zástup-
cům fi rem.

V sále Zastupitelstva Krajské-
ho úřadu Středočeského kra-
je (KÚSK) se v pondělí 2. prosin-
ce sešli členové složek Integrova-
ného záchranného systému (IZS), 
aby z rukou hejtmana Josefa Ři-
háka, náměstka Miloše Petery 
a ředitele KÚSK Zdeňka Štětiny 
převzali ocenění za mimořádné 
nasazení při povodni 2013.

„Sešli jsme se dnes, abychom si při-
pomněli nejtěžší chvíle letošního ro-
ku. Asi málokdo z nás čekal, když kon-
cem května začalo pršet, že nás zasáh-
ne další velká povodeň. Stalo se. Ničivý 
živel bral lidem majetek a bohužel i ži-
voty,“ řekl v úvodu ocenění hejtman 
Josef Řihák. 
V další části svého vystoupení při-
pomněl škody, které povodeň le-
tos v květnu a v červnu napáchala 
a především ocenil nasazení a obě-
tavost tisíců členů složek IZS, kteří 
při boji s živlem pomáhali obyvate-
lům zaplavených obcí a měst.

„Všechny, kteří se na pomoci bliž-
ním při letošních povodních podíle-
li, tu dnes vy zastupujete. Pokud by 
správně nefungovaly všechny složky 
IZS, bylo by obětí více a škody mno-
hem větší. Je to pro mě obrovská čest, 

že vám dnes jménem všech obyvatel 
Středočeského kraje, kterým jste po-
mohli v těžkých chvílích, mohu po-
děkovat. Opět jsme se přesvědčili, že 
na vás - hasiče, záchranáře, policisty, 
úředníky státní správy i samosprá-

vy, vojáky a dobrovolníky se může-
me spolehnout. Děkuji vám,“ uvedl 
hejtman Josef Řihák.
„Je mi ctí, že se mohu připojit ke gra-
tulantům. Nebyl během povodní pro-
blém, který by složky IZS nedokáza-

ly rychle a operativně vyřešit. Děkuji 
také hejtmanovi Josefu Řihákovi, kte-
rý nešetřil úsilím, ani časem při orga-
nizování pomoci zaplaveným obča-
nům,“ řekl v krátké zdravici ředitel 
KÚSK Zdeněk Štětina.
Následovala vystoupení zástupců 
jednotlivých složek IZS, kteří jed-
nak gratulovali oceněným a děko-
vali i Středočeskému kraji za pomoc 
a podporu a hejtmanovi za skvělou 
práci, kterou odváděl v čele krizové-
ho štábu. 
Poté předali hejtman Josef Řihák, 
jeho zástupce Miloš Petera, ředitel 
KÚSK Zdeněk Štětina a vedoucí kan-
celáře hejtmana Martina Himme-
lová ocenění. Vyznamenaní dostali 
z rukou hejtmana J. Řiháka medai-
li a ozdobný nůž s věnováním. Prv-
ní náměstek hejtmana Miloš Pete-
ra a ředitel krajského úřadu Zdeněk 
Štětina předávali všem oceněným 
pamětní list a první díl nové knihy 
o historii a současnosti dobrovol-
ných hasičů ve středních Čechách. 

Hasiči v Kostelci nad Černými lesy mají nové auto

Hejtman Středočeského kraje Josef Řihák se společně s náměstkem pro oblast fi -
nanční kontroly Pavlem Jetenským zúčastnili v neděli 24. listopadu slavnostního 
předání nového zásahového vozidla Sboru dobrovolných hasičů (SDH) Kostelec 
nad Černými lesy. Plně vybavené hasičské vozidlo značky DAF pořídilo město Kos-
telec nad Černými lesy přibližně za milion korun.

Středočeský kraj startuje v prosinci 2013 
nový projekt prevence kriminality s ná-
zvem „Bezpečně na internetu“. 

Cílem odborných seminářů pro rodiče žáků 
základních škol je seznámení s riziky virtuál-
ní komunikace tak, aby získali znalosti v pou-
žívání moderních komunikačních technologií 
(počítače, tablety, mobily atd.) jako jejich děti 
a mohli výchovně působit v této oblasti. Záro-
veň tak rodiče budou mít možnost předcházet 
tomu, aby se jejich děti staly oběťmi/pachate-

li trestné činnosti související s používáním ko-
munikačních technologií.
Část odborných seminářů bude zaměřena na po-
skytnutí základních informací o počítačové kri-
minalitě. Účastníci obdrží informace o bezpeč-
ném pohybu ve virtuálním prostředí a budou se-
známeni s dostupnými preventivními opatření-
mi, které snižují možnost stát se obětí trestné 
činnosti v souvislosti s používáním počítačů.
Nápad vznikl v pracovní skupině prevence kri-
minality, která je poradním orgánem hejtmana 
Středočeského kraje Josefa Řiháka. „Jsem velice 

rád, že pracovní skupina prevence kriminality bě-
hem svého krátkého působení přišla s prvním kon-
krétním projektem. Za svého působení v Příbrami 
si pamatuji, že v rámci jednoho z projektů preven-
ce kriminality, ve kterém se komplexně a dlouho-
době pracovalo s rodinami, u nichž bylo riziko vý-
skytu kriminality u jejich členů, byl zrealizován 
mimo jiné aktivity právě i seminář k rizikům vir-
tuální komunikace. Tohoto semináře se zúčastnili 
společně jak děti, tak i jejich rodiče. Rodiče hodno-
tili seminář velmi pozitivně, protože byli překva-
peni, co vše se dá prostřednictvím počítačů a mo-

bilů dělat a netušili rizika s tím spojená,“ uvedl 
k projektu hejtman Josef Řihák.
Informační a komunikační technologie jsou fasci-
nující nástroje, které umožňují navazovat virtuál-
ní vztahy, vytvářet virtuální skupiny lidí, kteří by 
se v běžném životě nesetkali atd. Ne každý uživa-
tel internetu je však důvěryhodný. Kvůli anony-
mitě lze jen velmi obtížně odhadnout, s kým ko-
munikujeme. Mezi nejrozšířenější a největší in-
ternetová rizika a nebezpečí spojená s užíváním 
mobilních telefonů lze považovat kyberšikanu, 
kybergrooming, kyberstalking.

Středočeský kraj otestuje nový projekt prevence kriminality

Středočeští hasiči, policisté a další členové Integrovaného záchranného
systému převzali ocenění za mimořádné nasazení během letošní povodně

V benešovské nemocnici se konal 
workshop na téma rovných příležitostí

Radní Jiřina Fialová (uprostřed) a předsedkyně Finančního výboru Zuzana 
Nekovářová (vlevo).

Pokud návrh schválí zastupitelé Stře-
dočeského kraje, obě instituce dosta-
nou po dvou milionech korun. „Dvou-
milionový dar od kraje pro Krajské ředi-
telství policie Středočeského kraje je určen 
na pořízení vybavení pro činnost doprav-
ní policie. Máme zájem na tom, aby do-
pravní policisté prováděli na území kra-
je především důslednou kontrolu náklad-
ní dopravy. Požádali jsme policisty, aby se 
zaměřili například na kontroly hmotnos-
ti vozidel a na dodržování povinných pře-
stávek. Právě jejich nedodržování je často 
příčinou tragických nehod. Významnou 
měrou se těchto deliktů dopouští zahra-
niční dopravci,“ vysvětlil hejtman Stře-
dočeského kraje Josef Řihák. Policisté 
jsou podle zákona č. 111/1994 Sb., o sil-
niční dopravě, oprávněni v případech, 
kdy se jedná o dopravce, který má byd-
liště nebo sídlo mimo území ČR, vybí-
rat kauci. A to v rozmezí od 5 000 Kč 

do 100 000 Kč podle závažnosti proti-
právního jednání. V ostatních přípa-
dech jsou zjištění předána dopravní-
mu úřadu k zahájení řízení pro spá-
chání správního deliktu dopravcem. 
V obou případech jsou tato zjištění po-
stoupena Krajskému úřadu Středočes-
kého kraje a vybraná kauce, resp. ulo-
žená pokuta jsou příjmem rozpočtu 
Středočeského kraje. Za období leden 
až září 2013 byly dopravní policií Kraj-
ského ředitelství policie Středočeského 
kraje a Celním úřadem pro Středočeský 
kraj uloženy kauce v celkové hodnotě 
8 483 000 Kč, z čehož 3 740 000 Kč jsou 
kauce pravomocně skončených řízení. 
Podobně i dar ve výši 2 milionů korun, 
který Rada kraje navrhuje poskytnout 
Hasičské záchranné službě Středočes-
kého kraje, je určen na obnovu techni-
ky a pořízení nového vybavení pro pro-
fesionální hasiče.

Rada Středočeského kraje na jednání dne 25. listopadu 2013 schválila 
návrh na poskytnutí fi nančního příspěvku kraje formou fi nančního da-
ru Policii ČR - Krajskému ředitelství Středočeského kraje a Hasičskému 
záchrannému sboru Středočeského kraje.

Dva miliony pro hasiče i policisty 

Budova bývalé školy v Kladně jde do prodeje
Rada kraje odsouhlasila prodej třípodlažní budovy bývalé školy v Kladně, která patří Středočeskému kraji. Objekt 
postavený v roce 1910 je delší dobu nevyužíván a kraj má již dva zájemce o její odkoupení. Prodej se uskuteční for-
mou výběrového řízení. Minimální požadovaná cena za budovu včetně pozemku činí cca 10 milionů korun.  
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Jak se přihlásit na vzdělávací akci IPVZ?
Následující kroky jednoduše popisují proces přihlášení na vzdělávací akce 
IPVZ pomocí internetových stránek www.ipvz.cz. 

 Registrace
Pokud se chcete přihlásit na vzdělávací 
akci IPVZ, je nutná registrace. Celý pro-
ces registrace Vám zabere nanejvýš ně-
kolik minut. Registraci provádíte pouze 
jednou, a to při vašem prvním přihlášení 
na vzdělávací akci IPVZ. Vyplníte pou-
ze pár základních informací o Vás a ná-
sledně obdržíte přihlašovací údaje pro 
přihlášení do klientského systému.
  Registraci můžete provést 
na adrese: http://www.ipvz.cz/registra-
ce-noveho-uzivatele.aspx.
  Přihlášení do klientského systému

Po obdržení uživatelského jména a hes-
la se přihlašte do klientského systému po-

mocí přihlašovacího formuláře s názvem 
přihlášení do klientského systému v pra-
vé horní části.
 Vyhledání vzdělávací akce

Pomocí vyhledávače ve vzdělávacích ak-
cích si vyhledejte vzdělávací akci, o kterou 
máte zájem.
 Hledání naleznete na adrese:

http://www.ipvz.cz/akce/hledani-vzdelava-
ci-akce.aspx.
 Přihlášení na vzdělávací akci

Přihlášení na akci samotnou provedete 
kliknutím na zelené tlačítko "přihlásit se na 
vzdělávací akci" v detailu vzdělávací akce, 
nebo kliknutím na odkaz „přihlásit" ve vý-
sledcích hledání.

 Pane doktore, můžete přiblížit 
čtenářům, čím se zabývá obor or-
topedická protetika?
Obor ortopedická protetika, na do-
poručení Evropské unie obor ortoti-
ka protetika, se zabývá možnostmi 
zejména funkčního ovlivnění nejrůz-
nějších funkčních poruch pohybové-
ho aparátu, současně se snahou o ma-
ximální možnou funkční kompenzaci 
pohybově postiženého pacienta vůči 
jeho životnímu, pracovnímu, domá-
címu či jinému prostředí, ve kterém 
se pohybuje. Součást ortotiky proteti-
ky – kalceotika, obor zabývající se ná-
vrhem stavby, stavbou a aplikací indi-
viduální ortopedické obuvi, se snaží 
docílit relativně komfortní a neboles-
tivý odval nohy při chůzi, jinými slo-
vy relativně přirozený stereotyp chů-
ze u pacienta s méně či více tvarově 
i funkčně poškozenou nohou z nej-
různějších příčin. V určitém počtu pří-
padů má ortotika protetika za úkol 
i kompenzaci kosmetickou.

 V IPVZ vedete Subkatedru Orto-
pedická protetika. Jak tento „staro-
nový“ obor souvisí s ortopedií, co 
je jeho posláním a jaký je o jeho 
studium zájem?
Ortopedie klasicky řešila problemati-
ku následků vrozených vad pohybo-
vého aparátu, později i problematiku 
následků úrazů pohybového aparátu. 

S rozvojem operačních technik v or-
topedii, řeší ortotika protetika i řadu 
stavů, které byly dříve považovány 
za zcela infaustní a chirurgicky řeše-
ny nebyly. Podobně i prolínání oborů, 
např. neuroortopedie, vyžaduje poo-
peračně kratší či delší ortoticko prote-
tickou péči. Ortotika protetika, byť se 
jedná paradoxně o obor z historického 
hlediska velmi starý, nenabízel až do 
90. let minulého století v české kotli-
ně případným zájemcům o obor příliš 
možností k seberealizaci. Teprve s ote-
vřením volného trhu se obor začal vel-
mi prudce rozvíjet a lze konstatovat, 
že v současné době můžeme dispono-
vat analogními technologickými i ma-
teriálovými možnostmi jako kdekoliv 
jinde v Evropě. Setrvačnost tradičního 
myšlení je poměrně veliká a tedy i zá-
jem o obor je minimální, někdy lze ří-
ci až přezíravý, až do doby pokud dvo-
jice lékař-pacient produkty ortopedic-
ké protetiky nepotřebují.

 Jedná se o obor, který pomáhá 
lidem po různých deformačních 
úrazech. Spolupracujete s psycho-
logy či terapeuty, nebo se k vám 
pacient dostává již ve stabilizova-
ném stavu?

Český zdravotnický systém tradičně 
nikdy neuznával psychologickou pé-
či jako integrální součást, zejména 
chirurgických léčebných postupů, 
včetně např. amputace. Deklarova-
né snahy ve smyslu, jak na pacienta 
psychologicky působí lékaři, zdra-
votní sestry, příbuzní pacienta se 
dnes jeví jako úsměvné, spíše však 
jako nepovedená fraška. V součas-
né době pak k destabilizaci pacien-
ta, a to nejen v protetice, ale obec-

ně, přistupují i výsledky surfování 
po internetu. Zde pacienti, případ-
ně jejich okolí, získávají desítky či 
stovky nejrůznějších informací růz-
né validity. Chybí zde odborná pro-
fesní soudnost, společně s neschop-
ností laika analyzovat a syntetizo-
vat získané poznatky s vytvořením 
si racionálního výsledného názoru. 
Lze tedy konstatovat, že psychicky 
stabilizovaných pacientů se k pro-
tetickému ošetření dostává jen vel-
mi málo.

 Stejně jako v jiných oborech jde 
výzkum dopředu mílovými kroky. 
Co z úhlu pohledu odborníka vidí-
te jako přelomový vynález nebo 
objev?
V současné době využívá ortotika pro-
tetika principy klasické mechaniky, 
byť na úrovni nejnovějších poznatků. 
V určitých případech jsou mechanic-
ké principy doplněny prvky elektroni-
ky, např. tlaková čidla pod patou, či-
pem řízený protézový kolenní kloub, 
který je schopen podle počítačového 
nastavení měnit dynamiku v průběhu 
chůze podle aktuální zátěže, myoelek-
trická protéza horní končetiny. Nicmé-
ně, ať už doplníme klasický mecha-
nický princip jakoukoliv elektronikou, 
pořád máme jen pasivní aparát, kte-

rý je v ovládání závislý na zbytkových 
pohybových schopnostech pacienta. 
Za přelomový objev pokládám docíle-
ní schopnosti trvalého napojení elek-
tronického protetického přístroje na 
funkčně neporušený zbytek nervové 
tkáně.
Máte ze své praxe nějaký příběh se 
šťastným koncem?
V podstatě vždy, odchází-li funkčně 
dobře vybavený, spokojený pacient, 
můžeme to považovat za příběh se 
šťastným koncem, zejména pak ve 
světle výše řečeného.

 Jaká je historie samotného obo-
ru, již ve starověku byly přeci vál-
ky a lidé se museli vypořádat s de-
vastujícími zraněními…
Z pohledu historických nálezů lze do-
vodit historii oboru zhruba 4 tisíce 
let. Nicméně nelze jistě rozumně oče-
kávat, že rozvoj protetiky byl nějak 
masivní. Podepisovaly se zde nega-
tivně zejména takové „fyziologické“ 
stavy jako je úrazový šok, ztráta kr-
ve neslučitelná se životem. No a ten, 
kdo zdárně přežil tyto nástrahy, mu-
sel vybojovat poslední souboj s všudy 
přítomnou infekcí. V podstatě historie 
moderní protetiky v dnešním smyslu 
slova začíná zhruba v r. 1919 a je spo-
jena se jménem Otto Bocka.

Co je to ortorika protetika a komu pomáhá
K novým oborům v medicíně 
přibyla od září letošního ro-
ku ortopedická protetika. Tou-
to lékařskou disciplínou se in-
tenzivně zabývá MUDr. Michal 
Matějíček, CSc. z Ortopedické 
kliniky Nemocnice Na Bulovce 
v Praze, člen komise České spo-
lečnosti pro ortopedii a trau-
matologii, člen České lékařské 
komory a vedoucí Subkatedry 
Ortopedická protetika Institu-
tu postgraduálního vzdělávání 
ve zdravotnictví (IPVZ), kterého 
jsme požádali o rozhovor.
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Pozemek pod budoucím heliportem 
na Jihočeském letišti se stane majetkem kraje

Celkem 61,655 milionu korun získal Jihočes-
ký kraj na opravu silnic II. a III. tříd. Peníze 
pocházejí ze Státního fondu dopravní infra-
struktury. Uzavření smlouvy na tuto částku 
schválila 15. listopadu rada kraje.

„Zhruba před měsícem jsme obdrželi zprávu, že 
na Státním fondu dopravní infrastruktury je na 
opravy silnic II. a III. tříd v majetku krajů 600 mi-
lionů korun. Na základě toho jsme si podali žá-
dost na finanční prostředky ve výši 51,586 milio-

nu pro Jihočeský kraj a 20,112 milionu pro Správu 
a údržbu silnic Jihočeského kraje. V prvním přípa-
dě se jednalo o 12 oprav, ve druhém o devět,“ uve-
dl hejtman Jiří Zimola.
Státní fond dopravní infrastruktury ale nakonec 
uvolnil pro Jihočeský kraj částku 41,542 milionu 
a pro správu a údržbu silnic 20,112 milionu, te-
dy celkem 61,665 milionu korun s tím, že peníze 
by měly být profi nancovány do konce roku 2013. 
„V porovnání s ostatními kraji jsme dostali nadprů-
měrnou sumu, což ale pochopitelně souvisí s rozleh-

lostí jihu Čech a délkou sítě silnic,“ dodal Zimola.
Správa a údržba silnic dostala od rady kraje záro-
veň pokyn, aby opravy začala okamžitě nejen při-
pravovat, ale především realizovat. „Je třeba zdů-
raznit, že se jedná o takzvané neinvestiční prostřed-
ky, tudíž je nelze využít na rekonstrukce, ale pouze 
na opravy,“ doplnil Zimola.
Podle hejtmana se kraj chystá částku utratit 
smysluplně, tedy že chce opravit nejpostiženěj-
ší úseky, kde si řidiči stěžují na nekvalitní povrch 
komunikací.

Spolupráce 
se Sverdlovskou 

oblastí
Protokol o spolupráci v oblasti 
cestovního ruchu mezi Jihočes-
kým krajem a Sverdlovskou ob-
lastí schválila 14. listopadu ra-
da kraje, jako výsledek politic-
ko-podnikatelské mise v Rusku, 
které se zúčastnili představitelé 
Jihočeského kraje a zástupci fi -
rem letos na konci září.
„Konkrétně se jedná o spoluprá-
ci mezi Jihočeskou centrálou ces-
tovního ruchu, tedy námi zřizova-
nou organizací, a jejím zrcadlovým 
partnerem ve Sverdlovské oblasti,“ 
upřesnil hejtman Jiří Zimola. 
Hejtman připomněl, že záři-
jová mise byla velice úspěš-
ná z hlediska navázání nových 
kontaktů i kontraktů mezi pod-
nikatelskými subjekty. „Momen-
tálně připravujeme formální 
protokol o spolupráci se Sverd-
lovskou oblastí jako s oficiálním 
partnerem, který by mělo možná 
do poloviny příštího roku schva-
lovat i krajské zastupitelstvo,“ 
dodal Zimola. Od výše uvede-
ného protokolu si kraj slibuje 
prohloubení vztahů a zejména 
přísun nových turistů ze Sverd-
lovské oblasti. „Tamní turisté 
mají o Čechy a především o jižní 
Čechy veliký zájem. Což by moh-
lo prospět místní ekonomice,“ 
uvedl Zimola.

V Českém Krumlově se usku-
tečnilo zprovoznění a odzkou-
šení nově repasovaných mo-
bilních vah, které mají pomoci 
sankcionovat přepravce za ni-
čení komunikací II. a III. třídy 
při přetěžování kamionů. 

Kontrola kamionů mířících přes Čes-
ký Krumlov probíhala v areálu Sprá-
vy a údržby silnic Jihočeského kraje, 
kde byl připraven prostor pro vážení. 
Akce byla zaměřena i na kontrolu tzv. 
sociálních předpisů jako je dodržová-
ní doby jízdy a odpočinku řidiče, pří-
padně na kontrolu nepovolených za-
řízení jako jsou náhradní karty řidi-
čů nebo magnety umisťované na ta-
chografech. 
Jihočeský kraj na repasi policejních 
vah přispěl částkou 15 000 Kč a dal-

ších 145 000 Kč bylo vydáno na poří-
zení softwaru a digitálních klíčů na 
kontrolu sociálních předpisů.
„Silnice v kraji jsou poničeny přetíže-
nými kamiony a jak ukázaly kontroly, 
u téměř každého čtvrtého zastaveného 
kamionu je nalezena nějaká forma zá-
vady, která může mít v konečném dů-

sledku vliv na zhoršování stavu vo-
zovek. Ničení silnic vozidly s nadměr-
ným nákladem vnímáme jako zásad-
ní problém a rozhodli jsme se ho proto 
řešit právě podporou činnosti doprav-
ní policie v Jihočeském kraji,“ vysvět-
lil krajský radní pro dopravu Anto-
nín Krák.

Zatímco Jihočeský kraj dodal pro-
středky na repasi a nákup softwaru, 
Krajské ředitelství policie Jihočeské-
ho kraje zajišťuje obsluhu pro speci-
fi ckou práci se zařízením. 
Dopravce může být na základě kon-
troly v závislosti na formě závady 
sankcionován až do výše půl mili-
onu korun. Samotný řidič pak mů-
že zaplatit až sto tisíc. Při překro-
čení nápravových tlaků je sankce 
7 000 Kč za každou započatou tu-
nu nad stanovený limit a zároveň 
musí provozovatel uhradit paušál-
ní částku 6 000 Kč za náklady spoje-
né s vážením. Pokuty za nedodržo-
vání tzv. sociálních předpisů závisí 
na míře zavinění a rozsahu porušení 
s tím, že částka pokuty pro doprav-
ce může dosáhnout již zmiňovaných 
500 000 Kč.

Smlouvu o darování pozem-
ku v areálu Jihočeského le-
tiště v Plané u Českých Budě-
jovic, kde má vzniknout no-
vý heliport letecké záchranné 
služby, podepsali 26. listopadu 
hejtman Jiří Zimola a ředitel 
odboru správy majetku Minis-
terstva vnitra České republiky 
Miroslav Konopecký. 

Plocha, která dosud patřila uvede-
nému ministerstvu, se tak stane 
majetkem kraje.
Nový heliport by měl na letišti vy-
růst do konce příštího roku. Počítá 
se přitom s investicí 33,4 milionu 
korun, kterou pokryje kraj ze své-
ho rozpočtu. Základna pro vrtulník 
letecké záchranky tu bude v provo-
zu 24 hodin. V současnosti se heli-
port letecké záchranné služby na-
chází na letišti Hosín na Česko-
budějovicku. Kraj ho ale považuje 
za nevyhovující. „Problematický je 
stav objektu i to, že je tam letecká zá-
chranka v nájmu. To je do budoucna 
neudržitelná situace a my jsme si vě-
domi toho, že je naší povinností tu-
to službu pro obyvatele kraje zajis-
tit,“ vysvětlil důvody stavby nové 
základny Jiří Zimola.

Na snímku je zleva vedoucí oddělení majetkoprávního, Odbor správy majetku MV ČR Martin Kučera, ředitel odboru správy majetku MV ČR Miroslav Konopecký, jiho-
český hejtman Jiří Zimola a krajský radní Jaromír Novák.

Podle hejtmana je umístění heli-
portu na letišti v Plané navíc lo-
gičtější než v Hosíně, protože je 
to podstatně blíž k českobudě-

jovické nemocnici. Součástí nové-
ho heliportu bude i další výjezd-
ní místo pro tři sanity zdravotnic-
ké záchranné služby, což napomůže 

zkrátit jejich dojezdové časy na úze-
mí Českokrumlovska. Zázemí tu na-
jdou i sloužící lékaři, záchranáři, pi-
loti a řidiči.

Kraj se snaží ochránit silnice před přetěžovanými kamiony

Bezmála dvaašedesát milionů od státu na opravy silnic

Kontrola kamionu v areálu Správy a údržby Jihočeského kraje v Českém Krumlově.

„Hlavními prioritami rozpočtu Jihočeské-
ho kraje na rok 2014 jsou fi nanční zajiš-
tění udržitelného rozvoje kraje, dosaže-
ní maximální míry čerpání prostředků ze 
strukturálních fondů EU, příprava projek-
tů k uplatnění do dalšího programovací-
ho období, zachování platnosti úsporných 
opatření v oblasti všech provozních výda-
jů, udržení provozu zřizovaných organiza-
cí při požadavku maximálních úspor a za-
pojování fondů a garance splátek dříve při-
jatých úvěrů,“ uvedl hejtman Jiří Zimola.

Největším balíkem v rámci celkových 
příjmů jsou příjmy ze sdílených daní, 
tedy příjmy, které jdou kraji ze státní-
ho rozpočtu na základě rozpočtového 
určení daní. Činí zhruba 4,085 miliar-
dy korun, tedy něco málo přes 35 pro-
cent z celkových příjmů rozpočtu kra-
je na rok 2014. Meziročně jde o nárůst 
oproti očekávané skutečnosti roku 
2013 o 1,6 procenta, nedosahují však 
úrovně skutečnosti roku 2008.
Na druhém pólu, tzn. u příjmů, kte-

ré rozpočtem kraje víceméně pou-
ze protékají, dominuje dotace mi-
nisterstva školství na úhradu tzv. 
„přímých nákladů na vzdělávání“ 
v regionálním školství, tedy na pla-
ty učitelů a na provoz krajem zřizo-
vaných škol. Tato částka činí 5,5 mi-
liardy korun, což představuje 47,4 
procenta z celkových příjmů.
„A konečně další také významnou pří-
jmovou položkou jsou projekty EU, kde 
již došlo k realizaci a kde očekáváme 
podle smluv naplnění výdajů, které jsme 
tam předfi nancovávali. V tomto případě 
očekáváme částku zhruba 1,7 miliardy 
korun, tedy něco přes 14 procent z celko-
vých příjmů,“ vypočítal Zimola.

Výdaje z rozpočtu se dělí se na ty běž-
né a kapitálové, neboli investiční. „Běž-
né výdaje činí zhruba 80 procent. To zna-
mená, že kraj dává zhruba 9,5 miliardy 
korun na věci, které musíme fi nancovat 
v souvislosti s chodem Jihočeského kraje. 
Mimo jiné sem patří i ty již zmíněné prů-
točné peníze pro školy. Kapitálové výdaje 
navržené ve výši zhruba 20 procent pak 
činí zhruba 2,4 miliardy korun. Jedná se 
o velmi významnou částku a jsem rád, 
že se nám k ní podařilo po dlouhých do-
mluvách dobrat. A že Jihočeský kraj ne-
zapomíná v rámci svého rozvoje posílat 
peníze i do investic,“ zdůraznil Zimola.
Rozpočtový schodek pro rok 2014 ne-
bude kraj v žádném případě fi nanco-

vat prostřednictvím jakýchkoli půjček 
nebo úvěrů. „Naopak, v rozpočtu máme 
částku 275 milionů korun, která je regu-
lérní splátkou úvěru, kterou jsme si vzali 
od Evropské investiční banky. To spolu se 
schodkem zhruba 305 milionů činí asi 580 
milionů korun, které je potřeba krýt. Roz-
hodli jsme se, že tyto prostředky pokryje-
me ze zůstatků našich účelových fondů, to 
znamená, že sem z Fondu vodního hospo-
dářství půjde zhruba pět milionů, z Fon-
du rozvoje školství 54 milionů a z Fondu 
rozvoje sociální oblasti 113 milionů korun. 
A ten zbytek je kryt z nového letos zřízené-
ho Fondu rezerv a rozvoje Jihočeského kra-
je,“ vyčíslil Jaromír Novák, krajský radní 
pro oblast fi nancí a rozpočtu.

Zastupitelstvo kraje schválilo schodkový rozpočet na příští rok 
Jihočeský kraj | Objem celkových příjmů rozpočtu Jihočeského kraje pro 
rok 2014 ve výši 11 633 014 600 korun a výdaje ve výši 11 937 866 800 
korun schválili ve čtvrtek 5. prosince krajští zastupitelé s tím, že scho-
dek činí 304 852 200 korun.
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Projekt domova 
seniorů zdárně 

pokračuje
Přípravy pro stavbu domova seni-
orů v Uhlířských Janovicích pokra-
čují. Rada kraje odsouhlasila vy-
psání výběrového řízení na zhoto-
vitele stavby. Momentálně je podá-
na žádost o dotaci na Regionálním 
operačním programu Střední Če-
chy (ROP SČ) a o jejím osudu bude 
rozhodnuto během prosince. Pokud 
vše půjde, jak má, budou se moci 
senioři do doma nastěhovat už na 
podzim roku 2015. 
„Dne 2. prosince jsme na Radě kra-
je odhlasovali vypsání výběrového 
řízení na zhotovitele stavby a díky 
tomu jsme udělali významný krok 
vpřed v projektu Domova seniorů 
v Uhlířských Janovicích. A jsem to-
mu opravdu rád. Už jen z toho dů-
vodu, že vím, kolik žádostí o pobyt 
v domovech seniorů ročně nenajde 
své uplatnění, protože není dosta-
tek míst. V současné době eviduje-
me 2 300 akutních žádostí o umís-
tění v našich domovech,“ uvedl 
středočeský hejtman Josef Řihák.
Budoucí domov seniorů nabídne 
156 míst, z toho 25 připadne uži-
vatelům Domova Na Terasách Ra-
taje, kteří se do Uhlířských Janovic 
přestěhují. Dosud bylo v projek-
tu prostavěno cca 100 milionů Kč, 
dalších 171 milionů Kč bude stát 
dostavba, z toho schválená dotace 
ROP SČ bude 87 milionů Kč.
Kraj buduje také domov seniorů 
v Rakovníku, přestaví nevyužitou 
budovu internátu. Do tohoto objek-
tu se přesune současný Domov se-
niorů v Rakovníku s kapacitou 40ti 
lůžek, což umožní nabídnout seni-
orům dalších 40 lůžek navíc. Poby-
tové služby pro seniory momentál-
ně poskytuje 41 krajských příspěv-
kových organizací.

„Jsem rád, že se rekonstrukce uskutečni-
la zcela v souladu s projektem a že byla 
dodržena i cena. Navíc mohou motoristé 
opět most z Pyšel do Čerčan využívat už 
tuto zimu,“ řekl hejtman Josef Řihák 
před slavnostním přestřižením pásky. 
Spolu se středočeským hejtmanem 
předali symbolicky most do užívání 
také ředitel Úřadu regionu soudrž-
nosti Regionálního operačního pro-
gramu Střední Čechy Tomáš Novotný 
a stavbyvedoucí z dodavatelské fi rmy 
Viamont Ondřej Chudý. 
Nově zrekonstruovaný most v Čer-
čanech vede po krajské komunikaci 

III/1095. Zásluhou provedené opravy 
se zvýší bezpečnost a kvalita jízdy po 
komunikaci. Zlepšení pocítí i chodci, 
neboť silnici nyní od chodníku oddělu-
jí vyšší bezpečné prahy a nové osvět-
lení. Rekonstrukcí se zvýšila i průtoč-
nost vody pod mostem, což místní 
ocení při případných povodních. 
„Na rekonstrukci mostu v Čerčanech 
získal Středočeský kraj dotaci z ROP 
Střední Čechy ve výši téměř 27,5 mi-
lionu korun. Z krajského rozpočtu 
jsme zaplatili přibližně 4,8 milionu 
korun,“ doplnil hejtman Středočes-
kého kraje Josef Řihák.

Mezi nimi náměstek pro oblast škol-
ství, mládeže a sportu Milan Němec, 
radní pro kulturu a památkovou pé-
či Zdeněk Štefek či krajský zastupitel, 
ředitel příbramské nemocnice Stani-
slav Holobrada. Koupit si ručně vyro-
bené předměty s vánoční tématikou 
přišli nejen zaměstnanci kraje, ale i li-
dé z různých koutů kraje. „O výstavu 
je čím dál větší zájem. Dají se zde nakou-
pit hezké věci a ještě se tím podpoří dob-
rá věc,“ komentoval výstavu středočes-
ký hejtman Josef Řihák. 
„Každá zde nabízená drobnost vyprá-
ví určitý lidský příběh vázaný přímo 
na tvůrce i na místo, kde vznikla. A Vá-
noce jsou svátky příběhů - proto již 
druhým rokem dávám přednost této 

prodejní výstavě před anonymní séri-
ovou nabídkou. K vánočním svátkům 
patří navíc i mezilidská solidarita, kte-
rou je možné projevit i podporou této 
akce,“ řekl radní Zdeněk Štefek, kte-
rý si koupil pět adventních věnců. 

V Památníku Vojna u Lešetic na Pří-
bramsku mají novou naučnou stezku. 
Přibližně sedm kilometrů dlouhá trasa 
vede ze Svaté Hory u Příbrami k památ-
níku Vojna. Úvodní ceduli stezky sym-
bolicky odhalil bývalý politický vězeň 
František Zahrádka z Příbrami spolu 
s autorem stezky Josefem Hovorkou. 

„Vážím si této aktivity mladých lidí, kteří ma-
jí zájem, abychom si připomínali temnou his-
torii našich dějin. Jsem rád, že Památník Voj-
na se podařilo zachovat do dnešních dob. Je 
mementem pro všechny, kdo se domnívají, že 
nebezpečí totality je již zažehnáno. Přál bych 
každému, aby navštívil korekci v tomto býva-
lém lágru. Právě tady si naplno uvědomíme, 
že i nyní může naši demokracii ohrozit au-
toritářský režim nabízející zdánlivě jednodu-
ché a rychlé řešení problémů, které nás trápí,“ 
upozornil hejtman Josef Řihák.   
Naučná stezka s názvem Po stopách politic-
kých vězňů spojuje město Příbram, pout-

ní místo Svatá Hora a Památník Vojna, jed-
no z vězeňských zařízení komunistického 
režimu. 
„Na naučné stezce jsou umístěny informač-
ní panely představující konkrétní místa a pří-
běhy politických vězňů,“ vysvětlil koordiná-
tor projektu Josef Hovorka. Trasa má cel-
kem sedm informačních panelů ve třech ja-
zycích. 
„K orientaci návštěvníkům napomohou také 
směrovky cyklostezky, stejně tak jako aplika-
ce Paměť národa, která je zdarma ke stažení. 
Panely obsahují rovněž QR-kódy pro chytré te-
lefony s dalším zajímavým obsahem, oboha-
ceným o autentické nahrávky a fotografie,“ 
doplnil Josef Hovorka. 
Stezku lze absolvovat pěšky nebo na kole, 
bez problémů ji zvládnou i rodiny s dětmi. 
„Přál bych si, aby novou naučnou stezku i Pa-
mátník Vojna navštívilo právě co nejvíce ro-
din s dětmi. Aby se mladí lidé co nejvíce do-
zvěděli o nebezpečí totalitních režimů,“ dopl-
nil hejtman Josef Řihák.   

Hejtman Středočeského kraje se zúčastnil otevření 
nové naučné stezky věnované politickým vězňům

Úvodní ceduli stezky symbolicky odhalil bývalý politický vězeň František Zahrádka z Příbrami spolu 
s autorem stezky Josefem Hovorkou a hejtmanem Josefem Řihákem.

Psárská pekárna zaměstná obyvatele 
domova Laguna
Náměstek středočeského hejtmana Zdeněk Syblík (na 
snímku vpravo) minulý čtvrtek navštívil obec Psáry a pod-
pořil slavností otevření Centra integrace při Domově Lagu-
na. Obyvatelé zařízení tak budou nejen lépe bydlet, ale bu-
dou mít i pekárnu s vlastnoručně upečeným pečivem. 
„Je to krásný projekt a výjimečná příležitost jak vhodně za-
městnat klienty domova Laguna, kteří mají šikovné ruce 
a chuť do práce. Osobně jsem se přesvědčil o tom, že péct sku-
tečně umí. Přeji tedy psárské pekárně mnoho spokojených za-
městnanců i zákazníků,“ uvedl náměstek Zdeněk Syblík. Na 
fotografi i s ředitelem Domova Laguna Jakubem Adámkem.

Spolu se středočeským hejtmanem Josefem Řihákem (vlevo) předal symbolicky 
most do užívání také ředitel ROP SČ Tomáš Novotný.

Obyvatelům a návštěvníkům Čerčan slouží
nově zrekonstruovaný most přes Sázavu

Nedávno se za účasti hejtmana Josefa Řiháka otevřel opravený most 
přes řeku Sázavu v Čerčanech. Most z roku 1982 už byl podle odborníků 
ve špatném stavu. Za necelých 7 měsíců ho zrekonstruovala společnost 
Viamont za vysoutěženou cenu 32,3 milionů korun. Přitom původně mě-
la stavba trvat až do dubna příštího roku. 

Tradiční vánoční prodejní výstava 
na krajském úřadě měla úspěch
Předvánoční atmosféra před časem zavládla na Krajském úřadě Středočes-
kého kraje. Poskytovatelé sociálních služeb spolu s krajem uspořádali tra-
diční vánoční prodejní výstavu, na kterou zavítaly stovky návštěvníků.

Obhlédnout nabídku zboží přišel i radní pro 
kulturu a památkovou péči Zdeněk Štefek.
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Další zprávy 
z Jihočeského kraje 
na internetových 

stránkách:
 

www.kraj-jihocesky.cz

Problém tkví částečně v tom, že tech-
nické obory jsou náročnější a tak 
o ně není potřebný zájem. Na dru-
hou stranu svým absolventům od 
učebních oborů, přes střední a vy-
soké školy, nabízejí profesní kariéru 
a uplatnění. Žádný, byť mladý tech-
nik, se na úřadu práce dlouho „neo-
hřeje“. Mnoho z nich totiž má svou 
budoucí kariéru dopředu napláno-
vanou a hned po škole nastupuje do 
fi rmy, která si jej už jako studenta 
vyhlédla a často i fi nančně podporo-
vala. Příkladem je Jaderná elektrár-
na Temelín ze skupiny ČEZ.
„Absolventi technických oborů jsou 
jednoznačně lépe uplatnitelní na tr-
hu práce, než například absolventi 
škol s humanitním zaměřením. A to 
nejen v České republice, ale i v zahra-
ničí. Technik, který ovládá jeden nebo 
dva světové jazyky, najde své uplatně-
ní nejen v tuzemsku, ale i kdekoli v Ev-
ropě a často i v zámoří. Aktivní mladý 
technik svou práci najde vždy a velmi 
rychle,“ uvedl ředitel jihočeské po-
bočky Úřadu práce ČR Ivan Loukota.
Disproporce na trhu práce, kdy na 
jedné straně školy produkují neza-
městnané a na straně druhé fi rmy 
nemají dostatek kvalitních technic-

kých kádrů, si uvědomují jak zři-
zovatelé středních škol, kterým je 
v tomto případě Jihočeský kraj, tak 
i sami zaměstnavatelé a personalis-
té. Proto své budoucí zaměstnance, 
i vzhledem k nutnosti přirozené ge-
nerační obměny, hledají už přímo 
na školách. Nechybí přitom ani růz-
né motivační programy.
Například Jihočeský kraj uvolňuje 
ročně okolo 3,5 miliónu korun na 
stipendia pro studenty vybraných 
technických učebních oborů. „Pod-
porujeme obory, které trh práce poža-
duje. Učňovská stipendia mají přísné 
podmínky, kam patří mimo jiné dobré 
studijní výsledky, docházka a podob-
ně. Kraj vedle toho podporuje rozvoj 
technického vzdělávání i prostřednic-
tvím jiných projektů, nyní například 
patnáct jihočeských středních škol 
spolupracuje každá se čtyřmi základ-
ními školami, jejichž každý žák se mů-
že seznámit už dopředu s formou stu-
dia na už zmíněných středních ško-
lách. Přímo spolupracujeme s celou 
řadou fi rem, jejichž vlajkou lodí je ne-
sporně společnost ČEZ, respektive Ja-
derná elektrárna Temelín, ale i fi rmy 
jako Bosch, Siemens, Kovosvit, Engel, 
Groz - Beckert a další,“ zdůraznila ve-

doucí Odboru školství, mládeže a tě-
lovýchovy Krajského úřadu Jihočes-
kého kraje Hana Šímová.
ČEZ zaměstnává v současné době 
v temelínské elektrárně přímo zhru-
ba 1100 lidí. Další stovky pak pracu-
jí v dodavatelských fi rmách. Do pod-
pory technického školství odchází 
z elektrárny v rámci regionu přibliž-
ně čtyři miliony korun ročně. „Z už 
zmíněných 1100 zaměstnanců tvoří 
polovinu absolventi středních a dru-
hou polovinu absolventi vysokých škol. 
Jaderná energetika je oborem, který 
potřebuje dostatek kvalifi kovaných 
pracovníků trvale. Přichází generační 

obměna a my si své odborníky musí-
me připravovat dopředu. A to i v sou-
vislosti s plánovanou dostavbou dvou 
bloků. Například jen příprava směno-
vého inženýra trvá po dokončení vyso-
ké školy sedm let,“ konstatoval perso-
nalista Jaderné elektrárny Temelín 
Pavel Šimák.
Temelínská elektrárna nyní přímo 
podporuje 13 středních škol v kra-
ji. Pořádá takzvanou Jadernou matu-
ritu pro středoškoláky, či Letní uni-
verzitu pro vysokoškoláky. Každý 
rok si zhruba pět studentů z přibliž-
ně 150 zajistí vysokoškolské stipen-
dium a budoucí zaměstnání v ČEZ. 

Stejný počet lidí má šanci zaměstná-
ní ve vrcholných technických funk-
cích v elektroenergetice získat také 
v Dukovanech.
„Své budoucí uplatnění přímo po ab-
solvování naší školy, či následně vysoké 
školy, najde podle aktuálních statistik 
98 procent studentů. Poptávka po ab-
solventech technických oborů ve strojí-
renství a energetice je v současné době 
několikanásobně vyšší, než nabídka,“ 
řekl zástupce ředitele pro praktic-
ký výcvik Střední průmyslové školy 
strojní a elektrotechnické v Českých 
Budějovicích Milan Novotný. I z to-
hoto důvodu se školy spolupracující 
s energetickou společností ČEZ pre-
zentovaly na letošním ročníku Vzdě-
lání a řemesla společně.
„Věřím, že v elektroenergetice je bu-
doucnost a byl bych rád, kdyby se mi 
v budoucnu podařilo pracovat třeba 
právě v ČEZu,“ poznamenal absol-
vent českobudějovické elektrotech-
niky a nynější student Západočeské 
univerzity v Plzni v oboru aplikova-
ná elektrotechnika Kamil Hála.
Podle odhadů organizátorů výsta-
vy navštívilo Vzdělání a řemeslo ví-
ce než 15 tisíc žáků základních škol 
z celých jižních Čech. „Zájem o expo-
zici s námi spolupracujících škol byl 
velký. Je vidět, že technické obory by 
mohly začít brzy zažívat novou rene-
sanci,“ dodala náborová specialist-
ka personálního útvaru temelínské 
elektrárny Romana Balounová.

„Zjednodušeně lze tento systém po-
psat asi takto. Po silnici uhání k na-
léhavému případu záchranáři v sani-
tě s rozsvícenými majáky a se spuš-
těnou houkačkou. O chviličku pozdě-
ji je následuje osobní vůz ve stejných 
barvách, jehož osádku tvoří lékař 
doprovázený dalším záchranářem,“ 
vysvětlila.
Hlavní výhodou Rendez - Vous sys-
tému podle Stráské je, že jeden lé-
kař záchranné služby je schopen 
spolupracovat s několika další-
mi osádkami záchranářů. Díky to-
mu, že je mobilní, není fixován na 
velkou sanitu a jednoho pacienta 
a v případě potřeby se může pře-
sunout k jinému případu. „Ren-
dez - Vous systém jsme spustili zhru-
ba před pěti lety na Českobudějovic-
ku. Dva roky už funguje na Písec-
ku, Strakonicku i Prachaticku a od 
1. ledna 2013 také na Táborsku. Na 
zbylé dva okresy - Jindřichohradec-
ko a Českokrumlovsko, by měla při-
jít řada v roce 2014. Tam zatím lékař, 
pokud je potřeba, jezdí s osádkou sa-
nity,“ řekla Stráská. 

Kromě toho, že se jedná o zefek-
tivnění způsobu, jak využít léka-
ře v systému záchranné služby, je 
jeho hlavním plusem přínos pro 
pacienty, pro které se stává lékař 
mnohem dostupnější. 
„Svou roli při zavedení Rendez - 
Vous systému rovněž sehrál neu-
stále stoupající počet výjezdů sa-
nit, který na jihu Čech od roku 2005 
vzrostl o polovinu. A v silách zá-
chranářů už nebylo postavit odpo-
vídající počet osádek s lékařem,“ 
uvedl ředitel Zdravotnické zá-
chranné služby Jihočeského kra-
je (ZZS JčK) Marek Slabý s tím, že 
ZZS JčK má momentálně k tomuto 
účelu sedm osobních vozů, dva na 
stanovišti v Českých Budějovicích 
a po jednom v Táboře, Písku, Stra-
konicích, Prachaticích a ve Vim-
perku.
Slabý, který vyráží do terénu i ja-
ko lékař ZZS JčK, si tento systém 
pochvaluje. „Dříve jsme byli uvázá-
ni k jedné sanitě a během výjezdu 
bylo velmi obtížné se dostat k jiné-
mu případu. Řešilo se to velmi krko-

„Spojovacím článkem všech opatření 
je v první řadě propojenost a spolu-
práce všech složek integrovaného zá-
chranného systému a zajištění neod-
kladné péče v případě hromadných ne-
štěstí. Na posledním zasedání se tedy 
konkrétněji hovořilo např. o nouzo-
vých situacích, které vyžadují regula-
ce dodávek pitné vody, připravenos-
ti kraje na zimní sezónu, distribuci 
zdravotnických materiálů a léčiv ne-

bo o již provedených nebo zatím plá-
novaných cvičeních. Zástupci Policie 
České republiky informovali o činnos-
tech souvisejících s oblastí veřejného 
pořádku a bezpečnosti, jedním z dis-
kutovaných témat byl také traumato-
logický plán zdravotnických zařízení,“ 
řekl hejtman Zimola.
Bezpečnostní rada Jihočeského kra-
je je koordinačním orgánem pro 
přípravu na krizové situace. Předse-

dou bezpečnostní rady je hejtman. 
Mezi deset jejích členů patří ředitel 
krajského úřadu, vedoucí odboru 
sociálních věcí a zdravotnictví kraj-
ského úřadu, ředitel Hasičského zá-
chranného sboru Jihočeského kraje, 
ředitel Krajského ředitelství Policie 
Jihočeského kraje, ředitel Zdravot-
nické záchranné služby Jihočeské-
ho kraje, ředitel Krajského vojen-
ského velitelství České Budějovice, 

ředitel závodu Horní Vltava, Povo-
dí Vltavy, s.p. Praha, vedoucí Od-
dělení krizového řízení Krajského 
úřadu Jihočeského kraje. Na jedná-
ní jsou vždy přítomni ředitel Kraj-
ské veterinární správy Státní vete-
rinární správy pro Jihočeský kraj, 
ředitel Krajské hygienické stanice 
Jihočeského kraje, ředitel JE Teme-
lín, jako stálí účastníci bezpečnost-
ní rady kraje. 

Veletrh Vzdělání a řemeslo na českobudějovickém výstavišti.

Mladí technici najdou na trhu práce dobré uplatnění
Absolventi technických učebních oborů, středních a vysokých škol jsou na 
trhu práce rychle a dobře uplatnitelní. Bohužel jich stále není dostatek. Na 
veletrhu Vzdělání a řemeslo, který se konal na českobudějovickém výsta-
višti od středy 20. do pátku 22. listopadu, se na tom shodli zástupci jiho-
českého krajského úřadu, středních škol, úřadu práce i zaměstnavatelů.

Rendez - Vous systém záchranné služby se osvědčil i na Táborsku

lomně, když například jedna sanita 
s pacientem vezla lékaře na nějaké 
místo, kde si přestoupil do jiné. Ne-
bo jsme na ni museli čekat třeba ně-
kde na křižovatce,“ popisuje.
V kraji se z původních osmi vý-
jezdových základen a 13 osádek 

v roce 1990 rozšířila zdravotnic-
ká záchranná služba na 28 zákla-
den a 50 osádek v roce 2013. V ro-
ce 2003 ošetřili záchranáři na ji-
hu Čech 30 tisíc pacientů, v letoš-
ním roce se jejich počet blíží 70 
tisícům. 

ZZS JčK působí na území o rozlo-
ze 10 056 km2. Kromě sedmi osob-
ních vozů pořízených kvůli Rendez 
- Vous systému využívá zhruba 60 
normálních sanit a dalších šest má 
v záloze. Od roku 2005 je jejím zři-
zovatelem Jihočeský kraj.

Na snímku je klasická sanita a malý vůz, který přepravuje lékaře.

Téměř po roce fungování lze konstatovat, že se tzv. Rendez - Vous sys-
tém osvědčil i na Táborsku. Potvrdila to první náměstkyně hejtmana 
Ivana Stráská. 

Bezpečnostní rada Jihočeského kraje
se ohlédla za červnovými povodněmi

Tématem letos třetího zasedání Bezpečnostní rady Jihočeského kraje byl nejen zpětný pohled na vyhodnocení souhrnných informací o červno-
vých povodních a zejména o humanitární pomoci, která byla poskytnuta občanům, ale především příprava na další případné mimořádné situ-
ace ohrožující bezpečnost občanů a opatření pro krizové stavy. Její zástupci se sešli v pondělí 2. prosince.
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 Po půldruhém roce jste se vrátil v srpnu 
do liberecké nemocnice. Co se za dobu, kdy 
jste v nemocnici nebyl, změnilo? 
Prostředí liberecké nemocnice dobře znám, 
navíc v Liberci již od roku 2003 bydlím, a tak 
jsem sledoval, co se děje v nemocnici v le-
tech 2011 a 2012. Musím konstatovat, že to 
byl velmi smutný příběh z hlediska jejího ří-
zení. Zvláště rok 2012, který byl z hlediska na-
stavení úhrad proaktivní, tedy umožňoval ne-
mocnicím navýšit své výnosy až o 3-5% obra-
tu, tak liberecká nemocnice vracela asi 20 mi-
liónů korun, což je velmi nešťastný výsledek. 
Na druhou stranu je třeba říct, že medicínsky 
se nemocnice nadále rozvíjela i zvýšila úroveň 
a kvalitu na většině oddělení.

 Nyní už hovoříte o výrazném obratu v hos-
podaření nemocnice. Jak si ho lze vysvětlit?
Během našeho současného působení jsme zá-
sadně otočili hospodaření nemocnice z trendu 
každoměsíční ztráty 10 miliónů korun do sta-
vu každoměsíčního zisku 10 - 15 miliónů ko-
run bez snižování platů našich zaměstnanců 
a bez negativního dopadu do budoucích refe-
renčních hodnot. To lze považovat za napro-
stý zázrak a musím říct, že jsme v tak rychlý 
obrat nevěřili. Přisuzuji to obrovské vstřícnos-
ti a respektování nastavených pravidel chodu 
nemocnice ze strany zaměstnanců a jejich re-
spektu k námi nastaveným opatřením. Dosáh-
li jsme výrazných změn na straně výnosů od 
zdravotních pojišťoven díky schopnostem vel-
mi profesionálně a tvrdě vyjednávat a razant-
ního snížení cen dodávaných materiálů a lé-
ků. Vysvětlit si to lze prostě - řídíme fi rmu, 
jak se má.

 Jak je možné, že se vám opakovaně daří 
stabilizovat zadlužené nemocnice, máte na 
to nějaký recept? 
Můj recept je v tom, že se mi podařilo kolem 
sebe vytvořit tým velmi kvalitních, spolehli-
vých a odborně zdatných spolupracovníků, 
kteří vědí, co mají dělat a kteří si navzájem 

důvěřují. V žádném případě to není zásluha 
má, ale celého mého týmu, bez kterého bych 
nikdy zpět do liberecké nemocnice nenastou-
pil. Nedokážu si představit, že bych nastupo-
val do nemocnice a dostal tzv. přidělené své 
spolupracovníky. V takovém případě bych po-
děkoval za nabídku a odmítl. Cítím obrovskou 
důvěru většiny našich zaměstnanců v naše 
schopnosti, tak jako oni cítí naši plnou důvěru 
v jejich medicínské schopnosti a to, že vše, co 
děláme, má smysl.  

 Kolegium primářů přede dvěma měsíci vy-
zvalo vedení nemocnice, aby zahájilo jedná-
ní s politickou reprezentací o koncepci dal-
šího rozvoje krajské nemocnice. V jaké fázi 
tento projekt je?
Stávající areál liberecké nemocnice již nespl-
ňuje požadavky na moderní nemocnici fakult-
ního typu, a proto se Kolegium primářů roz-
hodlo svým vzkazem otevřít širokou diskuzi 
na téma, zda by nebylo dobré udělat vše pro 
to, aby měl Liberec svoji novou nemocnici. Já 
jsem jen najatý manažer, který má nemocnici 
řídit a bude respektovat rozhodnutí majitelů. 
Pokud se nám podaří najít fi nanční prostředky 
při čerpání zdrojů z EU, uděláme vše pro jejich 
získání. Rozhodně nechceme riskovat stavbu 
nové nemocnice a někoho tím do budoucna 
nadlouho zadlužit. Tyto obavy jsou liché.

 Stavba nové nemocnice je projekt v řá-
du několika miliard korun, je vůbec možné 
v současné době získat dostatek prostředků 
na takový projekt?

Jedinou šancí na získání prostředků je projekt 
IROP a to buď na centrální úrovni Ministerstva 
pro místní rozvoj, nebo v alokaci na Liberec-
ký kraj. Jaké bude reálné čerpání, bychom měli 
vědět v 1. pololetí 2014. Teprve poté má smy-
sl pokračovat v projektové dokumentaci a ná-
sledné stavbě. Je ale možné, že se nám na ty-
to prostředky nepodaří dosáhnout a bude nut-
né změnit naši strategii a investovat do nové-
ho pavilonu v areálu nemocnice.

 Krajská nemocnice Liberec je největším 
zdravotnickým zařízením v Libereckém kra-
ji, od ledna se spojí s Panochovou nemocnicí 
v Turnově.  Plánujete spolupráci i s dalšími 
zdravotnickými zařízeními v kraji?
Nastupoval jsem do pozice ředitele libe-
recké nemocnice již ve stadiu, kdy spojení 
s turnovskou nemocnicí bylo před koneč-
ným rozhodnutím politiků. Osobně jsem 
měl v době  rozhodování velmi špatný po-
cit z toho, že celý projekt nebyl absolutně 
rozpracován do detailů, následných opatře-
ní a dopadů na personální politiku atd. Nic-
méně jsem se svými lidmi okamžitě celou si-
tuaci zanalyzoval a navrženými a zkalkulo-
vanými opatřeními si potvrdil vizi, že i tur-
novská nemocnice může v našem společném 
řízení být firma s vyrovnaným hospodaře-
ním bez negativních dopadů na zdravotníky 
a pacienty. Věřím, že i Turnováci brzy ocení, 
že spojení s libereckou nemocnicí bylo jedi-
ným možným a správným řešením jejich si-

tuace a jistotou zachování jejich akutní ne-
mocnice. Co se týče spolupráce s ostatními 
nemocnicemi v regionu, tak musím říct, že 
máme perfektní spolupráci s frýdlantskou 
nemocnicí, jabloneckou nemocnicí a také 
s jilemnickou nemocnicí. S krajskou nemoc-
nicí v České Lípě se nyní s ohledem na spo-
lečného vlastníka snažíme spolupráci vý-
razně zlepšit. Spolupráce ale musí být i ze 
strany tohoto zdravotnického zařízení chtě-
ná. Velké rezervy máme ve spolupráci se zá-
chrannou službou, a to na obou stranách. 
Obecně jsme velmi otevření jakékoliv formě 
spolupráce se všemi nemocnicemi se sna-
hou o zachování jejich suverenity.

 Blíží se konec roku, co byste popřál vaší 
nemocnici do roku 2014?
Naší nemocnici bych přál mnoho spokoje-
ných pacientů, kteří budou sdílet svoji spo-
kojenost s naší péčí mezi své známé a my se 
staneme oblíbenou a vyhledávanou nemoc-
nicí, plnou obětavých a motivovaných zdra-
votníků, kteří si budou vážit toho, že si pa-
cienti vybírají naši nemocnici. Věřím, že my 
jako management, který ví, jak se má o své 
zaměstnance postarat, je za tuto péči a las-
kavost k pacientům v rámci možností maxi-
málně odměníme, a budeme se snažit zpří-
jemňovat i pracovní prostředí. S koncem ro-
ku 2013 bych popřál všem našim zaměst-
nancům i pacientům klidné svátky a pohodu 
v kruhu svých rodin.

Generální ředitel Krajské nemocnice Liberec Luděk Nečesaný: Obrat v chodu 
nemocnice se podařil díky obrovské vstřícnosti a spolupráci zaměstnanců 
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Paní Erlichová z Prahy 9 podlehla před více než rokem 
naléhání obchodního zástupce jednoho z menších do-
davatelů energií, který jí nabízel několikatisícové roční 
úspory. Odešla tedy od svého dlouholetého dodavate-
le k novému a začala pomalu plánovat, co si za slíbe-
né uspořené peníze pořídí. Z vyúčtování, které však ny-
ní od svého nového dodavatele obdržela, je však po-
někud rozčarována. Oproti minulosti totiž nejenže neu-
šetřila prakticky nic, ale navíc zjistila, že kdyby zůstala 
u dodavatele předchozího a využila slevu, kterou jí na-
bízel, byla by na tom naopak znatelně lépe. I když by se 
nyní chtěla vrátit ke svému původnímu dodavateli, tak 
nemůže. Před vypršením sjednané smlouvy s dodava-
telem novým, by mu totiž musela uhradit smluvní po-
kutu, která by její aktuální ztrátu ještě více zvětšila. 
Paní Mottlová z Prahy 3, která svého dodavatele 
změnila, ale po roce se vrátila k tomu původnímu, se 
zase pozastavuje nad rozdíly v kvalitě služeb a zákaz-
nického servisu. „Je to něco, co si člověk neuvědo-
mí hned, ale až následně, když potřebuje něco nut-
ně vyřídit. V mém případě se jednalo o reklamaci vy-
účtování spotřeby energie, kde byla chyba. Na roz-
díl od mého minulého dodavatele však ten nový ne-
provozoval žádnou obchodní kancelář, kam bych se 
mohla osobně obrátit, na jeho linku pro zákazníky se 
permanentně nedalo dovolat a na zaslaný mail jsem 
nedostala žádnou odpověď. Reklamaci jsem tak mu-
sela řešit formou zdlouhavé listovní korespondence, 
což jediné alespoň částečně fungovalo. Ta mě však 
kromě času stála i celkem dost peněz, protože dopi-

sů jsme si vyměnili několik a všechny jsem pro jisto-
tu posílala vždy doporučeně“. 
Pan Bříza z Prahy 4 upozorňuje na další nevýhodu, 
kterou s sebou změna dodavatele může přinést. „Kaž-
dý by si měl uvědomit, že změnou dodavatele nená-
vratně přichází o veškeré výhody a bonusy, které mu 
ten původní poskytoval, ale u dodavatele nového ne-
musí být vůbec k dispozici. Zvykl jsem si například, že 
když potřebuji opravit porouchaný plynový spotřebič, 
stačí jednoduše zavolat mému dodavateli a ten vše za-
řídí a na opravě se za určitých podmínek i finančně po-
dílí. Bral jsem to již téměř jako samozřejmost a pro-
to pro mě bylo nepříjemným překvapením zjištění, že 
dodavatel, ke kterému jsem od toho původního pře-
šel, podobné služby neposkytuje. Vše si tedy nyní mu-
sím zařídit sám, nikdo mi v tom nepomůže a o něja-
ké finanční spoluúčasti si mohu nechat jen zdát. Jak 
jsem bohužel pozdě zjistil, podobných příkladů se na-
jde mnohem více“. 
Co tedy poradit a na co si při zvažované změně 
dodavatele dát pozor? 
Rozhodně se vyplatí postupovat vždy obezřetně a hod-
notit celou věc komplexně a z více úhlů pohledu. Vše 
si důkladně promyslet a opatřit si veškeré dostupné 
informace. Stávající dodavatel mnohdy může nabízet 
různá zajímavá cenová a další zvýhodnění, o jejichž 
existenci nemusíme mít ani potuchy. I proto je dobré 
před rozhodnutím, zda přejít k jinému dodavateli, zjis-
tit, co vlastně nabízí ten stávající. Mnohdy to může být 
velmi překvapivé zjištění.

Změnit dodavatele energie nemusí být vždy výhra
Na trhu s energiemi vrcholí boj o zákazníky a ti jsou prakticky denně vystaveni nepřebernému množství 
různých nabídek. Posoudit, co je však pro potřeby konkrétního odběratele skutečně výhodné a odlišit  se-
riozně míněné nabídky od těch méně seriozních nebo zcela neseriozních, je stále obtížnější. Zákazníci si 
od změny svého dodavatele slibují zejména úsporu nákladů a lepší podmínky. Ani jedno z toho se však ve 
skutečnosti nemusí vůbec dostavit,  právě naopak.  Zeptali jsme se proto několika z těch, kterým změna 
dodavatele energie nesplnila očekávání, na jejich zkušenost. 
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Vážení a milí čtenáři 
a příznivci Metropolu,

máte v rukou letošní poslední číslo 
Metropolu v tištěné podobě. Sluší se 
všem, bez kterých by se k vám ob-
líbené noviny nedostaly, poděkovat 
za celoroční důvěru a přízeň. 
Vezmu to jmenovitě. Poděkování si 
zaslouží celý tým vydavatelství, re-
dakcí včetně dopisovatelů počínaje, 
přes obchodní, ekonomické a grafic-
ké oddělení, až po distribuci. Stej-

né ocenění si zaslouží i naše inter-
netová redakce, webeditoři portá-
lů www.tydeniky.cz i www.zpravo-
dajstvionline.cz, kteří vám denně 
předkládají aktuální zprávy z domo-
va i ze světa. Zajímavé články a fo-
tografie můžete nalézt také na Fa-
cebooku Noviny METROPOL. Velké 
uznání patří klientům, kteří pomá-
hají našemu, ryze českému vydava-
telství udržet se v dobré ekonomické 
kondici na mediálním trhu nepřetr-
žitě plných sedm let. Podporu máme 

i u smluvních institucí, kam noviny 
do vlastních stojanů pravidelně za-
vážíme. Zapomenout nesmím ani na 
tiskaře a dopravce společnosti Mo-
raviaPress v Břeclavi, kde se každý 
měsíc s železnou pravidelností roze-
bíhá rotačka s Metropolem. Nejdů-
ležitějšími partnery jste pro nás vy, 
vážení a milí čtenáři, pro které novi-
ny rádi a s láskou připravujeme. Dě-
kuji vám za vaše tipy, podněty a pří-
spěvky, ze kterých při naší práci vy-
cházíme. 

A tak mi, v závěru roku 2013 dovol-
te, abych za celý tým vydavatelské 
skupiny METROPOL popřála vám 
všem pokojné a veselé 
Vánoce a hodně zdraví, 
štěstí, úspěchů, 
radosti a poho-
dy v roce 2014. 

Ladislava Richterová
šéfredaktorka
richterova@tydeniky.cz
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