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Text: Boris Šimon

Předseda České vakcinologické společnosti a ředitel Fakultní nemocnice Hradec Králové Roman 
Prymula se směle může nazývat Východočechem.

Vakcinolog Milan Prymula
patří do světové špičkypatří do světové špičky

číslo 7 • ročník I • 18. června 2010Královéhradecký a Pardubický kraj www.tydeniky.cz

 Jaký je hlavní rozdíl mezi vedením fakulty vo-
jenského zdravotnictví a vedením fakultní ne-
mocnice? Dá se toto vůbec srovnávat?
Základní principy řízení jsou nepochybně shod-
né a obě instituce mají společný akademický 
a medicínský aspekt. Ovšem ostatní aspekty se 
poměrně diametrálně liší. Fakulta vojenského 
zdravotnictví je institucí vzdělávací a výzkum-
nou, která patří mezi menší fakulty. Nejen 
z důvodu mého dlouhodobého působení zde, 
ale hlavně z hlediska počtu zaměstnanců 
jsem v podstatě všechny znal. Ve fakultní 
nemocnici s přibližně 4 600 zaměstnanci 
je to iluzorní. Systém řízení je několika-
stupňový s rozsáhlou delegací pravomocí 
i odpovědností. Důležitou součástí je zde 
nepochybně agenda ve vztahu k pacien-
tům, včetně případného řešení stížností. 
Nemocnice je rozsáhlým komplexem, kte-
rý je do značné míry soběstačným. 

 Máte nějaký cíl, kterého byste chtěl 
ve funkci ředitele hradecké fakult-
ní nemocnice dosáhnout? Nemocnice 
prošla v minulých letech mnoha změ-
nami, přesto – co jí ještě chybí?
Fakultní nemocnice v Hradci Králové 
patří mezi nejšpičkovější, ale i nejvý-
stavnější zdravotnická zařízení v zemi. 
Máme tedy na co navazovat a mohu ne-
pochybně poděkovat svému předchůdci 
za nastoupený trend a vysoký standard, 
který si nemocnice dlouhodobě udr-
žuje. Jsme nemocnicí akreditovanou 
a tento punc kvality chceme udržet i do 
budoucna společně s vyrovnaným hos-
podařením. Nepochybně je však stále 
co zlepšovat. Chtěl bych vybudovat za-
řízení, kde i to nejméně výkonné oddě-

lení bude alespoň na průměru fakultních 
nemocnic v zemi. Naopak některé kliniky 

by měly být jakousi vlajkovou lodí nemocnice 
a být v absolutní tuzemské špičce, ale i získat me-

zinárodní renomé. Filozofi ckým cílem dalšího roz-
voje je koncentrovat veškerou akutní péči do areálu 
FN a v původním areálu staré nemocnice vybudovat 
stacionář. Chtěl bych také vytvořit v nemocnici vý-
zkumné centrum, které by spolupracovalo s akade-
mickou i komerční sférou.

 Zbývá Vám při ‚šéfování‘ největší nemocnice 

v Královéhradeckém kraji ještě čas na přednášení 
studentům? Říká se, že pro pedagogiku se člověk 
musí narodit a potom se jí už těžko pouští...
Musím říci, že mne přednášení vždy bavilo, neboť tato 
interakce obohacuje nejen posluchače, ale velmi často 
i vlastního pedagoga. Rovněž je ale třeba sebekriticky 
přiznat, že už v pozici děkana jsem studentům v pre-
graduálním studiu přednášel v důsledku řady jiných 
aktivit spíše sporadicky. Více přednáším v postgradu-
álních programech a v řadě specializovaných kurzů. 
Svou odbornou vakcinologickou problematiku dnes 
přednáším prakticky po celém světě. Už ale nejsem 
čistým akademikem, takže musím pro tyto aktivity 
využívat dovolenou.

 Právě jste se vrátil z daleké ciziny, jak mnoho pra-
covně cestujete? Není člověk přílišným cestováním 
tak unaven, že tráví svou dovolenou raději doma, 
v Česku?
Řada osob se myslí, že cestování po světě je velmi pří-
jemnou kratochvílí. Skutečnost však je zcela odlišná, 
a pokud cestujete často, je to náročné nepochybně po 
všech stránkách včetně té zdravotní. Protože na řadu 
odborných zahraničních aktivit využívám i svou řád-
nou dovolenou, opravdu příliš po vzdálených zahra-
ničních destinacích netoužím. Na druhé straně se ale-
spoň jednou do roka snažím s rodinou na dovolenou 
vyrazit a zpravidla to bývá nějaká blízká zahraniční 
destinace. 

 Co je pro vás největší relax? Jak odpočíváte – ak-
tivně nebo pasivně?
Abych řekl pravdu, na odpočinek mi příliš času nezbý-
vá a pokud mám zkoordinovat pracovní povinnosti 
ředitele fakultní nemocnice a povinnosti odborně-me-
dicínské, je vždy ona druhá aktivita pro mne jakýmsi 
relaxem. Donedávna jsem se ve volném čase věnoval 
hře šachů, kde mám výkonnostní třídu mistr FIDE 
(světová šachová federace), ale na to mi v poslední do-
bě skutečně čas příliš nezbývá. Fyzickým aktivitám se 
rovněž věnuji spíše sporadicky. 

 Jste spíš ‚letní‘ nebo zimní typ?
Osobně příliš velkých rozdílů mezi ročními obdobími 
nedělám. V zimě rád vyrazím na hory a věnuji se sjez-
dovému lyžování. V létě preferuji aktivní náplň dovo-
lené a teploty nad 30 stupňů Celsia příliš nevyhledá-
vám. Pokud s rodinou jedeme na dovolenou k moři, je 
dobou pro mne adekvátní jeden týden, delší pobyt na 
pláži mne příliš vnitřně nenaplňuje. 

Od narození do současnosti vždy pobý-
val ve východních Čechách. Narodil se 
v Pardubicích a do ukončení gymnázia 
tam i bydlel. Jako plnoletý přesídlil do 
Hradce Králové, kde  vystudoval Vojen-

skou lékařskou akademii a Lékařskou 
fakultu Univerzity Karlovy. Až do svého 
nástupu do největší nemocnice v Králo-
véhradeckém kraji následně v akademic-
kém prostředí zůstal. 

MUDr. Roman Prymula

Hradec Králové | Město Hradec Králo-
vé investuje zhruba 5,5 milionu korun 
do instalace topného systému pod hrací 
plochu a dalších vylepšení fotbalového 
stadionu v městské části Malšovice. Are-
ál by tak měl splnit podmínky I. fotba-
lové ligy. 
Malšovický stadion bude mít po dlou-
hé době vyhřívanou travnatou plochu, 
o investici rozhodli radní. Za 5,5 milionu 
specializovaná fi rma položí topné kabely 

a také instaluje nové lavičky. „Máme vý-
hodu, že v zemi neleží například zavlažo-
vací systém, takže pokládka bude bez pro-
blémů provedena strojově a již za 14 dnů 
nebude na trávníku vidět žádný zásah,“ 
řekl hradecký primátor Otakar Divíšek.
Původně klub FC Hradec Králové žádal 
o šest milionů korun, za něž by bylo 
navíc ještě 2500 nových sedaček. Ra-
da města však vyšší částku neschváli-
la.   (met )

Fotbalová plocha bude prvoligová
Královéhradecký kraj | Cestování 
vlakem či autobusem po Královéhra-
deckém kraji je výrazně jednoduší. Od 
13. června se spustil nový integrovaný 
systém veřejné dopravy.
V kraji tak slouží více spojů než dosud, 
lépe na sebe navazují a současně za-
čaly platit nové jízdní řády. Autobusy 
jsou díky integrovanému systému do-
pravy daleko více využité. 
„Tento systém se v těchto oblastech osvěd-

čil. Přináší výhody pro obyvatele kraje 
a efektivně využívá vozy na jednotlivých 
spojích. Jsme první kraj v zemi, který 
takovou novinku zavádí na celém svém 
území. OREDO, autor tohoto projektu 
a organizátor dopravy v našem kraji, má 
i díky těmto zkušenostem začít organizo-
vat dopravu také v Pardubickém kraji,“ 
uvedl krajský radní odpovědný za do-
pravu Josef Ješina. 
Změny v jízdních řádech se postupně 

projednávaly se starosty měst a obcí 
či s dopravci, kteří autobusové linky 
provozují. Úpravy se rodily tak, aby 
veřejné spoje lidem bezproblémově 
sloužily při cestách do škol, k lékaři či 
do zaměstnání. Pasažéři mohou pře-
stupovat mezi vlakem i autobusem na 
jednu jízdenku a přepraví se na ni po 
celém kraji. Spoje, jejichž počet se asi 
o pětinu rozšířil, na sebe lépe navazují. 
Jízdné se přitom nezvýšilo. (met)

Cestování po královéhradeckém kraji je jednodušší
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Zatímco ze začátku se pomoc zamě-
řovala na evakuované obyvatele, nyní 
je největší zájem o pracovní pomůcky 
a desinfekční a úklidový materiál. Po-
moc a humanitární sbírky organizují 
pro severní i jižní Moravu a Slezsko 
i ostatní Oblastní spolky ČČK ve východ-
ních Čechách.
„Potřeba pomoci v zaplavených oblastech 
stále trvá. Například na Bohumínsku se už 
naplno rozjely likvidační a úklidové práce 
a lidem chybějí prostředky, nářadí a pra-
covní pomůcky. Proto hradecký Červený 
kříž prodloužil sbírku až do pátku,“ řekl 
Pochylý.
Do pomoci se zapojuje stále více obcí ne-

bo firem. Například společnost MAKRO 
poskytla materiál v hodnotě půl milio-
nu korun, potřebné věci za 5 000 korun 
získal hradecký Červený kříž darem od 
prodejny Hornbach, jednání pokračuje 
se společností Interspar a o podobné 
nabídce uvažují i další obchodní řetěz-
ce. Lokální sbírku uspořádali i zaměst-
nanci firem ARZE a EMPLA, obce Roud-
nice a Dolní Roveň, Dům dětí a mládeže 
Jednička ve Dvoře Králové nebo Sbor 
dobrovolných hasičů Habřina. Tiskárna 
Kvart vyrobila zdarma označení sběrné-
ho místa v Hradci Králové a Ford AUTO 
IN Pardubice bezplatně zapůjčil dodáv-
kový vůz na distribuci materiálu. (met)

Na pomoc zaplaveným pět aut materiálu
Hradec Králové | Spolek Českého Červeného kříže (ČČK) Hradec Králové 
doručil do Karviné, Ostravy a Bohumína už pět aut materiálu. Zatímco ze 
začátku se pomoc zaměřovala na evakuované obyvatele, nyní je největší 
zájem o pracovní pomůcky a desinfekční a úklidový materiál, řekl předse-
da hradeckého místního ČČK Lukáš Pochylý.

Pardubice | Jako každoročně se u pří-
ležitosti narozenin Jana Kašpara sešli 
veteráni Východočeského aeroklubu 
Pardubice u pomníku tohoto prvního 
českého aviatika v Pardubicích na Duk-
le. Na vzpomínkovém setkání, které 
tentokrát připadlo na pátek 14. květ-
na,  tradičně nechyběl ani náměstek 
hejtmana Roman Línek. 
„Letos je tomu přesně 100 let, co se Janu 
Kašparovi podařilo vzlétnout. Díky tomu 
je v Pardubicích a Pardubickém kraji avi-
atice zasvěcen celý rok 2010 a uskuteční 
se celá řada akcí, s pardubickou aviatic-
kou poutí v čele. Jejich prostřednictvím si 
našeho prvního letce připomene daleko 
více lidí, než kolik se nás každý květen 
schází u jeho pomníku. Z toho mám 
upřímnou radost, protože jestli si někte-
rý z našich regionálních rodáků zaslouží 
uznání za to, co ve svém oboru vykonal 
a znamenal, pak je to určitě Jan Kašpar,“ 
vysekl poklonu průkopníkovi českého 
letectví Roman Línek.

Pohár pro hasiče
Na Malé Hané se 8. května konal 20. 
ročník požární soutěže mladých hasi-
čů. O pohár hejtmanů Pardubického 
a Jihomoravského kraje bojovalo 380 
sportovců ve 37 družstvech. Cenu 
hejtmana Pardubického kraje Rad-
ko Martínka si odvezl do Zderazi na 
Chrudimsku Jan Tměj.  Pohár Jihomo-
ravského hejtmana získala Lucie Ská-
celová z Jevíčka. V kategorii mladších 
žáků vyhrálo domácí družstvo Sboru 
dobrovolných hasičů a v kategorii 
starších  žáků se radovali z vítězství 
sportovci  z SDH Pomezí. 
„Dobrovolní hasiči patří k nejdůležitěj-
ším složkám v každé obci, proto Par-
dubický kraj hasičům vychází vstříc 
a snaží se podporovat jejich činnost. 
Z výsledků závodů je patrné, že vaši 
starší kolegové ve vás budou mít zdat-
né následníky,“ poblahopřál hejtman 
Radko Martínek mladým hasičům ke 
sportovním výkonům, kterých do-
sáhli při sportovním klání.

Půl milionu na povodně
Pardubický kraj | Rada Pardubického 
kraje projednala a schválila poskyt-
nutí finanční pomoci v celkové výši 
500 tisíc korun povodněmi postiže-
ným krajům. 
Kraj požádá hejtmany tří nejvíce po-
stižených krajů, Moravskoslezského, 
Zlínského a Olomouckého, aby sdělili 
jména pěti obcí, které povodeň nej-
více postihla. „Lidem do těchto míst 
zasažených katastrofálními záplava-
mi pošleme po sto tisících korunách,“ 
uvedl hejtman Radko Martínek. Jak 
uvedl, vloni kraj postupoval stejně 
a konkrétní pomoc se osvědčila. 
Jakmile kraje informace od jednot-
livých krajů předají na Krajský úřad 
Pardubického kraje, budou zmíněné 
částky odeslané přímo na účty po-
vodněmi postižených obcí.

Vzdali hold
Janu Kašparovi

V době, kdy si město před několika 
lety pořizovalo studii na koupaliště, 
se hovořilo o jeho ceně kolem 100 
milionů korun. Postupným projek-
továním a vypracováním výkazu vý-
měr se suma zvýšila na zhruba 180 
milionů. „Supervize poté upřesnila 
reálnou částku zhruba 560 milionů, 
i když s rezervou. To byla pochopitelně 
suma obrovská, proto se dlouho disku-
tovalo, zda do toho jít v tomto rozsahu, 
nebo v menším. Poté jsme se rozhodli, 
že některé věci, které nejsou zcela po-
třebné, například skokanskou věž, kte-
rá by představovala největší nebezpečí 
úrazu, vypustíme,“ uvedl při otevření 
koupaliště primátor Hradce Králové 
Otakar Divíšek. Soutěží a během re-
alizace se nakonec cena dostala na 
sumu 350 milionů. Město celou akci 
financovalo z vlastních zdrojů, na 
výstavbu si vzalo úvěr, který zatíží 
rozpočet na zhruba 15 let. 
Nedaleko malšovického fotbalové-
ho stadionu tak vznikl areál s vod-
ní plochou téměř 1 900 čtvereč-
ních metrů, travnatými plochami 
o rozloze 15 000 čtverečních metrů  
a celkovou kapacitou 1 726 osob. 
Lidé na koupališti mohou využít 
šest nezávisle vyhřívaných, udržo-
vaných a čištěných bazénů včetně 
plaveckého v délce 50 metrů. „Je 
zde whirlpool s teplotou 38 stupňů, 

oddechový vnitřní bazén s teplotou 30 
stupňů a venkovní bazény vyhříváme 
zatím na 25 stupňů. Pro ohřev vody 
využíváme teplou vodu z Tepelného 
hospodářství HK,“ uvedl vedoucí 
Koupaliště Flošna Jan Konvalinka.
Mezi venkovní vodní atrakce kou-
paliště patří divoká řeka řešená ja-
ko dvojitý proudový kanál, chrliče, 
vodní děla a číše, stěnové masážní 
trysky, ve dně umístěné vodní per-
ličky, vzduchová lehátka a vzdu-
chové schody na okrajích bazénu, 
ježek, dětská skluzavka, dva tobo-
gány a podobně. U bazénů je dětský 
koutek s prolézačkami, houpačkami, 
trampolínou a podobně, také dva 
kurty na plážové sporty. Letní kou-
paliště bude v provozu od května do 
září. „Poté se voda na zimu částečně 
odpustí, nějaká musí kvůli tlaku zů-
stat. V budoucnu bychom chtěli u plá-
žových kurtů vybudovat zimní ledo-
vou plochu, ale to je otázka několika 
příštích let,“ uvedl primátor.
Celodenní vstupné do letního Kou-
paliště Flošna stojí 90 korun pro do-
spělého a snížené vstupné pro děti, 
studenty a osoby nad 60 let 50 korun, 
děti do šesti let mají vstup zdarma. Je 
možné platit čipovými hodinkami do 
městských lázní nebo městskou kar-
tou, pak se cena snižuje o zhruba 10 
procent. (met)

Nové koupaliště v Hradci
Hradec Králové | Nové venkovní koupaliště s mnoha atrakcemi se otevře-
lo ve čtvrtek veřejnosti v Hradci Králové, městské části Malšovice. Nákla-
dy na stavbu, která začala loni v červnu, dosáhly 350 milionů korun.

Úřad pro zastupování státu ve vě-
cech majetkových svolal první jed-
nání všech institucí, které dosud 
užívaly budovu čp. 12, na středu 
12. května. Na jednání vznikl har-
monogram všech nutných činností, 
které s převodem budovy souvisí. 
Stěhování krajských úředníků závisí 
na dokončení rekonstrukce budovy 
reálky. V současné době ještě není 
zcela uzavřeno, kam se který odbor 
bude stěhovat. „Jedná se celkově o po-
měrně logisticky náročnou akci, kterou 
je třeba prodiskutovat a naplánovat 
i s ohledem na to, aby byl průběžně za-
jištěn chod a fungování úřadu,“ sdělila 
vedoucí kanceláře ředitele Krajského 
úřadu Pardubického kraje Jana Hani-
ková důvody, proč dojde k přesunu 
úředníků až v horizontu několika 
měsíců.  

Pardubický kraj opustí dvě budovy 
ulici Jiráskově a Karla IV. a pravdě-
podobně v listopadu letošního ro-
ku je předá státu jako kompenzaci. 
Hejtman Radko Martínek po celou 
dobu, kdy se jednalo o převodu, 
vždy jasně deklaroval, že kraj zaru-
čí magistrátu i nadále zachování 75 
míst pro úředníky za stejných pod-
mínek, jako platí dosud. „Deset let 
Pardubický kraj usiloval o budovu bý-
valého okresního úřadu. Nakonec jsme 
uspěli se zákonodárnou iniciativou,“ 
řekl Martínek. „Přepokládáme, že do 
jednoho místa soustředíme krajské or-
ganizace, abychom ušetřili peníze za 
pronájmy. Počítáme, že zde umístíme 
Destinační společnost, kanceláře na-
bídneme také hospodářské komoře ne-
bo Krajskému sdružení hasičů,“  do-
dal hejtman.  

Budova bývalého okresu patří kraji
Pardubický kraj | Prezident Václav Klaus podepsal převod budovy na ná-
městí Republiky čp. 12 z majetku České republiky do vlastnictví Pardubic-
kého kraje. Po deseti letech se tak samosprávě v čele s hejtmanem Radko 
Martínkem, podařilo objekt získat.

Kraj dosud využíval kanceláře v budo-
vě čp. 12, kde sedí 107 krajských úřed-
níků, bezplatně. Výměnou za budovu, 
jejímž vlastníkem je Úřad pro zastupo-

vání státu ve věcech majetkových, na-
bídl kraj nově zrekonstruovaný objekt 
v blízkosti centra města (ulice Jirásko-
va) a budovu v ulici Karla IV. (met)

Začátek stavby navazuje na  dokon-
čený úsek silnice od Pardubic do 
Ohrazenic u mimoúrovňové křižo-
vatky. „Začíná stavba posledního úse-
ku důležité čtyřproudové komunikace, 
která  propojí  obě krajská města. Při-
rozeně tak vytváříme ekonomickou sí-
lu významnou v rámci celé republiky,“ 
uvedl hejtman Pardubického kraje 
Radko Martínek při slavnostním za-
hájení stavby silnice první třídy. 
„Rád bych viděl, kdyby se výsledně 
podařilo budované čtyřpruhové spo-

jení Hradce Králové a Pardubic a ča-
sem i Chrudimi překvalifikovat na 
rychlostní nebo zde alespoň povolit 
rychlost z 90 na 120 či 130 km v hodi-
ně. Prospělo by to nejen rychlejšímu 
bezpečnému spojení, ale i ekonomické 
atraktivitě centrální části východních 
Čech,“ dodal náměstek hejtmana Ro-
man Línek. Modernizace silnice je 
spolufincována z evropských fondů. 
Ředitelství silnic a dálnic zaplatí za 
úsek dlouhý 6,4 kilometru celkem 
647 milionů korun. (met)

Zrychlí cestování
mezi metropolemi

Východní Čechy/ Silnice  I/37, která je významnou dopravní tepnou mezi 
Hradcem Králové a Pardubicemi, bude mít do roku 2011 čtyři proudy. Slav-
nostním poklepem na základní kámen zahájilo Ředitelství silnic a dálnic ČR 
ve čtvrtek 20. května výstavbu posledního, šestikilometrového úseku mezi 
Hrobicemi a Ohrazenicemi. 

KRNAP boduje
Koncem loňského roku vedení Sprá-
vy Krkonošského národního parku 
(KRNAP) rozhodlo, že bude využívat 
internetovou sociální síť Facebook. 
Nyní má již 500 fanoušků, kteří do-
stávají informace o aktuálním dění.
„Facebook je fenomén současnosti, kte-
rý není možné opomíjet. Proto jsme se 
rozhodli oslovit veřejnost i na této soci-
ální síti. V současné době je to po ofici-
álních internetových stránkách parku 
nejnavštěvovanější místo, kde se lidé 
mohou dozvědět o akcích, které pořá-
dáme, budeme pořádat, ale také o dění 
v celém regionu Krkonoš,“ řekl ředitel 
Správy KRNAP Jan Hřebačka. 

Text: Metropol
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bezplatná distribuce do domácností a stojanů v Královéhradeckém a Pardubickém kraji

V letech 2000-2009 se expozice mu-
zea nacházely v silně devastovaném 
a neestetickém zemědělském areá-
lu na severozápadním okraji města 
Králíky. Muzeum v improvizovaných 
podmínkách však dokázalo ročně 
přilákat i přes 15 000 návštěvníků. 
Deset let usilovali nadšenci z fi rmy 
Armyfort o opravu, rekonstrukci či 
nejlépe úplnou přestavbu prostor 
muzea, aby expozice a exponáty zís-
kaly pro svoji prezentaci estetické 
prostředí.
S podporou Pardubického kraje a ve-
dení města Králíky se podařilo vypra-
covat kvalitní projekt, získat fi nanč-

ní grant z fondů EU a v letech 2009–
2010 vzniklo v Králíkách nejmo-
dernější vojensko-historické muzeum 
v ČR. Ruinu odchovny dobytka, rozpa-
dající se budovy a hromady různých 
trosek už zde tedy nenajdete. Na je-
jich místě je moderní muzejní areál, 
upravený terén, čisto a pořádek. Vo-

Centrum Králické pevnostní oblasti fi nišuje
Králíky | Stavba centra Králické 
pevnostní oblasti – Vojenské mu-
zeum Králíky fi nišuje. Znovuote-
vření muzea, s celoročně přístup-
nou vojensko-historickou expozi-
cí věnovanou armádě a obraně 
státu, s informačním centrem čs. 
opevnění z let 1935–1938 a před-
váděcím polygonem, je plánová-
no na čtvrtek 1. července 2010.

jenské muzeum Králíky se zcela změ-
nilo – stalo se místem, na které může 
být hrdé nejen město Králíky, které-
mu muzeum patří, ale také Pardubic-
ký kraj, který celou záležitost pozitiv-
ně ovlivnil a podpořil. 
Muzeum se 1. července otevře se zá-
kladní instalací svých expozic. Jejich 
tvorba, rozšiřování a kompletace 
bude trvat nejméně další 3 roky. Ná-
vštěvníci v expozici uvnitř výstavní 
haly (s plochou 2400 m2) tak postup-
ně shlédnou sbírku munice (pěchot-
ní, ženijní, dělostřelecké), pěchot-
ních zbraní, sbírku polních a pro-
tiletadlových kanónů, vojenské vý-
stroje, stálou výstavu věnovanou čs. 
armádě v r. 1938, ale i ČSLA. Napro-
stá většina velkých exponátů bude 
prezentována formou diorám.
Muzeum bylo proslulé ojedinělou 
expozicí věnovanou životu a osu-
dům významné vojenské osobnosti 
– armádního generála Ludvíka Krej-
čího, hlavního velitele mobilizované 

čs. branné moci v roce 1938. Výstavu 
tvořily unikátní dokumenty zapůjče-
né rodinou z jeho pozůstalosti. Z po-
zůstalosti byla vytvořena také výsta-
va věnovaná brigádnímu generálovi 
Bohuslavu Fialovi, nejbližšímu spo-
lupracovníkovi generála Krejčího. Ty 
se do nové haly vrátí v nové, rozší-
řené a doplněné podobě. Třetí osob-
ností, které se muzeum chystá věno-
vat velký prostor, je divizní generál 
Ing. Karel Husárek – ředitel Ředitel-
ství opevňovacích prací. 
Ve druhé části areálu muzea se kro-
mě moderních dílen nachází před-
váděcí plocha s terénní dráhou pro 
ukázky exponátů v pohybu, stojí 
zde přesná replika prvorepublikové 
vojenské chaty pro 120 mužů (bude 
sloužit pro tematické expozice a zá-
zemí pro akce konané na ploše) a je-
den lehký objekt vzor 37. Celá před-
váděcí plocha bude realizována jako 
bojiště – postupně zde vzniknou rui-
ny domů, zákopy, brod atd. (met)

Současné zařízení již nevyhovuje zpřísněným zákonným požadavkům na kvalitu 
odpadní vody vypouštěné z ČOV. Modernizací tak projde zejména strojní a elek-
trotechnologická část čistírny, přičemž se zrekonstruují i některé stavební objekty, 
jejichž stavebně-technický stav je již nevyhovující. „Kapacita čistírny se sníží a její 
efekt se přizpůsobí současným potřebám, protože s obnovením mlékárenského a kože-
lužného průmyslu se již nepočítá,“ uvedl ředitel VAK HK František Barák.
Zlomovým obdobím byl rok 2007, ve kterém defi nitivně ukončily ve městě svoji 
činnost koželužna a mlékárna Promil, které byly významnými vodárenskými zá-
kazníky. „V minulosti se odběr vody a využívání kanalizační sítě v Novém Bydžově rov-
nal 50 tisícům ekvivalentních obyvatel, po rekonstrukci se počítá s objemem ekvivalen-
tu 9 600 obyvatel,“ řekl dále ředitel Barák. Předchozí provozovatel, společnost ČOV 
Nový Bydžov, který toto zařízení v té době i vlastnil, se s výpadkem produkce od-
padních vod nedokázal vyrovnat. Náklady na jejich čištění totiž zůstávaly téměř 
stejné a předpokládaný defi cit v tržbách byl zhruba 10 milionů korun za rok. Ví-
ce než 5 000 obyvatel Nového Bydžova tak hrozilo v případě uplatnění místní ce-
ny více než padesátiprocentní navýšení stočného.
Rekonstrukce ČOV v Novém Bydžově patří do kategorie staveb, na jejichž realiza-
ci přispívá Ministerstvo zemědělství ČR, Královéhradecký kraj a město Nový Byd-
žov. Firma VAK HK získala na rekonstrukci dotaci od  ministerstva zemědělství ze 
státního rozpočtu ve výši 12,9 milionu korun. Královéhradecký kraj a město Nový 
Bydžov se podílí částkou dohromady pět milionů korun. Zbylé fi nanční prostřed-
ky ve výši zhruba 35,4 milionu uhradí Vodovody a kanalizace Hradec Králové. Do-
končení akce se plánuje do konce května příštího roku. Projektovou dokumentaci 
připravila společnost EKOEKO a realizaci stavby zajišťuje Sdružení pro rekonstruk-
ci ČOV Nový Bydžov: akciová společnost VCES a KUNST s. r. o.
Společnost Vodovody a kanalizace Hradec Králové v současnosti realizuje několik 
investičních akcí do své vodárenské infrastruktury, které výrazně přispějí ke zlep-
šení životního prostředí a podmínek pro provozování vodovodů a kanalizací a dal-
šímu zlepšení vodárenských služeb v regionu Královéhradecka. Rozpočet investič-
ního plánu na letošní rok počítá s použitím téměř 420 milionů korun.
Mezi akce, ke kterým je možné připojit přívlastek ‚nadregionální‘, patří i rekon-
strukce a intenzifi kace čistírny odpadních vod v Novém Bydžově. Zařízení, které 
bylo uvedeno do provozu v roce 1992, čistí odpadní vodu z města a ovlivňuje tak 
kvalitu vody v řece Cidlině a celém povodí středního Labe.
Akciová společnost Vodovody a kanalizace Hradec Králové vlastní infrastruktur-
ní vodárenský majetek – 1 296 kilometrů vodovodů, 497 kilometrů kanalizací, de-
vět úpraven vody a 12 čistíren odpadních vod v reálné hodnotě 12,3 miliard korun. 
Tento majetek v roce 2005 pronajala k provozování Královéhradecké provozní, čle-
nu skupiny Veolia Voda.  (met)

Rekonstrukce čistírny
odpadních vod začala

Nový Bydžov | Společnost Vodovody a kanalizace Hradec Králové (VAK HK) 
v těchto dnech zahájila rekonstrukci Čistírny odpadních vod (ČOV) v No-
vém Bydžově na Královéhradecku. Většinu z celkových nákladů 53,3 mili-
onu korun uhradí fi rma z vlastního rozpočtu.
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„Vždy je dobré uvolnit peníze najednou, 
nejhorší je fl ikování. Jsem rád, že se po-
dařilo získat takto velkou částku. Přeji 
hospitalu, ať se podaří získat i další pe-
níze a dokončit obnovu jeho areálu do 
puntíku, pak teprve si budeme moci od-
dechnout,“ uvedl po podpisu smlouvy 
ministr kultury ČR Václav Riedlbauch 
(na snímku vpravo).
Hospital Kuks, který je součástí unikát-
ního barokního komplexu někdejších 
lázní významného mecenáše Františka 
Antonína Šporka, projde v letech 2010 
až 2014 zásadní revitalizací za přispění 

dotace z fondů EU v rámci projektu Mi-
nisterstva kultury ČR ‚Vracíme památ-
ky do života‘.
„Projekt Kuks - Granátové jablko si klade 

za cíl oživit dnes nevyužívané a do znač-
né míry zchátralé části hospitalu. Zámě-
rem projektu je rozvíjet v obnovených 
prostorách nové aktivity, které budou mít 
vazbu nejen na původní funkce hospitalu, 
ale budou vycházet i z faktu, že jde o špič-
kovou evropskou památku,“ řekl ředitel 
Národního památkového ústavu Jose-
fov Oldřich Pešek, který před podpisem 
dokumentu prezentoval studii.
Projektový záměr v hodnotě 453 mi-
lionů korun spočívá ve vybudování 
ojedinělého multifunkčního vzděláva-
cího centra s lokální historickou tra-

dicí, které bude prezentovat přístup 
při vzorové obnově národní kulturní 
památky a současně nabídne prostor 
pro realizaci širokého spektra kultur-

Začne revitalizace barokního areálu Kuks 
Kuks | Ministr kultury Václav Riedlbauch podepsal v minulých dnech na 
Kuksu smlouvu o poskytnutí dotace 440 milionů korun z fondů EU na pro-
jekt obnovy barokního areálu tamního hospitalu. Práce na zásadní obnově 
významné části unikátního komplexu na Trutnovsku by měly být hotové 
do roku 2014.

ně edukačních aktivit určených pro 
laickou i odbornou veřejnost s úzkou 
vazbou na historickou užitnou funk-
ci areálu. V areálu by měla vzniknout 
zahrada pro pěstování léčivých bylin, 
zázemí pro jejich úpravu a výrobu lé-
čiv. Také dostanou prostor uměnovědní 
obory, jako muzikologie, divadelnictví, 
hospitální aktivity a péče o nemocné 
a podobně.
Za získané peníze po realizaci návštěv-
ník uvidí obnovený areál včetně zahra-
dy, nádvoří, okolní zeleně, fasád, střech, 
část obnovených prostor a frekventan-
ti kurzů, pro něž je projekt koncipován, 
se budou moci v těchto prostorách 
vzdělávat. Součástí bude i oprava čás-
ti kamenného mostu nad záplavovým 
územím u Labe.
Na přípravě projektu se podílel také 

Královéhradecký kraj, který ve spolu-
práci s Národním památkovým ústa-
vem usiluje o obnovení života nejen 
v hospitalu, ale také v obci. „Chceme 
Kuksu vrátit jeho kulturní a společenský 
význam a zároveň na obou březích Labe 
ukázat, jak lze smysluplně revitalizovat 
památky s využitím jejich původní funk-
ce,“ řekl hejtman Královéhradeckého 
kraje Lubomír Franc. Kraj spolu s obcí 
založil v loňském roce obecně prospěš-
nou společnost Revitalizace Kuks. Ta 
na základě marketingového plánu při-
pravuje využití značného turistického 
potenciálu v cestovním ruchu, které 
destinace Kuks nabízí díky své poloze 
- v sousedství králodvorské zoo, neda-
leko josefovské pevnosti a na cestě do 
Krkonoš. V plánu je také otevření Turis-
tického informačního centra.

Předchozí projekt počítal přede dvěma 
lety s miliardou korun, za kterou by se 
vybudoval hotel s kongresovým cent-
rem. „Před dvěma lety jsem tu nebyl, tak-
že tyto koncepce dále nerozvíjím. My jsme 
se orientovali na koncepce v podmínkách 
Integrovaného operačního programu, 
který udává, na co můžeme prostředky 
z EU využít a hotel to rozhodně nebude,“ 
uvedl dále Pešek.
Nyní se zpracovává projektová doku-
mentace na obnovu hospitalu a zahra-
dy, která by měla být hotová do konce 
letošního roku. Stavební práce by měly 
začít ve druhém čtvrtletí příštího ro-
ku a skončit v polovině roku 2014. Od 
1. ledna 2015 by měla začít pětiletá 
takzvaná fáze udržitelnosti, během níž 
se realizují naplánované aktivity. (met)

Za peníze se zmodernizovaly silnice, 
postavily cyklostezky, podpořila spolu-
práce záchranářů či vylepšilo zázemí 
podporující rozvoj turistiky. Královéhra-
decký kraj letos stejně jako loni získal ze 
všech českých regionů zapojených do 
Evropského fondu pro regionální rozvoj 
nejvíce peněz.
„Koncem letošního dubna bylo schváleno 
dalších 18 projektů, na kterých se podílí 
nějaká instituce či organizace z Králové-
hradeckého kraje. Z tohoto dotačního pro-
gramu přijde na tyto společné česko-polské 
projekty, realizované českými subjekty 
a jejich polskými partnery více než 400 mi-
lionů korun,“ řekl náměstek královéhra-
deckého hejtmana Josef Táborský.
V oblasti zaměřené na ochranu život-
ního prostředí letos uspěl mimo jiné 
projekt, jehož cílem je zlepšení ochra-
ny přírody Krkonoš pomocí vytvoření 
společného systému řízení, při kterém 
čeští a polští ochranáři využijí speciální 
geografi cký informační systém. Pozitiv-
ní dopad na životní prostředí bude mít 
i projekt, který se týká nastavení dob-
rého hospodaření s vodou a zlepšení 
kvality vod v povodí řeky Metuje v Klad-
ském pomezí. Schválen byl rovněž 
první česko-polský vědecko-výzkumný 
přeshraniční projekt. Jde o projekt Mik-
robiologického ústavu Akademie věd ČR 
v Novém Hrádku zaměřený na společný 
výzkum, vzdělávání a osvětu v oblasti 
probiotik.
„Podporu získal i rozsáhlý projekt, díky 
němuž se vylepší spolupráce českých a pol-
ských hasičů v příhraničí. Za evropské 
dotace hasiči nakoupí 20 nových vozidel. 
Vznikne také společný integrovaný zá-
chranný systém v Krkonoších, na kterém se 
bude podílet Špindlerův Mlýn a partnerské 
polské město Podgorzyn,“ dodal Táborský. 

Evropskou dotaci obdržela rovněž Zdra-
votnická záchranná služba Královéhra-
deckého kraje a Zdravotnická záchran-
ná služba města Jelenia Góra. Na české 
straně bude rekonstruován a vybaven 
chátrající objekt v Trutnově, kde vznik-
ne potřebné zázemí pro dvě výjezdové 
posádky záchranářů a zdravotnický dis-
pečink, polský partner zakoupí dvě sa-
nitky. Výrazně se tak pro pacienty zlepší 
dostupnost zdravotní péče.
Nejvíce projektů pak bylo schváleno 
v oblasti rozvoje cestovního ruchu. Usku-
teční se například další etapa výstavby 
cyklostezek v Kladském pomezí, Hro-
nov a polské partnerské město Kudowa 
Zdrój postaví bikepark a skatepark. Ve 
vrchlabské památkové zóně je plánová-
na revitalizace klášterní zahrady, v Kar-
paczi vznikne rekonstrukcí historického 
objektu informační centrum. V rámci 
projektu Vyhlídky bez hranic bude také 
rekonstruováno vyhlídkové místo zvané 
Hladomorna a k ní přilehlá zeď bývalých 
městských hradeb v Broumově.
V rámci česko-polské přeshraniční spo-
lupráce bylo již schváleno 51 projektů, 
na kterých se podílejí subjekty z Králo-
véhradeckého kraje a jejich polští part-
neři. Evropská unie na tyto projekty po-
slala celkem více než 1,3 miliardy korun. 
Další termín pro předkládání žádostí 
z tohoto programu byl předběžně sta-
noven na polovinu roku 2011. 
Organizace a instituce, které se chtějí 
ucházet o dotace z Evropské unie v rám-
ci Operačního programu přeshraniční 
spolupráce Česká republika - Polská re-
publika 2007-2013, mohou získat bez-
platně potřebné konzultace ke svým 
projektům na odboru grantů a dotací 
Krajského úřadu Královéhradeckého 
kraje.  (met)

Sedm set milionů
na česko-polské projekty
Královéhradecký kraj/ Zhruba 700 milionů korun již Královéhradecký kraj 
získal z fondů Evropské unie na projekty přeshraniční spolupráce mezi 
Českou republikou a Polskem. Celkem kraj společně s polskými partnery 
obdržel z EU dotace přes 1,3 miliardy korun.

„Tento závod patří mezi nejkrásnější ma-
ratonské tratě na světě. Start i cíl závodu 
byl na Staroměstském náměstí a celý  zá-
vod dlouhý 42,195 kilometru vedl různý-
mi pražskými čtvrtěmi,“ uvedla mluvčí 
hasičů Pardubického kraje Vendula 
Horáková. 
Celkem se závodu účastnilo 7 500 zá-
vodníků. Martin Trojan běžel tento me-
zinárodní závod jako amatér, ale i jako 
příslušník HZS Pardubického kraje a byl 
tedy registrovaný v kategorii Záchran-

Vítěz je z Pardubického regionu 
Pardubický kraj | Profesionál-
ní hasič Martin Trojan z HZS 
Pardubického kraje, územního 
odboru Chrudim, se v květnu 
účastnil závodu nazvaného 
Volkswagen Maraton Praha. 
V kategorii kategorii Záchran-
ných a bezpečnostních složek 
doběhl první.

ných a bezpečnostních složek. Tuto 
kategorii Martin Trojan vyhrál, když 
doběhl s časem 3:02.40 hodin a skončil 

v celkovém pořadí na 250. místě. V ka-
tegorii amatérů se Martin Trojan umís-
til na 133. pozici. (met)

Pohár hejtmana Pardubického kraje vybojoval mladý hasič ze Zderazi - z úspěchu se 
radovali hasiči SDH Pomezí.

Na podpoře cyklostezek se členo-
vé rad Královéhradeckého kraje 
a města Hradec Králové shodli na 
společném jednání v areálu nově 
vybudovaného hradeckého letní-
ho koupaliště. Stavbu cyklostez-

ky z Hradce do Pardubic by měla 
podle radních kraje a krajského 
města  připravovat obecně pro-
spěšná společnost, kterou by měly 
tvořit samosprávy ležící na trase 
této komunikace. Tato společnost 
se nyní ve spolupráci měst, obcí 
a kraje rodí. Podobně nyní vzniká 
projekt „Lodí a na kole z Hradce 
Králové do Josefova a na Kuks“, 
díky níž by měla vzniknout labská 
cyklostezka z krajského města do 
Kuksu.
„Na jeho realizaci by měla tato obecně 
prospěšná společnost získat fi nanční 
podporu z Evropské unie. Předpoklá-
dáme, že v roce 2011 by se měly začít 
stavět první úseky této cyklostezky. 
Ta by měla pomoci oživit cestovní 

Kraj a Hradec daly zelenou cyklostezkám
Královéhradecký kraj/ Kraj a město Hradec Králové budou společně pokra-
čovat ve výstavbě labské cyklostezky vedoucí z Kuksu do Hradce Králové 
a cyklostezky mechu a perníku z Hradce do Pardubic.

ruch na malebném labském břehu 
a současně sloužit lidem k cestování 
do práce. Sto milionů bychom měli na 
tento projekt získat z Evropské unie, 
celkem stavba vyjde na 115 milionů,“ 
uvedl královéhradecký hejtman Lu-
bomír Franc. 
Mimo to si krajští a městští radní 
také vyměnili informace o postojích 
týkajících se pokračování výstavby 
důležitých dopravních tepen v okolí 
krajského města, projektu Rodinné 
pasy, protipovodňových opatření 
krajského města či prioritní inves-
tice na územní Hradce.
Krajští radní a členové rady krajské-
ho města se scházejí nejméně dva-
krát ročně a projednávají význam-
ná společná témata, kterými se obě 
samosprávy průběžně zabývají. 
Jednání bylo zřejmě předposlední 
před podzimními komunálními vol-
bami.  (met) 
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Členové šermířské skupiny Abaka 
v historických kostýmech se z malé 
pirátské plachetničky, zapůjčené od 
Hradecké paroplavební společnos-
ti, vylodili na levém břehu Labe, aby 
přes odpor zaměstnanců muzea bu-
dovu dobyli. Po setmění následovala 
ohňová show plivačů ohně a další 
program.
Muzeum východních Čech nabídlo 
zájemcům ukázky archeologické prá-
ce, aneb Co dělal Indiana Jones mi-
mo záběry fi lmové kamery, prezen-
tace malby na ruční papír, programy 
pro děti a pro všechny občerstvení 
ve spodním dvoře muzea. Kromě to-
ho byly zdarma přístupné i všechny 
výstavy, jako Ikony, Kampanologická 
sbírka muzea, Secese, Vážky ČR ve 
fotografi i několika autorů včetně 

Muzejní noc obohatilo vylodění pirátů
Hradec Králové | Letošní třetí ročník Královéhradecké muzejní noci, kte-
rá se uskutečnila v pátek 28. května, tentokrát ozvláštnilo vylodění pirátů 
z řeky Labe a pokus o dobytí budovy Muzea východních Čech.

zpěváka Dana Bárty, Neuskutečněné 
projekty Josefa Gočára, Hradec Krá-
lové od počátků osídlení do stavby 
pevnosti. Přístupný byl i Památník 
bitvy 1866 na Chlumu.
V Galerii Moderního umění si ná-
vštěvníci mohli prohlédnout stá-
lou expozici České výtvarné umění 
20. století a další výstavy. V budově 
Regiocentra na Pivovarském náměs-
tí byla přístupná Galerie Vladimíra 
Preclíka s bohatým doprovodným 
programem. „Letos jsme naši účast 
na akci chtěli udělat trochu zábav-
nějším než naučným způsobem. Letos 
tedy nebyly komentované prohlídky, 
naopak zase lidé mohli zkusit vyluštit 
dvě zábavné křížovky,“ řekl ředitel 
Galerie moderního umění Tomáš 
Rybička. Přístupný byl i soubor so-

chařských děl Příběh utrpení a na-
dějí člověka na loukách u Stanovic 
a Žirče, nedaleko od Kuksu na Krá-
lovédvorsku.
Muzejní expozice sdělovací a za-
bezpečovací techniky v Kydlinovské 
ulici v Hradci Králové nabídla jedi-
nečnou sbírku železniční techniky 
a související technické dokumentace 
se zasvěceným komentářem dvou 
průvodců.
V zahrádkářském muzeu byla pro 
návštěvníky připravena prohlídka 
exponátů muzea dokumentujících 
historii ovocnářství, zahradnictví 
a zahrádkářství v ČR, obrázků sta-
rých českých odrůd jablek spojená 
s besedou o ovocnářství, galerie 
významných osobností Českého za-
hrádkářského svazu, čtení z Malšo-
vických kronik Josefa Kuřátka a de-
gustace výrobků místní moštárny.
V prostorách Českého farmaceutic-
kého muzea v Hospitálu Kuks na 
Královédvorsku byla pro návštěvní-
ky připravena Rozšířená komento-
vaná prohlídka Kouzlo apatyky, což 
jsou stálé expozice doplněné o tak-
zvanou Dittrichovu lékárnu, která 
se do Kuksu přestěhovala ze zru-
šené expozice historických lékáren 
Národního muzea v Nerudově ulici 
v Praze.
Informační centrum, které je umís-
těno v secesní budově malé vodní 
elektrárny Hučák v Hradci Králo-
vé, v průběhu muzejní noci uspořá-
dalo prohlídky elektrárny každých 
30 minut a u příležitosti druhého 
výročí otevření Informačního centra 
pro návštěvníky tombolu s věcnými 
cenami. (met)
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O titul Muž roku se budou z ČR 
ucházet Jan Hájek z Břeclavi, Jan 
Podojil z Ústí nad Labem, Karel 
Granát z Berouna, Jan Pochobrad-
ský z Prahy, Lukáš Macháček z Olo-
mouce a Jan Žižka z Tábora.
Muž roku ČR je vyhlášen pojede-
nácté, Muž roku SR potřetí. „Letos 
se hlásili hlavně studenti a mana-
žeři. Nejčastější jméno bylo Jan, 
dokonce z Čech budou soutěžit čtyři 
Janové. Nejobvyklejší zájmy a ko-
níčky byly posilovna, tanec a četba 
knížek,“ řekl David Novotný, pořa-
datel akce.
Setkání, které proběhlo v KU Ba-
ru, se zúčastnili i někteří porotci 

a účinkující, jako například Vlaď-
ka Erbová, Miro Šmajda, Libuše 
Švormová, Ondřej Ruml, právnič-
ka Klára Slámová, Jana Bobošíko-
vá, Míša Nosková, Tomáš Magnu-
sek, Lumír Olšovský, Muž roku SR 
Peter Menky či Eva Čížkovská.
Finále se uskuteční 27. srpna 
v Náchodě, na následující den je 
připraven koncert Petry Černocké 
a Two Voices. Výtěžek bude vě-
nován stacionáři Nona v Novém 
Městě nad Metují a na rehabilita-
ci Martina Zacha, loňského vítě-
ze Muže roku, který se po úrazu 
zotavuje v Rehabilitačním centru 
v Kladrubech.  (met) 

Zhruba před dvěma lety město 
do programu zařadilo šest rodin. 
Dvě nejúspěšnější se nyní stěhují 
z Husovy ulice do větších sídlišt-
ních bytů s nájemní smlouvou na 
12 měsíců. Zbývající čtyři rodiny 
teprve musejí prokázat schopnost 
žít bez pomoci sociálních pracov-
níků.
„Museli v ubytovně a pak v bytech 
v Husově ulici prokázat, že jsou 
schopni a ochotni plnit své závazky 
vůči majiteli nájemního bytu a fun-
govat v rámci zažitých konvencí, na-
příklad chodit do zaměstnání či vy-
chovávat děti,“ řekl Radek Flosman 
z odboru komunitních služeb.
Do programu mohou být zařaze-
ni sociálně slabí obyvatelé města, 
kteří nemají možnost vlastního 
ubytování, nemají vůči městu dlu-
hy, jsou zaměstnáni nebo vykoná-

vají veřejnou službu, spolupracují 
na rekvalifikačních kurzech úřadu 
práce či pečují o osobu blízkou. 
Přednostně jsou do něj zařazovány 
rodiny, které dosud neměly mož-
nost samostatného bydlení, rodiny, 
které posílají děti do školy. Nejprve 
dostanou možnost žít v ubytovně, 
pokud si plní povinnosti, stěhují  
se do bytů v Husově ulici. Fungu-
jí-li i zde bez problémů, město jim 
pronajme obecní byt. 
„Je to projekt pro lidi ohrožené bez-
domovectvím. Při výběru adeptů 
upřednostňujeme rodiny s dětmi, ale 
ani ostatní lidi v tísni z něj nevylu-
čujeme,“ doplnil terénní pracovník 
Branislav Štefanča.
Projekt město rozšíří o dalších šest 
rodin, které přestěhuje z ubytoven 
v Češkově ulici a ve Školské do by-
tů v Husově ulici. (met)

Vedle pěti český týmů se turnaje zú-
častnily i týmy z Německa a Polska. 
Všechny přítomné přišli pozdravit 
Ludmila Navrátilová, poslankyně 
Parlamentu České republiky, a Ladi-
slav Forman, vedoucí odboru škol-
ství, kultury a tělovýchovy krajské-
ho úřadu. Nad turnajem převzala 
osobní záštitu krajská radní Jana 
Pernicová.
Týmy byly rozděleny do dvou sku-
pin a podle umístnění v nich byly 
následně nasazovány do bojů o me-
daile. Po velkém boji se ve fi nále 
utkali žáci domácích Chroustovic 
a Liberce. Díky nádhernému gólu, 
za který by se nemusel stydět ani 

Cristiano Ronaldo, vyhráli domácí 
nejtěsnějším výsledkem 1:0 a moh-
li začít oslavovat titul mistra repub-
liky pro rok 2010. 
„Jsem na chlapce moc pyšný,“ jásal 
ředitel školy Jaroslav Bálek. „Všich-
ni kluci ukázali, že mají v sobě nejen 
sportovního ducha a chuť vítězit, ale 
i touhu poznávat nové lidi a navazo-
vat nová přátelství. Vždyť německé 
mužstvo na turnaji nevstřelilo ani 
branku, ale odjíždělo domů jako ví-
těz, když naše chlapce porazilo ve ve-
černí vložené soutěži v přetlačování 
rukou,“ dodal Aleš Mrázek, učitel 
tělocviku a hlavní organizátor spor-
tovní části turnaje. (met)

„Dlouhodobě pracujeme na umožnění 
vstupu i vozíčkářům a dalším osobám 
tělesně postiženým do budov v majetku 
města. Kino Centrál bylo jednou z po-
sledních takzvaně bariérových budov,“ 
řekl náměstek hradeckého primátora 
Martin Soukup. Podle něj byly důvo-
dem dlouhodobých příprav složité 
majetkové vztahy v okolí kina. Zhru-
ba dva roky proto trvalo, než se měs-
to dobralo projektové dokumentace. 

„V letošním roce zahájíme rekonstruk-
ci sociálních zařízení, vstupu z ulice 
Karla IV. a únikových východů tak, aby 
handicapované osoby na vozíčku bez-
problémově mohly přijet do Centrálu 
a odjet,“ řekl dodal  náměstek. Podle 
Soukupa vzhledem k tomu, že úpra-
vy nejsou nijak náročné, budou práce 
trvat řádově několik měsíců.
Pro handicapované jsou již upravené 
například Muzeum východních Čech 

Kdo se stane Mužem roku?
Praha | Finalisté soutěže Muž roku 2010, která se uskuteční 27. srpna 
v Náchodě, se poprvé ukázali veřejnosti. Z celkového počtu 789 přihlá-
šených mužů z České a Slovenské republiky jich bylo do fi nále vybráno 
dvanáct. 

Hradec bude mít bezbariérové kino
Hradec Králové | Radní města Hradec Králové schválili uvolnění 930 tisíc 
korun na úpravy kina Centrál tak, aby bylo bez problémů přístupné těles-
ně postiženým osobám.

či Klicperovo divadlo, tam se vozíčká-
ři dostanou dokonce pomocí výtahu 
i na balkon. „Ty budovy byly postavené 
v určité době, ve které se s tímto příliš 
nepočítalo. Byly upravovány tak, aby 
se do nich vozíčkář dostal za pomoci 
dalších osob. Naší prioritou je objekty 
upravit tak, aby to bylo možné bez po-
moci druhých,“ upřesnil Soukup. 
Podle jeho slov zatím nejsou bezbari-
érové všechny školy ve městě, což ale 
není ani cílový stav. „Dětí na vozíčku 
není tolik. Některé školy jsou pro ně uzpů-
sobené, aby nabídka pro ně byla zajíma-
vá. Potřebné informace najdou lidé na 
webu města,“ uzavřel Soukup. (met)

Učni z Chroustovic
jsou mistry

Chroustovice, Chroustovice, nejlepší jsou v republice. Toto skandování 
znělo v pátek 7. a v sobotu 8. května celými Chroustovicemi. Místní od-
borné učiliště totiž v domácím prostředí vyhrálo otevřené Mistrovství 
České republiky mentálně postižených žáků 2010 v kopané. 

První dvě rodiny
se stěhují do nového

Pardubice | V rámci pardubického projektu podporovaného bydlení pro 
sociálně slabé občany se po dvou letech stěhují první dvě rodiny do měst-
ských bytů v sídlišti Polabiny. Obě rodiny doposud bydlely na ubytovně, 
uvedla náměstkyně primátora Štěpánka Fraňková.

Pardubice | Projekty do Integrova-
ného plánu rozvoje města (IPRM) 
nazvané Přitažlivé město mohou 
předkladatelé odevzdat do konce 
června na pardubický magistrát. 
„Pokud jejich projekt bude vybraný, 
pak mají velikou šanci získat evrop-
skou dotaci,“ uvedla mluvčí města 
Nataša Hradní.
Integrovaný plán se v letech 2007 
až 2013 zaměří na území středu 
města. Umožňuje čerpání evrop-
ských prostředků z Regionálního 
operačního programu a tematic-
kých operačních programů. 
„Předkládané projekty by měly být 
zaměřené na zvýšení kvality urbani-
zovaného prostředí ve středu města 
a zkvalitnění nabídky možností trá-
vení volného času,“ řekl manažer in-
tegrovaného plánu Aleš Berka.
Podávání projektů na předepsaném 
formuláři je možné poštou na adre-
su města nebo osobně na podatel-
nu magistrátu do 30. června. Bližší 
informace jsou na internetových 
stránkách města www.pardubice.
eu nebo na vyžádání u manažera 
IPRM. (met)

Projekty do
Přitažlivého města
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roxy2.cz          tel.: 475 600 650
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Veselá mysl dokáže mnohem víc, nežli většina léčiv (Avicenna) bylo správné znění tajenky v minulém čísle. Plážový slunečník  obdrží  Inka Babáková z Hradce Králové. 
Pro úspěšného vylosovaného luštitele dnešní křížovky je připravena cyklistická přilba od KÚ Jihočeského kraje. Těšíme se na vaše odpovědi na adresách: VÝCHODO-
ČESKÝ METROPOL, Čs. armády 287, 500 03 Hradec Králové, nebo krizovkavychod@tydeniky.cz (napište telefonní spojení, abychom vás mohli kontaktovat) 
nejpozději do 25. června 2010. Příjemnou zábavu a hodně štěstí přeje vaše redakce.
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král

Starší 
zájmeno

Třída

Utíkat

Slovensky 
„polibek“

Vysoký
ptačí
zvuk 3 Nerost 

mastek

Stará
žena

Český
malíř 

(Oldřich)

Ohlazení
Spodní
prkno 

povozu

Bývalý 
vynikající 
fotbalista 

Slavie

Mléčný 
drahokam

Spojka 
vylučo-

vací

Oceán

Obydlí
pro psa

Zn. žehliček 
z Hlinska

Jiráskova 
kronika

Koupelová 
sůl

Úder
Tvrdý
plod

Sudá 
číslovka

NAPOVÍME:
Isis, Luža, 

NCL, šmel, 
Oplt, Lou.

Spěch

Barvení 
tkanin

Jm. zpěváka 
Hagena

Schopnost

Nejedlá 
houba

Internetová 
debata

Velké
zvíře
s kly

Látat
Otázka

při
sázce

Anglický 
šlechtický 

titul

Purpur Svit

Konejšivé 
citoslovce

Ona

Cíp fraku

Výraz
váhavce 

(inu)

Kamarádka 
Maxipsa 

Fíka 4

Osévat
Mořský 
ploutvo-
nožec

Původce 
díla

     

Hovězí roláda
po liberecku 
Suroviny: 500 g hovězího zadního 
masa, 400 g hovězího výřezu, 200 g 
kořenové zeleniny (mrkev, celer, pe-
tržel), l dl šlehačky, 100 g tuku nebo 
oleje, bobkový list, celý pepř, 5 vajec, 
sůl, 100 g cibule, 30 g hladké mouky, 
několik kuliček nového koření, seka-
ná zelená petrželka
Postup: Z hovězího masa upravíme 
plát, který rozklepeme, osolíme 
a opepříme. Hovězí výřez semeleme 
na masovém strojku, zamícháme 
3 vejce a šlehačku, vše okořeníme 
a připravenou směsí potřeme plát 
masa. Na mleté maso rozložíme  vět-
ší část očištěné kořenové zeleniny 
a natvrdo uvařená vejce - vše nakrá-
jené na nudličky. Plát důkladně zavi-
neme a převážeme bílou nití. Opeče-
me na tuku po všech stranách.
Na zbylém tuku po opékání osma-
žíme dozlatova jemně nakrájenou 
cibuli, přidáme zbytek nakrájené ze-
leniny, divoké koření a zalijeme vo-
dou. Do tohoto základu vložíme ope-
čenou roládu a pod poklicí dusíme 
do měkka. Měkkou roládu vyjmeme 
a šťávu vydusíme na tuk, zaprášíme 
hladkou moukou, zasmahneme, za-
lijeme vodou nebo vývarem a dobře 
provaříme. Hotovou šťávu procedí-
me přes hustý cedník a dochutíme. 
Hotovou roládu zbavíme nití, nakrá-
jíme na porce a podáváme.
Vhodnou přílohou jsou vařené 
brambory nebo dušená rýže posypa-
ná sekanou petrželkou.

Dobrou chuť vám přeje
Mistr kuchař Jaroslav Vašák

METROPOL            
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Objednávky na dobírku u výrobce: 
TEREZIA COMPANY  
Tel./Fax: +420 261 221 277 • e-mail: vegi@vegi.cz 

www.rakytnikovyolej.cz

NOVINKA

Bez dalších 
olejových příměsí!
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TEREZIA COMPANYY
Tel./Fax: +420 261 221 277 • e-mail: vegi@vegi.cz

www rakytnikovyolej cz

Objednávky na dobírku u výrobce:
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OBSAHUJE OMEGA -3, 6, 7 a 9

NENASYCENÉ MASTNÉ KYSELINY

. a yt o yo ej.c

• • při cévních a kožních onemocněních
• • při potížích trávicího a močového ústrojí
• • na podporu kvality růstu vlasů a nehtů
• • při detoxikaci organizmu

DOPORUČUJEME užívat 
pravidelně a dlouhodobě:

CÉVY, TRÁVENÍ, 
POKOŽKA

ZÍSKEJTE 50,- Kč SLEVU !
Po zaslání tohoto kupónu na adresu TEREZIA COMPANY, Na Veselí 26, 
140 00  Praha 4, dostanete při nákupu Rakytníkového oleje slevu 
50,- Kč na každý výrobek. Běžná cena 1 ks Rakytníkového oleje je: 
390,- Kč + poštovné. Platnost nabídky do 30.06.2010. 
Kód nabídky 7KUK474. Při nákupu nad 1000,- Kč poštovné ZDARMA KUPÓNKUPÓN

ZÍÍSKEJTE 50 Kč SLEVU !
ŽÁDE JTE V LÉKÁRNÁCH

+ 10 t b l k+50 +

RAKYTNIKOVY OLEJ 7KUK474 146x110CZ.indd   1 5/25/10   2:56 PM

Omega-3 karboxylové (obecněji 
mastné) kyseliny jsou nezbytné 
kyseliny potřebné od početí přes 
těhotenství a dětství a nepochyb-
ně i během celého života.

Nejbohatším zdrojem dvou hlavních 
karboxylových kyselin DHA (dokoza-
hexaenová kyselina) a EPA (eikoza-
pentaenová kyselina) ve stravě jsou 
olejnaté ryby, jako například tuňák, 
losos, makrela apod.
Pokud jich chceme mít dostatek, měli 
bychom konzumovat minimálně jed-
nu olejnatou rybu každý týden, ale 
existuje mnoho lidí, kteří rybu vůbec 

nikdy nejedli, natož nějaký olejnatý 
druh. Tito lidé riskují, že budou mít 
těchto základních živin nedostatek.

Obvyklé příznaky pak jsou:

•  drsná suchá pokožka s chloupky 
bez života a křehké nehty 

•  alergické sklony, jako například 
ekzém, astma a senná rýma 

•  šeroslepost a citlivost na jasné 
světlo 

•  nízká koncentrace a odreagová-
ní se 

•  sklon k depresi a prudkým změ-
nám nálad

K čemu slouží a na co jsou dobré 
Jsou velmi důležitou složkou preven-
ce srdečně-cévních chorob. Mají schop-
nost bránit tvorbě krevních sraženin 
(trombů), které můžou být příčinou in-
farktu myokardu nebo cévní mozkové 
příhody, tedy zavinit náhlé úmrtí. Jed-
noduše řečeno tedy „ředí“ krev.
Mezi další klady patří, že mají proti-
zánětlivý efekt v organismu a přijíma-
né v dostatečném množství pomáhají 
v terapii autoimunitních onemocnění, 
jakými jsou Crohnova choroba, rozt-
rušená skleróza, revmatoidní artritida 
a migrenózní stavy. U dětí napomáha-
jí rozvoji mozkových funkcí.  (met)

Omega 3 mastné kyseliny
Beran 21. 3. - 20. 4.
Zkuste se víc usmívat. Za-

mračená tvář je nedůvěryhodná, ni-
koho nezajímá ani nenadchne. Dnešní 
doba vyžaduje vlídné, sterilně vyhlaze-
né a optimistické tváře. Svěží vzhled 
a úsměv boduje. Poučte se.

Býk 21. 4. - 21. 5.
Nenechejte se citově vydírat. 

Ačkoliv si hrajete na povznesené cyni-
ky, srdce máte až příliš vstřícné. Toho 
umí dobře využít vaši partneři, protože 
odhalit zranitelnou stránku vaší pova-
hy je jednoduché.

Blíženci 22. 5. - 21. 6.
Stále si myslíte, že láska je to 

jediné, co má v životě smysl a čekáte 
na zázrak v podobě citového vzplanutí, 
protože vaše srdce je téměř vyprahlé? 
Zapomeňte na to a věnujte se raději 
rodině nebo práci.

Rak 22. 6. - 22. 7.
Zvýšení vašich příjmů je 

nadosah. Chce to jen trochu diploma-
cie, obratnosti a sebezapření a vaši 
obchodní partneři vám budou zobat 
z ruky. Nesmíte však v poslední chvíli 
zaváhat a udělat chybu.

Lev 23. 7. - 23. 8.
Vaše vytrvalost a houževna-

tost je pověstná, proto se nesmíte ne-
chat otrávit těmi, kdo o vás pochybují  
a nedůvěřují vám. Prosaďte svoji myš-
lenku, jděte si za svým a neustupujte 
ani o krok. 

Panna 24. 8. - 23. 9.
Nesmiřujte se s tím, že součas-

ný stav, s kterým nejste vůbec spokoje-
ní,  je trvalý.  Každou situaci lze změnit. 
Potřebujete jen silný motiv a dostatek 
odhodlání a kola příštího osudu nabe-
rou rychlejší obrátky.

Váhy 24. 9. - 23. 10.
Příliš se zabýváte oslňováním 

svého okolí, ale podstatné věci vám utí-
kají pod rukama. Když se rychle vzpa-
matujete, dá se ještě leccos zachránit.  
Zajištění vyšší pozice s dobrým platem 
není k zahození.

Štír 24. 10. - 22. 11.
Často využíváte svého typic-

ky tajemného, pronikavého pohledu 
k získání obdivu svých kolegů. Vaše 
okouzlující schopnost rozpalovat dru-
hé ale v poslední době bohužel nefun-
guje v partnerském vztahu.

Střelec 23. 11. - 21. 12.
Jarní úlet vám tentokrát pře-

kvapivě přinese nejenom spoustu zá-
bavy, ale i něco trvalejšího. Možná ko-
nečně najdete někoho, s kým vydržíte 
déle, než se dá od vás očekávat. Třeba 
lásku na celý život?

Kozoroh 22. 12. - 20. 1.
Aniž o to usilujete, budíte ob-

čas svými schopnostmi a výsledky víc 
pozornosti, než je vám příjemné.  To 
s sebou přináší i závistivé a jízlivé rek-
ce těch méně úspěšných. Povzneste se 
a nevšímejte si jich. 

Vodnář 21. 1. - 19. 2.
Přátelství pro vás znamená víc 

než láska. Potřeba zařazení do nějaké - ať 
už společenské, politické či náboženské 
skupiny, vám dává smysl pro identitu 
a pocit bezpečí. Pozor na fanatismus!

Ryby 20. 2. - 20. 3.
Jste nevyléčitelnými romantiky 

a často si své idoly stavíte na neskuteč-
ně vysoké piedestaly. Bohužel se nedo-
kážete vyrovnat s realitou a odmítáte 
přijmout pravdu, když vám z očí spad-
nou růžové brýle.

METROPOL 
horoskop

Připravila: Ludmila Petříková

Čs. armády 287, Hradec Králové, redakcevychod@tydeniky.cz

Tisková reklama funguje.
Zaručeně.
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„Jeden můj známý trpěl touto nemocí od 
puberty. Bylo to zhruba před čtyřiceti le-
ty a lékaři si tehdy nevěděli s touto ne-
mocí vůbec rady. Považovali ji za něja-
kou formu padoucnice. Nekontrolovaně 
usínal kdekoliv a kdykoliv a někdy velmi 
tvrdě, byl prakticky k nevzbuzení. Praco-
val manuálně, velmi šikovný na všechny 
druhy řemesel, ale s usínáním měl velké 
problémy a hlavně - byl nešťastný, že ho 
ovládá něco, co sám nemůže nijak kon-
trolovat. Jednou, na nějaké slavnostní 
celopodnikové schůzi, si sedl vedle mě. 
V momentě, kdy ředitel bilancoval chod 
podniku, úspěchy a neúspěchy za celý 
uplynulý rok, padla hlava mého známé-
ho na moje rameno a málem mě zavalil 
celou váhou svého 100kilového těla. Vy-
tuhl úplně neuvěřitelně a začal nahlas 
chrápat. Nastalo ticho, někteří se zača-
li smát v předtuše taškařice, nebo provo-
kace. Postupem času vešly jeho trampoty 
ve známost a okolí, právě pro jeho úžas-
nou pracovitost na něho bralo vždy ohle-
dy. Jednou pracoval přes noc a uzamkl se 
zevnitř. Ráno museli hlídači volat policii 
a pohotovost, neboť oknem byl k vidění 
sedící u pracovního pultu naprosto ne-
hybný a nereagoval na klepání, ani zvo-

Narkolepsií netrpí jen Šípková Růženka

nění. V obavách, že již není mezi živými, 
vnikli dovnitř. Po pár hodinách se můj 
známý probral a divil se tomu pozdviže-
ní…,“ vzpomíná na toto velmi zvlášt-
ní onemocnění čtenářka Metropolu. 
Narkoleptici musejí v běžném živo-
tě řešit mnoho problémů. Okolí to-
tiž často o nemoci nikdy neslyšelo, 
a tak náhlé usínání netoleruje, nebo 
se mu vysmívá. Výjimkou není ani 
obviňování, že dotyčný určitě vede 
nezřízený noční život a pak v práci 
usíná. 

Narkolepsie je nervové onemocnění, 
které postihuje část mozku, která kon-
troluje usínání a vstávání. Nemoc se 
projevuje náhlým a nekontrolovatel-
ným usínáním, které se opakuje nepra-
videlně. Pacient může usnout i během 
hovoru, řízení auta nebo jídla. Příčina 
tohoto onemocnění není dosud zce-
la objasněna. Předpokládá se, že je vý-
sledkem genetických změn nebo auto-
imunní reakce.
Vědcům ze Stanfordské univerzity 
ve Spojených státech se teď podaři-

lo poodhalit, co způsobuje narkolep-
sii. Studie, na které se podíleli i čeští 
experti, ukázala, že nemoc může vy-
volat i angína, anebo obyčejný zánět 
horních cest dýchacích. Vědci si totiž 
všimli, že lidé s nově odhalenou nar-
kolepsií měli větší množství protilá-
tek proti streptokokovi. 
Dochází k náhlému usnutí, které často 
bývá způsobeno intenzivním emočním 
prožitkem, například smíchem. Sva-
ly se uvolní, postiženému spadne če-
list a zvrátí se hlava. Také končetiny se 

uvolní, jako při běžném spánku. Může 
dojít k dočasnému znehybnění. Osoby 
postižené narkolepsií mají při záchva-
tu halucinace podobné snům. K ostat-
ním příznakům patří noční vstávání, 
kdy nemocného sužuje zvýšená tepo-
vá frekvence, je rozrušený nebo má ab-
normální chuť na sladké. Záchvat může 
trvat několik sekund, ale i hodin.
Narkolepsie je diagnostikována u mu-
žů i žen. Obě tato pohlaví jsou ve statis-
tikách této nemoci zastoupeny stejnou 
částí. První záchvat této nervové cho-
roby je nejčastěji ve věku 15 až 30 let. 
Nemoc mohou spustit také hormonál-
ní změny, proto je právě puberta pře-
lomovým obdobím, kdy se narkolepsie 
může poprvé projevit.

Prevence a léčba
U této choroby je velmi těžké stanovit 
přesnou diagnózu. Narkolepsie bývá 
často zaměňována s epilepsií a anémií, 
jako příčina může být chybně označe-
na nízká hladina cukru v krvi nebo one-
mocnění srdce. K získání více informa-
cí o stavu pacienta se používá vyšetře-
ní EEG, které je prováděno v průběhu 
spánku. Při narkolepsii je důležité dodr-
žovat pravidelný režim ve spánku, cvi-
čení i odpočinku. Doporučují se krátké 
relaxační pauzy během dne. V místnos-
ti, kde pobývá nemocný, je dobré udr-
žovat neustálý přísun čerstvého vzdu-
chu. Medikamentózní léčba probíhá za 
pomocí antidepresiv a léčiv, které obsa-
hují amfetamin. Pacienti s narkolepsií 
musejí užívat léky, které přes den sní-
ží spavost a také léky, které jim dovolí 
usnout v noci. Vědci věří, že se už brzy 
najde lék na narkolepsii. Experti doufa-
jí, že se jim to podaří v horizontu pěti 
až sedmi let.
Dita Brančíková s použitím www.vitalia.cz

Kdopak by neznal známou sto-
ry ze třetího dílu fi lmové pohád-
ky Shreck. Šípková Růženka zůstá-
vá neustále o pár kroků pozadu 
od ostatních bytostí. Kromě toho 
je trochu pomalá a má vážné pro-
blémy udržet nit i při běžných kaž-
dodenních rozhovorech – trpí to-
tiž narkolepsií. Většina diváků ob-
líbené trilogie se určitě hlasitě smá-
la, když princezna ve fi lmu usínala 
uprostřed hovoru. Ovšem lidem, 
kteří touto nemocí trpí v reálném 
životě, do smíchu moc není.

„Cena šatů je zhruba čtvrt milionu korun. 
Krajka je samozřejmě ručně paličkovaná 
a spotřebovalo se na ni téměř 2000 met-
rů hedvábných nití a zlatého dracounu,“ 
uvedla jednatelka společnosti Vambe-
recká krajka CZ Marie Stoklasová. 
Modely pro Taťánu Kuchařovou jsou 
dílem návrhářky Zuzany Štěpánkové 
a šily je zručné švadleny z Vamberec-
ké krajky. Krajka byla zhotovena za tři 
měsíce a pracovalo na ní pět krajká-
řek. „Je to úžasný pocit pracovat na díle, 
které naši zemi představí světu. Za svou 
kariéru jsem sice měla možnost praco-
vat na špercích a dárcích pro diplomaty 
a vládu, ale EXPO je zcela výjimečné. 
Moc mě to těší,“ řekla krajkářka Jana 
Horáková.
Vamberecká krajka již v dubnu vyrobi-
la a odeslala do Číny také šperky, bro-
že a hedvábné šály s krajkou, které si 
objednala česká expozice v Šanghaji. 
Podstatná část výrobků z Vamberku 
bude součástí dárkové kolekce pro 
hosty a vzácné návštěvy českého pa-
vilonu.
Většinu návrhů pro Šanghaj vytvořila 
návrhářka Lenka Kroulíková. Ta se mů-

že pochlubit, že šperky z vamberecké 
krajky dostaly třeba bývalá ministryně 
zahraničí USA Madeleine Albrightová, 
manželka amerického prezidenta Bar-
bara Bushová či německá kancléřka 
Angela Merkelová. Zlatou korunku 
z vamberecké krajky s českými granáty 
dostala i jordánská princezna Haja. 
Světová výstava EXPO 2010 na výstav-
ní ploše pěti čtverečních kilometrů má 
dosud největší účast ve 159 let dlou-
hé historii těchto světových expozic. 
Do Číny zamířilo 189 zemí. Návštěv-
nost výstavy, která potrvá půl roku, 
se odhaduje na 70 milionů lidí. Český 
pavilon na světové výstavě Expo 2010 
v Šanghaji zažil od prvního dne velký 
nápor návštěvníků. Generální komi-
sař české účasti Pavel Antonín Stehlík 
odhadl jejich počet na 35 000, ačkoli 
předpokládaná horní hranice návštěv-
nosti byla 30 000 lidí denně. Vambe-
recká krajka tvoří spolu s korunovač-
ními klenoty, staroměstským orlojem, 
Českým Krumlovem a Pražským 
hradem pět z 25 českých perel, které 
vybrali lidé v národním hlasování na 
internetu.  (met)

Taťána Kuchařová předvedla
šaty z Vamberku

Miss World Taťána Kuchařová předvedla na světové výstavě Expo 2010 
v čínské Šanghaji hedvábný žlutý a červený model šatů, které pro ni vypra-
covala Vamberecká krajka CZ.

„Ofi ciální rekord naměřený v délce 63,46 
km na trase Dolní Loučky - vrchol Devět 
skal  byl zdolán za necelých 7 hodin,“ 
sdělil naší redakci jednatel a kronikář 
SDH Běloves Jiří Polák. Nový rekord, 
kterého se za SDH Běloves na trase č. 
4 zúčastnili: Pavel Punar, Leoš Flek, Jiří 
David a Vašek Matoušek, zapsala do 

knihy českých rekordů pelhřimovská 
agentura Dobrý den. Pořadatelem té-
to akce byli hasiči z Nových Dvorů u 
Žďáru nad Sázavou. „ Sraz účastníků 
byl v Šiklově mlýně. Velitel Jiří Sáblík 
vše perfektně zorganizoval a to si za-
slouží uznání, sborů se totiž účastnilo 
na 300,“ dodal Polák. (met)

Hasiči pokořili český rekord
Dosavadní český rekord z roku 2001 v dálkové dopravě vody v délce 47 km 
byl dne 8. 5. 2010 pokořen dobrovolnými hasičskými sbory.
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Vážení a milí čtenáři,
tento editorial píši v době, kdy uhodily 
letošní první tropické dny.  Myslím při-
tom na vás, kteří se můžete osvěžit na 
nových koupalištích, u rybníků, řek 
a vodních nádrží a moc vám to přeji. Mo-
je myšlenky ale daleko víc směřují k těm, 
kterým vodní živel při nedávných vze-
dmutých hladinách toků  také na výcho-
dě Čech přidělal vrásky na čele. Naštěs-
tí se našlo hodně lidí i institucí, kteří po-
mohli a stále pomáhají.  Východočeši byli 
také mezi prvními, kteří se rozhodli oka-
mžitě pomoci lidem z moravských kra-

jů, kde povodeň brala obydlí i majetek. 
Mnozí z nich si jistě zaslouží veřejné po-
děkování. Právě od toho je tady Výcho-
dočeský Metropol. Napište nám o tom, 
tyhle příspěvky určitě rádi v některém 
z dalších čísel zveřejníme. 
Ani vedra nezastavila náš redakční tým 
při přípravě tohoto vydání. Osobnos-
tí na titulní straně je ve svém oboru od-
borník na slovo vzatý, uznávaný doma 
i v cizině  – předseda České vakcinologic-
ké společnosti a ředitel Fakultní nemoc-
nice v Hradci Králové – Roman Prymula.  
V rozhovoru s naším šéfredaktorem Bori-

sem Šimonem se mimo jiné se vyznává 
z toho, proč se cítí Východočechem.
 Na dalších stránkách jsme se i tentokrát 
zaměřili především na události, které 
pomohly dobrým věcem. Například na-
jít sociálně slabším spoluobčanům no-
vé, důstojné bydlení, dále zajistit příspě-
vek na dobrovolnický projekt „Připoj se“, 
či vybudovat další část labské cyklostez-
ky, nebo kino bez bariér pro snazší vstup 
handicapovaných a podobně.  Konečně 
přečtěte si a posuďte sami. Jste to totiž 
vy, naši čtenáři, kteří rozhodujete o tom, 
zda se Východočeský Metropol stal va-

ším oblíbeným společníkem. Pokud se 
chcete  podílet na jeho tvorbě, můžete 
nám zasílat tipy nebo příspěvky poštou 
či v elektronické podobě tak, jako to udě-
lal Ing. Jiří Polák z Náchoda. Adresy na-
jdete v tiráži listu na této straně. Těšíme 
se na ně.

Krásné, pohodové léto bez mráčku 
a živelných pohrom všem přeje

Jana Böhmová,
ředitelka pro východní Čechy
e-mail: bohmova@tydeniky.cz
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Skončila vám škola a ještě 
nevíte, jakou kariéru si zvolit?
Než se rozmyslíte, dáme šanci všem, kteří chcete vyzkoušet svoji 
komunikaci a umění prodávat.
Můžete rozšířit  obchodní tým regionálních novin skupiny Metropol.

Nabízíme:
 Zaškolení a systematické vzdělávání
 Podporu služebně starších kolegů
 Provizní systém odměňování

Požadujeme:
 Komunikativnost
 Pracovní nasazení
 Ukončené SŠ nebo VŠ vzdělání

Pokud to s námi chcete vyzkoušet, 
zašlete do 25. června 2010

stručný životopis na adresu:
personalistika@tydeniky.cz.

O osobním pohovoru vás budeme 
informovat písemně.

První písemná zmínka o tvrzi Stará je 
z roku 1340 v závěti Arnošta ze Sta-
ré. V ní věnuje tvrz i s přilehlými ves-
nicemi a pozemky své manželce Ad-
ličce. Páni ze Staré byli tehdy nejvý-
znamnějším rodem v okolí. Arnošt byl 
hejtmanem v Kladsku a jeho rodovým 
sídlem byla právě tvrz Stará. Zde se 
také pravděpodobně narodil jeho syn, 
budoucí první arcibiskup pražský – 
Arnošt z Pardubic.
Arnošt ze Staré měl čtyři syny, nej-
mladší Vilém se svým synem Smilem 
Flaškou vybudovali nynější kamenný 
hrad. Díký úzkým stykům rodiny se 

dvorem se na stavbě projevil vliv sta-
vební parléřovské hutě. Z tohoto ob-
dobí pochází i kaple před zámkem. 
Starou také vlastnil Smil Flaška z Par-

spor o toto panství. Ten nakonec vy-
hrála rodina Weissenwolfů.
Roku 1921 při první pozemkové re-
formě se stal zámek majetkem česko-
slovenského státu. Nebyl však nadále 
opravován, a tak i přes snahu přede-
vším nadšených brigádníků bylo ro-
ku 1960 rozhodnuto o jeho demolici. 
Naštěstí se roku 1964 stal předsedou 
MNV učitel pan Vladimír Holman. Dal 
dohromady několik důchodců z obce 
i okolí a zámek začal růst z trosek. Po-
máhaly také trempské letní brigády.
Jednou z podmínek obnovy bylo také 
vhodné využití objektu. Od roku 1969 
má na Starých Hradech své sídlo Lite-

rární archiv Památníku národního pí-
semnictví. Jsou tu depozitáře, studov-
ny a ubytovna pro badatele. Přístupné 
pro veřejnost jsou pracovny Jarosla-
va Vrchlického, Elišky Krásnohorské 
a Aloise Jiráska.
Od roku 1994 přešlo oddělením obce 
Staré Hrady od Libáně vlastnictví areá-
lu hradu a zámku na obec Staré Hrady. 
Postupem doby bylo jasné, že peníze 
z pronájmu PNP na opravy a údržbu 
objektu nestačí. To bylo hlavním dů-
vodem, proč se obec rozhodla objekt 
prodat. A tak mají Staré Hrady od po-
loviny r. 2007 nového majitele, man-
žele Sukovy.

Staré Hrady u Jičína – templáři, dobrý duch a pohádky
Tak jako každý hrad, i Staré Hra-
dy jsou opředeny pověstmi. Ta 
nejtajemnější je o templářích, kte-
ří prý byli původními vlastníky 
tvrze Stará. Z výprav do východ-
ních zemí si přivezli sochy dva-
nácti apoštolů v životní velikos-
ti. Ty zde nechali zakopat a kopá-
če zaživa zazdili, aby nevyzradili 
místo úkrytu. Když chtěli templá-
ři později poklad přemístit, skon-
čili strašlivou smrtí, prchajíce 
před přízraky zemřelých. A tak 
podle pověsti skončí každý, kdo 
by se chtěl pokladu zmocnit, ne-
boť duše mučedníků bdí nad po-
kladem doposud. Jiná verze legen-
dy je, že se nejednalo přímo o so-
chy apoštolů, ale o obrovské va-
louny zlata, které při správném 
postavení otevírají bránu do ča-
soprostoru.

dubic, autor známé alegorické básně 
Nová rada.
Poté se zde vystřídalo několik pánů. 
Roku 1567 Starou koupil Kryštof Popel 
z Lobkovic, majitel sousedního pan-
ství Kost, člen dvorské válečné rady 
a rytíř Řádu zlatého rouna. Jeho dce-

ra Uršula přinesla hrad věnem Jiřímu 
Pruskovskému z Pruskova, komorníku 
čtyř habsburských císařů. Roku 1573 
Pruskovští začali s přestavbou původ-

ní gotické tvrze na renesanční zámek, 
největší a nejkrásnější stavbu celého 
kraje. Stavitelem byl pravděpodob-
ně některý italský architekt z okruhu 
pražského císařského dvora. Dostav-
ba zámku pokračovala i za jeho syna 
Oldřicha Disidera, který na císařském 
dvoře zastával funkci komorníka a ra-
dy. Z této doby pochází nad vstupním 
portálem předzámčí latinský nápis 
a vzácná psaníčková a fi gurální sgra-
fi ta s biblickými výjevy a hlavní oltář 
v kostele – vzácná dřevořezba Kristo-
va křtu, dílo neznámého mistra.
Roku 1628 zámek kupuje Albrecht 
z Valdštejna. Tento vynikající voje-
vůdce a ekonom po Bílé hoře získal 
část majetku okolní šlechty, která se 
zúčastnila protihabsburského odbo-
je. Celému Valdštejnovu území se za 
jeho doby říkalo terra felix - šťastná 
země, protože Valdštejn zajistil jeho 
prosperitu a klidný vývoj. Organizo-
val zde výrobu pro potřeby své armá-
dy, chránil území před průtahy a po-
bytem vojsk. Zdejší panství spravoval 
prostřednictvím svého synovce.
Po Valdštejnově zavraždění přichá-
zí na Staré Hrady rod Schliků. Ti za-
kládají panství Kopidlno – Staré Hra-
dy. Hlavními sídly Schliků byly upra-
vené zámky v Kopidlně a v Jičíněvsi 
a starohradský zámek byl jen hospo-
dářským centrem panství a panským 
dvorem, konírnami, špejcharem a pi-
vovarem. Po roce 1800 se vlivem ne-
dostatečné údržby sesulo gotické kří-
dlo. Roku 1811 zednický mistr Pelikán 
provedl alespoň zabezpečovací práce 
na zámku. Jeho jméno a letopočet se 
nachází nad vchodem do zámku, spo-
lu se schlikovským znakem mezi chy-
bějícími bustami císařů Ferdinanda I., 
a Maxmiliána II. (uvnitř zámku). Po-
sledním mužským potomkem kopi-
dlenské větve Schliků byl Ervín Fran-
tišek Schlik. Po jeho smrti se rozpoutal 


