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ročník 5 • 26. září 2012Moderní bezplatné vysokonákladové noviny pro volný čas

www.tydeniky.cz

• Bohuslava Sobotky, předsedy ČSSD • Jiřího Zimoly, hejtmana Jihočeského kraje 
• Ivany Stráské, náměstkyně hejtmana Jihočeského kraje 

• Jaromíra Slívy, radního Jihočeského kraje a starosty města České Velenice 

• Miroslava Jocha, 1. náměstka primátora města České Budějovice 
a dalších představitelů jihočeské sociální demokracie.

Zveme občany na setkání s ČSSD,
které se uskuteční  27. září 2012 za účasti: 

Těšíme se na vás: 

• v 10 hodin v Českém Krumlově (parkoviště Tesco),

• ve 14 hodin v Prachaticích (Velké náměstí)

• v 17 hodin v Českých Budějovicích (parkoviště Mariánské náměstí)

• Bohus

Úmyslně jsem použila slova Václava 
Havla, stará více než 20 let. Jak smutné, 
že platí i dnes. 

Vzkvétá země, kde lidé vnímají korupci ja-
ko zásadní problém? Nebo snad vzkvétá ze-
mě, kde přibývá nezaměstnaných, na jed-
no volné pracovní místo čeká 11,44 ucha-
zeče, platy řady učitelů se pohybují pod 
celostátním průměrem, úředníkům se sni-
žují, policisté a hasiči jsou propouštěni, do 
škol přichází stále méně peněz, stejně tak 
do zdravotnictví, sociálních zařízení a pod-
pory sportu? Vzkvétá země, kde se šetří 
na zdravotně postižených? Kde se obírají 
důchodci? Při růstu inflace se jejich penze 
budou zvyšovat pouze o třetinu růstu cen 
a reálných mezd. Proč? Proto, aby vláda 
na těch nejchudších ušetřila v příštím ro-
ce 9,5 mld. korun. Místo očekávaných 428 

korun dostanou průměrně 156. To v situa-
ci, kdy se zdražují potraviny, bydlení, ben-
zín, léky. Pokud si budou chtít přivydělat, 
a to je dnes realita pro 170 000 starobních 
důchodců, přinesou do státní kasy dalších 
2,5 mld. korun. Má totiž skončit výjimka, 
která jim umožňovala slevu na dani. V pra-
xi to znamená až o 2000 Kč měsíčně méně. 
Když se dostanou do problémů, má vláda 
připravenu další lahůdku. Zrušením dvou 
stávajících dávek na bydlení a převedení do 
dávky hmotné nouze ztratí možnost hledat 
tuto pomoc další lidé. Poroste tak počet li-
dí ohrožených chudobou, především sta-
rých lidí.
Můžeme se zmínit i o tzv. sKartě, která, ne-
jen že bude při dalších výběrech ukrajovat 
peníze z přiznané dávky na bankovní po-
platky, ale jistě postiženým „ulehčí“ přístup 
k penězům. Zvláště na venkově. Do problé-

mů se dostanou i zařízení, která se starají 
o staré a postižené. Lidé prostě na to nebu-
dou mít. Upozorňujeme na to opakovaně, 
ale stát přenáší své povinnosti a zodpověd-

nost na obce a kraje. Samozřejmě bez peněz. 
Možná věří, že tyto rozpočty se naplňují ja-
ko hrnek s kaší v pohádce Hrnečku vař. Oni 
asi skutečně věří pohádkám. Jak by si jinak 
mohli myslet, že jejich škrty prospívají této 
zemi? Vždyť už o tom otevřeně hovoří i eko-
nomové, kteří rozhodně nejsou levicoví. Ze-
mě kolem nás ekonomicky rostou, my klesá-
me. Můj dědeček věděl, že aby koza dojila, 
musí ji nakrmit. A každý obyčejný mužský 
v hospodě ví, že je třeba mít za co nakupo-
vat, a pak se bude i vyrábět. A že se nezabí-
jí slepice, která snáší zlatá vejce. Myslím na-
příklad Budvar.
Co kdyby poklesl počet členů vlády, minis-
terstev, přestali by vymýšlet nesmysly za 
drahé peníze a vzali do hrsti obyčejný sel-
ský rozum? Pak by snad naše země mohla 
zase vzkvétat.

Ivana Stráská

Ivana Stráská: Naše země nevzkvétá
Kandidátka ČSSD do Senátu za volební obvod České Budějovice

Vážené spoluobčanky 
a vážení spoluobčané,

s blížící se chvílí, kdy vaše hlasy budou opět rozhodovat 
o dalším směřování naší země, nastává i čas bilancování 
a zhodnocení práce, kterou jsme v Jihočeském kraji během 
uplynulých čtyř let vykonali. Mohu s čistým svědomím 
prohlásit, že naše sliby, které jsme vám, voličům, v roce 
2008 dali, se nám podařilo z velké části splnit.
Naše práce ale není zdaleka u konce, proto bych vás tím-
to chtěl vyzvat – přijďte k volbám. Právě váš hlas mů-
že rozhodnout například o tom, zda budou zachová-
ny nemocnice v Českém Krumlově a Prachaticích. Ne-
činnost Všeobecné zdravotní pojišťovny při jednání 
o rámcových smlouvách pro následující období a stá-
vající návrhy omezující úhrady za léčebné výkony dle 
našeho názoru zcela cíleně směřuje k likvidaci nejen 
těchto dvou už zmíněných nemocnic, ale také omeze-
ní rozsahu péče ve Strakonicích a Písku a v konečném 
důsledku k destabilizaci celé sítě nemocnic v Jihočes-
kém kraji, na jejímž konci bude neodvratné omezení 
dostupnosti medicínské péče v celém regionu.
Jihočeská ČSSD podle svého předvolebního programu 
hodlá pokračovat v nastoleném trendu vyrovnaného 
hospodaření, nezadlužování kraje a v maximálním 
využívání fi nančních zdrojů z Evropské unie. Tyto 
prostředky investujeme do rozvoje dopravní infra-
struktury, zdravotnictví, školství a sociálních slu-
žeb. Chceme pokračovat v politice rozumných in-
vestic v oblastech, kde přispívají k rozvoji podniká-
ní a tvorbě pracovních míst. Nepůjde cestou krátko-
zrakých „tupých“ škrtů.

Prioritou ČSSD i nadále zůstává rozvoj ekonomicky stabil-
ních nemocnic, zachování nemocniční soustavy v součas-
ném rozsahu a garance, že všechny jihočeské nemocnice zů-
stanou ve veřejných rukou a ČSSD nepřipustí jejich privatiza-
ci, stejně jako nepřipustí likvidaci života na venkově, přede-
vším pak postupné rušení základních škol nebo poštovních 
úřadů. Samozřejmě zachováme Program obnovy venkova, 
grant na zvyšování kapacity mateřských škol a další progra-
my, které pomáhají rozvíjet kulturní, sportovní a spolkový ži-
vot na jihočeském venkově. 
Jednotícím heslem jihočeské sociální demokracie je v letošních 
volbách bezpečná budoucnost. Integrovaný záchranný sys-
tém je ze strany vlády nejen nesmyslně přehlížen, ale dokonce 
plánovaně decimován. Bez cílené podpory krajů by dnes už ne-
existoval v rozsahu zajišťujícím bezpečnost občanů. V soula-
du se zájmy většiny obyvatel Jihočeského kraje podpoří ČSSD 
dostavbu dvou bloků Jaderné elektrárny Temelín, která při-
nese tisíce pracovních míst pro Jihočechy. Zároveň ale bude-
me vyžadovat významné fi nanční kompenzace pro obyvate-
le Jihočeského kraje, především v podobě investic do dálni-
ce D3, rychlostních silnic R3, R4 a IV. tranzitního železniční-
ho koridoru. 
Důležitou součástí života v regionu je kvalitní rozvoj veřejné 
hromadné dopravy, ve které by mělo přibýt malokapacitních 
autobusů a spojů na zavolání, ale také funkční a ekonomicky 
přijatelný jednotný integrovaný dopravní systém.
Velmi si vážíme důvěry, kterou jste nám svými hlasy 
projevili, a doufáme, že svou volbou v říjnových kraj-
ských volbách rozhodnete o tom, že budeme moci pro 
vás nadále pracovat v naplňování principů sociálně od-
povědné a spravedlivé politiky.

Jiří Zimola, volební lídr ČSSD

Zvolíte-li ČSSD, zvolíte 
bezpečnou budoucnost 
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hy Jindřichův Hradec | Novou lékár-
nu má nemocnice v Jindřichově 
Hradci. Nejen pacienti, ale i lékaři 
vítají, že tyto služby mohou využí-
vat právě přímo v areálu nemoc-
nice. Cílem investice za více než 
sedm milionů korun je snížení ná-
kladů na zajištění léků a současně 
zvýšení komfortu pro pacienty.

„Nemocnice Jindřichův Hradec byla po-
slední ze sítě jihočeských krajských zdra-
votnických zařízení, která vlastní lékárnu 
neměla. To mimo jiné komplikovalo dodáv-
ky léků, protože i nemocnice musí léky na-
kupovat od lékáren. Hradecká nemocni-
ce tak musela využívat služeb jiných léká-
ren. Nyní bude v tomto směru soběstačná. 
Pacienti si navíc budou moci potřebné léky 
vyzvednout přímo při odchodu od lékaře. 
Výnosy z prodeje léčiv budou reinvestová-
ny do další modernizace nemocnice,“ ře-
kl jihočeský hejtman Jiří Zimola. Z celko-
vých nákladů 7,15 milionu bylo 5,9 mi-
lionu korun použito na stavební úpravy 
a 1,25 milionu korun na vybavení. 
„Lékárna je umístěna u takzvaného staré-

ho vchodu v ulici U Nemocnice hned ved-
le autobusové zastávky. Jsou zde nově vy-
budována také dvě parkovací stání pro 
osobní automobily. V provozu bude lékár-
na denně zatím vždy od 7.15 do 15. 15 ho-
din. Samozřejmě jsme připraveni v pří-
padě potřeby provozní hodiny rozšířit,“ 
konstatoval ředitel Nemocnice Jindři-
chův Hradec Miroslav Janovský.

Jindřichohradecká nemocnice prošla 
za poslední roky, stejně jako ostatní 
nemocnice zřizované Jihočeským kra-
jem, postupnou modernizací. V průbě-
hu let 2009 - 2012 zde dosáhly dokon-
čené i připravované stavební investi-
ce bezmála 168 milionů a investice do 
přístrojového vybavení téměř 77 mili-
onů korun.

Hlavní investiční záměr letošního ro-
ku, kterým je výstavba nového pavi-
lonu D, by měla být zahájena v říjnu 
a skončit by měla v závěru příštího 
roku. Náklady na vlastní stavbu celé-
ho pavilonu se budou pohybovat ve 
výši okolo 200 milionů korun, vlast-
ní vybavení pak bude stát okolo 30 
milionů korun. Sto milionů korun je 

součástí už výše zmíněných investic, 
zbývajících 130 milionů je součástí 
investičního plánu pro příští rok.
„V novém pavilonu D, který bude propo-
jen s ostatními pavilony spojovacími krč-
ky, budou umístěny dvě stanice interny, 
dvě stanice chirurgie, urologie, neurolo-
gie a ortopedie,“ doplnil ředitel nemoc-
nice Miroslav Janovský. (ker)

Podle nových pravidel budou vážit, za 
účasti policie, celníků či dalších orgá-
nů, které smějí vozidlo zastavit, přímo 
kraje nebo jimi pověřené osoby, a to na 
silnicích II. a III. třídy v jejich vlastnic-
tví ale i na komunikacích I. třídy. Ra-
da kraje tímto úkolem pověřila Správu 
a údržbu silnic Jihočeského kraje.
„Řidiči si často oprávněně stěžují, že po 
našich silnicích jezdí přetížené kamiony 
a ničí tak komunikace, které na to nejsou 
stavěné. Proto budeme v kontrolách ná-
kladů pokračovat. Rozhodně chceme více 
chránit naše silnice II. a III. třídy, ale má-

me souhlas i ke kontrolnímu vážení na 
silnicích I. třídy,“ vysvětluje jihočeský 
hejtman Jiří Zimola. 
Cílem kraje není získat více prostřed-
ků na pokutách, ale spíše preventiv-
ně působit, aby nedocházelo k niče-
ní silnic na území kraje nezodpověd-
ným chováním dopravců. V součas-
né době jsou k dispozici na území 
kraje čtyři váhy, které chce hejtman-
ství maximálně využít. Ve spoluprá-
ci s policií, celním úřadem a Centrem 
služeb pro silniční dopravu vytipuje 
místa a úseky, kde budou mobilní vá-

hy kontrolovat nákladní auta. Půjde 
zejména o trasy, kde si kamiony zkra-
cují cesty, přičemž tyto komunika-
ce nejsou na těžký provoz technicky 
připravené. Jen v loňském roce udě-
lil krajský úřad dopravcům kvůli pře-

tížení vozidel pokuty ve výši zhruba 
1,2 milionu korun. Přetížené přitom 
bylo téměř každé třetí vozidlo. 
Zatímco dosud se výše sankce, udě-
lená krajským úřadem, pohybovala 
v rozmezí od 15 do 20 tisíc korun, ny-
ní novela stanoví, že za každou zapo-
čatou tunu navíc zaplatí provozova-
tel vozidla sedm tisíc korun. Současně 
s pokutou musí provozovatel vozidla 
počítat s tím, že bude muset zapla-
tit ještě navíc paušální částku šest ti-
síc korun, jako úhradu nákladů spoje-
ných s vážením.  (ker)

Pomáhají těžce 
nemocným

Prachatice | Specializované za-
řízení pro lidi s Alzheimerovou 
chorobou za bezmála 50 milionů 
korun vzniklo nedaleko pracha-
tického hospice. Občanské sdru-
žení Hospic sv. Jana Nepomuka 
Neumanna jako zřizovatel před-
stavilo Domov Matky Vojtěchy. 
Od listopadu v tomto novém zaří-
zení začne přijímat pacienty s Al-
zheimerovou chorobou a s ostat-
ními typy demencí v pokročilých 
stadiích, kteří mají sníženou sobě-
stačnost z důvodu těchto onemoc-
nění. „Přijímáme žádosti o umístění 
v domově a na začátku listopadu na-
bereme první klienty. Z hlediska vy-
bavení to zde bude nadstandard, ale 
dostupné to bude každému. A dokud 
já budu ředitelem, tak to bude do-
stupné nejpotřebnějším, nikoli nejbo-
hatším,“ řekl ředitel prachatického 
hospice Robert Huneš.
O celkem 26 pacientů v jednolůž-
kových a ve dvoulůžkových poko-
jích se bude starat zhruba dvacítka 
lidí z personálu. Celkové investiční 
náklady na projekt Domova Matky 
Vojtěchy v Prachaticích činily více 
než 47 milionů korun. Z prostřed-
ků ROP Jihozápad dostane zřizo-
vatel – občanské sdružení Hospic 
sv. Jana Nepomuka Neumanna – 
zhruba 26,5 milionu korun.  (ker)

Tábor | V pořadí už šestý baby-
box v jižních Čechách vznikne 
v druhém největším městě v kra-
ji, v Táboře. Po mnohaletém sna-
žení se podařilo najít shodu 
i místo, kde schránka pro opuš-
těné a nechtěné děti bude moci 
být umístěna. 

Babybox bude v budově Domova se-
niorů G-centrum a jak Metropolu ře-
kl zakladatel schránek Ludvík Hess, 
který si říká „Babydědek Lu“, za to, 
že se to snad podaří, vděčí nejen ve-
dení táborské radnice, ale přede-
vším náměstkyni hejtmana. 
„Nerad slyším, označují-li mě za „otce 
babyboxů“. Prohlašuju ale s jistotou, 
že „maminkou“ jihočeských babybo-
xů je Ivanka Stráská. Poznali jsme se 
při otvírání babyboxu ve Strakonicích 
a byla to láska na první pohled. Sa-
mozřejmě jednostranná. Leč připadlo 
mi, že ani já nejsem Ivance lhostej-
ný,“ řekl s humorem sobě vlastním 

Ludvík Hess, jenž už v Česku ote-
vřel 51 babyboxů, které zachráni-
ly 76 dětí. 
„Požádal jsem Ivanku Stráskou o po-
moc při zřizování dalších jihočes-
kých babyboxů. Je to takový můj trik, 
když chci dámu zaujmout. Nic jí ne-
nabízím, ba právě naopak, něco od 

ní chci. A tak jsme se sešli u babyboxu 
v Českém Krumlově, jenž se stal fron-
tovým průzkumníkem před zřízením 
mého vysněného babyboxu českobu-
dějovického. Tentokrát to Ivanka ne-
měla snadné, protože navazovala na 
moji několikaletou úpornou, leč neú-
spěšnou snahu. Vzala to oklikou přes 

doktora Marka Slabého, ředitele jiho-
české záchranky. Babybox jsme otví-
rali opět spolu, samozřejmě na budo-
vě záchranky v Českých Budějovicích,“ 
vzpomíná Hess.
Příběh tím ale nekončí. Požádal ná-
městkyni hejtmana o pomoc v Tábo-
ře. Ani tam to nebylo snadné. 

„Ivanka zvolila válečnou lest. Po telefonu 
mi jen řekla, že babybox bude v domově 
seniorů zvaném G – centrum. O svém 
vztahu, vzápětí navázaném s Jarosla-
vou Kotalíkovou, ředitelkou G-centra, ra-
ději pomlčím. Nebo o ní napíšu jednu ka-
pitolu do své nové knížky, již jsem pra-
covně pojmenoval Moje jihočeské lásky. 
Příště nějaké pikanterie. Kdybyste hleda-
li Ivanku Stráskou, najdete ji na jihočes-
kém hejtmanství. Stará se tam o nemoc-
né a staříky,“ doplnil Ludvík Hess.
A právě na budově domova seniorů, 
který je hned vedle táborské nemoc-
nice, a tedy ve velmi dobré dostup-
nosti lékařské péče, by snad ještě le-
tos mohla další schránka být umístě-
na. Právě Tábor je místem, kde se za 
poslední dva roky udály dva smutné 
příběhy. Jedno čerstvě narozené mi-
minko matka odhodila do křoví. To 
přežilo. Druhé z Dražic takové štěs-
tí nemělo. Kdyby byl v dosahu ba-
bybox, možná mohl být všechno ji-
nak…  (rk)

Babydědek Lu: Za babybox budu vděčit Ivance Stráské

Náměstkyně hejtmana Jihočeského 
kraje Ivana Stráská.

Podobný babybox by měl být na budo-
vě G-centra otevřen.

Ludvík Hess, zakladatel babyboxů se 
svým synem Tondou.

Nemocnice v Jindřichově Hradci má novou lékárnu

České Budějovice | Obcím, které letos v létě po-
stihly lokální záplavy i s kroupami, přispěje Ji-
hočeský kraj. Pomůže jim mimořádnou částkou 
ve výši dva miliony korun. 

V souvislosti se živelní pohromou vyčíslilo 66 ji-
hočeských obcí škody za zhruba 200 milionů ko-
run. Pomoci by jim mělo ministerstvo pro místní 
rozvoj. Další ztráty v řádech desítek milionů ko-
run pak v kraji způsobily přívalové deště a krou-
py v srpnu. „Na výzvu kraje žádost o dotace s do-
ložením nákladů zaslalo 16 obcí včetně Svazku ob-
cí Strakonicka. Radní je po konzultacích s odbory 
úřadu rozdělili mezi deset z nich,“ řekla Metropolu 
mluvčí kraje Kateřina Koželuhová.

„Chceme obcím kompenzovat prostředky, které muse-
ly vynaložit ze svých rozpočtů k odstranění škod na 
obecním majetku k nezbytnému zabezpečení funkč-

nosti infrastruktury a života v obci. Jedná se napří-
klad o náklady na zprůjezdnění komunikací, funkč-
nost kanalizace, vodovodů, zařízení sloužící k infor-
mování a varování obyvatelstva,“ uvedl k využití 
rozdělených peněz hejtman Jiří Zimola. 
Během letních prázdnin se přes jižní Čechy opa-
kovaně přehnaly extrémní přívalové deště, bouř-
ky doprovázené nárazovým větrem a místy sil-
ným krupobitím. Proudy vody tekoucí ze svahů 
a z rozvodněných koryt menších toků způsobi-
ly bleskové záplavy a poškodily obecní komuni-
kace, kanalizace, čistírny odpadních vod i zdroje 
pitné vody. Popadané stromy a kroupy zasáhly řa-
du střech a obecních zařízení, například veřejné 
rozhlasy či kamerové systémy.  (rk)

Kraj přispěje obcím postiženým letními záplavami

Přetížené kamiony ničí jihočeské silnice
České Budějovice | Jihočeský kraj se nově více zaměřuje na kontroly přetížených nákladních vozidel a kamionů. Dopravce, kteří své vozy přetěžují, navíc če-
kají podstatně větší sankce, než dosud. Umožňuje to novela zákona o pozemních komunikacích.
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Dalibor
Carda,
starosta 
Českého Krumlova
Situace mě jako sta-
rostu Českého Krum-

lova velice znepokojuje. Na všech do-
savadních jednáních jsem byl ujišťo-
ván, že k omezení činnosti nemocnice 
v Českém Krumlově nedojde. Podle in-
formací z jednání s ředitelem Nemoc-
nice Český Krumlov vím, že jakékoliv 
omezení činnosti bude mít velmi nega-
tivní vliv na hospodaření nemocnice, 
na její celkovou bilanci a tedy na zhor-

šení dostupnosti péče nejen pro obča-
ny Českého Krumlova, ale pro celou ob-
last bývalého okresu. Vzdálení lékařské 
péče právě pro obyvatele obcí okresu 
bude mít fatální důsledky. Proto stejně 
jako zástupci kraje i já se co nejdůraz-
něji ohrazuji k nečinnosti VZP a žádám 
zachování rozsahu služeb v nemocni-
ci, která za poslední roky udělala ve-
liký kus práce ke zkvalitnění svých lé-
kařských služeb a získala několik velmi 
dobrých odborníků. V činnosti vede-
ní nemocnice vidím obrovskou snahu 
o precizní práci, která by nesmyslným 
rozhodnutím VZP přišla vniveč. 

Jaroslav Šíma,
ředitel Nemocnice Český Krumlov

Dva roky jsme společně se svý-
mi kolegy  intenzivně pracovali 
na tom, abychom z nemocnice vy-
budovali sice malou, přesto velmi 
profesionální nemocnici poskytují-
cí  velmi kvalitní péči s rodinným 
akcentem.  Myslím si, že se nám to 
i daří. Důkazem je zejména vyrov-
nané hospodaření  stejně jako hod-
nocení samotné VZP, kde jsme v zá-
věru loňského roku byli hodnoce-
ni jako nejlepší porodnice v rámci 
malých nemocnic. Situace je proto 
pro nás nepříjemná a  je to pro nás 
i zklamání, protože jsme opakova-
ně byli ujišťováni představiteli VZP, 
že takovýto stav  nastat nemůže. 

Jindřich Florián, 
zástupce ředitele Nemocnice
Český Krumlov
Jsme v tomto vedení nemocnice ně-
co přes dva roky, vyměnili jsme tři 
primáře, teď čtvrtého, všichni jsou 
mladší než já a mně je 56 let. Všich-
ni vdechli naší nemocnici nějaký 
směr, nějakého ducha. Například 
na chirurgii letos uděláme více než 
dva tisíce operací za rok, soustře-
díme se na běžné výkony. Děláme 
je pro pojišťovnu za polovinu pe-
něz ve srovnání s velkými nemoc-
nicemi, kde se na ně dlouho čeká. 
Já nechápu, proč zdravotní pojiš-
ťovna, která chce šetřit, šetří na za-
řízeních, která jsou na cenách pro-
kazatelně někde na polovině až tři 
čtvrtě ceny, které dostane nemocni-
ce velká.

„V žádném případě nepřipustíme záměry 
zdravotních pojišťoven, které chtějí svým 
přístupem zlikvidovat nemocnici v Čes-
kém Krumlově a Prachaticích a výrazně 
omezit péči ve Strakonicích a Písku,“ kon-
statoval jihočeský hejtman Jiří Zimola. 
Prioritou kraje podle hejtmana i nadále 
zůstává rozvoj ekonomicky stabilních 
nemocnic, zachování nemocniční sou-
stavy v současném rozsahu a garance, 
že všechny jihočeské nemocnice zůsta-
nou ve veřejných rukou.
Rada Jihočeského kraje v působnosti 
valné hromady jihočeských nemocnic 
přijala usnesení, že jednání o rámco-
vých smlouvách budou probíhat v zá-
jmu zachování sítě nemocnic společ-

ně. Jednání byla zahájena v květnu. 
Jednáním se jako jediná z pojišťoven 
vyhýbala a dosud vyhýbá právě VZP.
„Požadavky, které VZP předložila, by 
vedly k už zmíněné faktické likvidaci 
nemocnic v Českém Krumlově a Pra-
chaticích, dalšímu omezení péče ve 
Strakonicích a Písku, tedy k význam-
nému omezení dostupnosti lékařské 
péče v celém Jihočeském kraji. Nefun-
dovanou argumentaci VZP jsme na 
jednání věcně zpochybnili a předložili 
vlastní návrh řešení. Dodnes jsme ne-
dostali odpověď a VZP neustále argu-
mentuje nepřipraveností k jednání,“ 
poznamenala náměstkyně jihočes-
kého hejtmana Ivana Stráská.

 
České Budějovice 13. září 2012Vážený pane řediteli, vážení členové správní rady,

obracím se na Vás v situaci, kdy už zřejmě selhaly běžné mechanismy řešení. Jako ostatní i jihočeské nemocnice dostaly výpověď z tzv. „rámcové smlouvy“. Vědomy si této situace, managementy našich nemocnic už v roce předchozím učinily kroky, aby vyhověly požadavkům zdravotních pojišťoven. Došlo ke snížení počtu akutních lůžek v kraji o 202. Očekávali jsme tedy, že jednání o uzavírání nových smluv nebudou provázet zásadní problémy. Opak je však pravdou. Konstatuji, že • Jihočeský kraj má rozsáhlé území, řídce osídlené,
 • síť lůžkových zařízení v kraji je opti mální,
 • ředitelé nemocnic pravidelně provádějí manažerská opatření vedoucí k efekti vitě, •  jihočeské nemocnice hospodaří přes tlak zdravotních pojišťoven s kladným hospodářským výsledkem, •  jihočeské nemocnice jsou hodnoceny mezi nejlepšími v oblasti  péče i hospodaření, a to i samotnou VZP, a jihočeské nemocnice hodnotí  kladně i ministerstvo zdravotnictví ústy pana ministra.
Přesto ale
 • jihočeské nemocnice nemají dodnes s VZP ukončené vyúčtování roku 2010, • snižují se platby od zdravotních pojišťoven,
 • zvyšují se vstupy a úhrady za výkony se v jednotlivých nemocnicích významně liší.
Rada Jihočeského kraje v působnosti  valné hromady jihočeských nemocnic přijala usnesení, že jednání o rámcových smlouvách bu-dou probíhat v zájmu zachování sítě společně. Jednání započala v dubnu, a to na základě Vaší výzvy. Od počátku bylo evidentní, že jsme schopni nalézt společný postoj se všemi pojišťovnami, kromě VZP. Ta z různých důvodů účast na jednáních odmítala. Přílohou je e-mai-lová korespondence, která tuto skutečnost potvrzuje. Požadavky, které VZP na druhém jednání předložila, by vedly k fakti cké likvidaci nemocnice Český Krumlov a Prachati ce a omezení péče ve Strakonicích a Písku. Nefundovanou argumentaci VZP jsme na jednání věcně zpochybnili a předložili vlastní návrh řešení. Dodnes jsme nedostali odpověď a VZP neustále argumentuje nepřipraveností  k jednání. 
Vážení, v situaci, kdy řada nemocnic již dohodu uzavřela, v některých krajích jsou jednání u konce, se ptáme, proč právě pobočka VZP v Jihočeském kraji má podobné problémy? Její postoj znejišťuje obyvatele Jihočeského kraje, nejistota poškozuje nemocnice. Dosa-vadní návrhy by omezily dostupnost péče v regionu. Vyzýváme Vás proto k jednání a urychlenému uzavření rámcových smluv. Po os-mi měsících nás nemohou zajímat výmluvy na nevhodnost termínu, jednání s ostatními pojišťovnami, ústředím, nebo vyhodnocová-ní podkladů. Jsou nám lhostejné hrátky uvnitř VZP nebo zájmy některých lobbisti ckých skupin. Jde o přístup lidí Jihočeského kraje ke zdravotní péči a na rozdíl od pojišťoven, které za dostupnost péče zodpovídají ze zákona, my tuto zodpovědnost cítí me.

V očekávání jasné a rozhodné odpovědi,

Mgr. Jiří Zimola, hejtman Mgr. Ivana Stráská, náměstkyně hejtmana

Nepřipustíme uzavření nemocnic v Českém Krumlově a Prachaticích
Škrty Všeobecné zdravotní pojišťovny (VZP) přímo ohrožují další exis-
tenci nemocnic v Českém Krumlově a Prachaticích. Zástupci Jihočeské-
ho kraje se marně snaží vyvolat jednání s pojišťovnou, která by vedla 
k uklidnění už nyní mimořádně napjaté situace. Jihočeský hetman Jiří 
Zimola a jeho náměstkyně pro zdravotní a sociální sféru Ivana Stráská 
proto oslovili se žádostí o jednání přímo ředitele VZP Pavla Horáka.

Jihočeský kraj si je vědom nezastupitelné role sborů 
dobrovolných hasičů. „Cením si jejich práce jak při zása-
zích, tak jejich činnosti s mládeží a udržování spolkového 
života a hasičského sportu na venkově,“ říká hejtman Ji-
hočeského kraje Jiří  Zimola. 
Podpora dobrovolných hasičů ze strany kraje byla 
v posledních čtyřech letech opravdu maximální. Na ne-
investiční a investiční dotace na výdaje jednotek sborů 
dobrovolných hasičů a na Grantové programy na pod-
poru jednotek dal Jihočeský kraj v letech 2009-2012 ze 

svého rozpočtu přes 60 milionů korun. „Dalších 9 mili-
onů jsme dostali prostřednictví kraje od společnosti ČEZ, 
která jednotkám nakoupila techniku. Velkou radost nám 
také udělala osobní iniciativa hejtmana Jiřího Zimoly při 
zajišťování prostor pro hasičské muzeum v Bechyni. Kraj 
nám na nákup nového areálu půl milionu dal a další 3,5 
milionu půjčil. Kraj nám byl také velkou oporou při ob-
chodních vyjednáváních o koupi areálu,“ cení si podpory 
hasičů od hejtmana Zimoly starosta Krajského sdruže-
ní hasičů Václav Žižka.

Zdeněk Troška, režisér

Poděkování Jiřího Zimoly za podporu Zdeňku Troškovi 
Pana režiséra Trošky si vážím pro jeho schopnost nazývat věci pravým jménem, a to mnohdy bez obalu. Pro jeho nad-
hled, humor a odhodlání jít svou vlastní cestou, navzdory intelektuálským kritikám. Cením si jeho přirozené inteli-
gence, lidskosti, ryzího jihočešství a děkuji mu za podporu mé osoby v krajských volbách 2012.

Jiří Zimola je mladý, inteligentní 
a vzdělaný muž, zkušený moderní po-
litik, který se umí a nebojí dívat kolem 
sebe, zajímající se o všechny sféry na-
šeho každodenního života. 
Neutíká od problémů, ale snaží se je 
lidsky řešit a hledat vždy ta nejlepší 
řešení. Dovede zhodnotit a ohodnotit 
práci a snahu druhých, umí naslouchat 

a podle svých možností pomoct. Má 
velký cit pro spravedlnost, jak právní, 
tak sociální. Podle mého je člověkem 
na svém místě, který ví, jakou cestou 
vést svěřený mu region k prosperitě. 
Proto mu jako věrný Jihočech, který si 
pro svůj kraj přeje jen to nejlepší, moc 
fandím, držím všechny palce a velice 
rád jeho kandidaturu podporuji.

Proč podporují kandidaturu Jiřího Zimoly

Stát neplní svoji funkci

Václav Žižka, starosta Krajského sdružení hasičů
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 Dostupné a kvalitní veřejné zdravotnictví 
je ukazatelem životní úrovně. O poskytova-
né péči nesmí rozhodovat ekonomická výhod-
nost, ale zdravotní stav a potřeba pacienta. Ne-
připustíme jakékoli experimenty v krajském 
zdravotnictví, včetně zavádění elitářství v péči 
o nemocné. Nedovolíme zrušení žádné okres-
ní nemocnice. 

 Vzdělání je investicí do budoucnosti, pova-
žujeme je za prioritu pro zvýšení konkurence-
schopnosti kraje a životní úrovně občanů. Budeme i nadále 
podporovat učební obory. Budeme klást důraz na prohloube-
ní spolupráce středních škol se zaměstnavateli s důrazem na 
technické obory. Nepřipustíme nesmyslné a nekoncepční ru-
šení vesnických škol v malých obcích.    

 Stát ani kraj nemůže fungovat a prosperovat, pokud se li-
dé necítí bezpečně. Nelze dopustit rozvrat policie a hasičů. 
Budeme podporovat všechny složky integrovaného záchran-
ného systému tak, aby jejich činnost nebyla ochromena pra-
vicovými vládními škrty

 Budeme i nadále podporovat aktivní dialog s občany ke 
všem zásadním otázkám rozvoje našeho kraje jako je napří-

klad rozhodování o rozpočtu a klíčových in-
vestičních akcích. 

 Také díky programům na podporu malého 
a středního podnikání, podpoře hospodářsky 
slabších oblastí kraje jsme podpořili trh prá-
ce a stabilizovali nezaměstnanost. Budeme 
i nadále podporovat tvorbu pracovních míst 
ve službách veřejných i soukromých, kde jsou 
velké rezervy nových pracovních příležitos-
tí, především však u sociálních a zdravotních 

služeb, jejichž potřeba naléhavě stoupá s procesem demogra-
fi ckého stárnutí populace a s početním vzestupem sociálních 
skupin, ohrožovaných dopady hospodářské krize.

 Fungující doprava je předpokladem pro rozvoj ekonomi-
ky, cestovního ruchu, dostupnosti škol, zdravotnických zaří-
zení nebo sociálních služeb. Podpoříme rozvoj silniční sítě – 
dobudování základních kapacitních dopravních tras, moder-
nizace a rozsáhlé opravy komunikací. Naším cílem je veřejná 
doprava, umožňující plnohodnotný život občanů kraje. Pro-
hloubíme dopravní obslužnost obcí za účelem dopravy do 
zaměstnání, školy, využití zdravotní péče, ale i obstarání ná-
kupů či kulturního vyžití.

1.  Mgr. Jiří Zimola, 41 let, hejtman Jihočeského kraje, Nová Bystřice, člen ČSSD
2.  Mgr. Ivana Stráská, 60 let, náměstkyně hejtmana, Milevsko, členka ČSSD
3.  Ing. Jaromír Slíva, 42 let, starosta, České Velenice, člen ČSSD
4.  Ing. Miroslav Joch, 35 let, 1. náměstek primátora, České Budějovice, člen ČSSD
5.  Mgr. Jaromír Novák, 57 let, starosta, Veselí nad Lužnicí, člen ČSSD
6.  Ing. Václav Valhoda, 53 let, starosta, Volyně, člen ČSSD
7.  JUDr. Ondřej Veselý, 36 let, starosta, Písek, člen ČSSD
8.  Mgr. Dalibor Carda, 56 let, starosta, Český Krumlov, člen ČSSD
9.   Ing. Stanislav Mrvka, 59 let, starosta, Jindřichův Hradec, člen ČSSD
10.  RNDr. Jana Krejsová, 58 let, zastupitel, Prachatice, členka ČSSD
11.  Mgr. Vlasta Bohdalová, 55 let, poslankyně PS PČR, České Budějovice, členka ČSSD
12.  Ing. Olga Bastlová, 42 let, místostarostka, Tábor, členka ČSSD
13.  MUDr. Jindřich Florián, 56 let, primář interního odd., Český Krumlov, člen ČSSD
14.  Mgr. Petr Podhola, 30 let, náměstek primátora, České Budějovice, člen ČSSD
15.  Pavel Samec, 56 let, místostarosta, Sezimovo Ústí, člen ČSSD
16.  Mgr. Bc. Antonín Krák, 46 let, starosta, Větřní, člen ČSSD
17.  Zdeněk Mráz, 56 let, místostarosta, Třeboň, člen ČSSD
18.  Bc. Josef Vochoska, 47 let, místostarosta, Nové Hrady, člen ČSSD
19.  František Sklář, 39 let, lesník, Netolice, člen ČSSD
20.  Jaroslav Kupsa, 60 let, ředitel správy města, Tábor, člen ČSSD
21.  Terezie Daňková, 37 let, podnikatelka, Hoslovice, členka ČSSD
22. Ing. Václav Gavlasz, 50 let, specialista ČEZ, Písek, bez politické příslušnosti
23.  Ing. Bohumil Komínek, 39 let, místostarosta, Jindřichův Hradec, člen ČSSD
24.  Mgr. Petr Matouš, 38 let, starosta, Putim, člen ČSSD
25.  David Slepička,  37 let, podnikatel, Týn nad Vltavou, člen ČSSD
26.  Stanislav Rosa, 60 let, stavitel, Nebahovy, člen ČSSD
27.  Jan Váňa, 57 let, podnikatel, Blatná, člen ČSSD
28.  Mgr. et Mgr. Alice Bartáčková, 37 let, státní zaměstnanec, Tábor, členka ČSSD
29.  Zdeněk Kemény, 33 let, starosta, Horní Dvořiště, člen ČSSD
30.  Ing. Robert Pročka, 51 let, místostarosta, Volary, člen ČSSD
31.  Mgr. Vladimír Mašek, 62 let, starosta, Jistebnice, člen ČSSD
32.  Mgr. Josef Samec, 65 let, historik, Strakonice, člen ČSSD
33.  MUDr. Roman Bílek, 50 let, lékař, Lomnice nad Lužnicí, člen ČSSD
34.  Bc. David Šťastný, 30 let, manažer Sport centra, Hluboká nad Vltavou, člen ČSSD
35.  Rudolf Vejskrab, 60 let, jednatel, Český Krumlov, člen ČSSD
36.  Jiří Ševčík, 62 let, jednatel, Kaplice, clen ČSSD
37.  Martin Hejduk, 35 let, ředitel TS, Volyně, člen ČSSD
38.  Vladimír Bláha, 55 let, starosta, Nová Bystřice, člen ČSSD
39.  Bc. Ivana Ambrusová, 49 let, ředitelka DsPS, Český Krumlov, členka ČSSD
40.  MUDr. Pavel Burda, 45 let, lékař, České Budějovice, člen ČSSD
41. Martin Kabát, DiS., 43 let, generální sekretář, Dražice, člen ČSSD
42. Ing. Petr Bednarčík, 51 let, jednatel společnosti, Vimperk, člen ČSSD
43. David Kudýn, 24 let, student  VŠ, Husinec, člen ČSSD
44. Mgr. Jan Mach, 39 let, archivář, Veselí nad Lužnicí, člen ČSSD
45. Tomáš Šnorek, 26 let, student, Borovany, člen ČSSD
46. Miroslav Vaněček, 36 let, mistr, Blatná, člen ČSSD
47. Mgr. Emil Nývlt, 62 let, místostarosta, Tábor, člen ČSSD
48. Mgr. Karel Vachta, 68 let, středoškolský profesor, Český Krumlov, člen ČSSD
49. Jiří Pravda, 49 let, generální reprez. pojišťovny, Jindřichův Hradec, člen ČSSD
50. Roman Ondřich, DiS., 40 let, tiskový mluvčí, Písek, člen ČSSD
51. Ing. Jaroslav Mach, 47 let, státní úředník, České Budějovice, člen ČSSD
52. MUDr. Zdeněk Krajíček, 57 let, lékař, Volfířov, člen ČSSD
53. Pavel Ounický, 31 let, místostarosta, Blatná, člen ČSSD
54. Michal Lendacký, 26 let, podnikatel, Horní Dvořiště, člen ČSSD
55. Ing. Vladimír Procházka, 53 let, manažer Voj. lesů, Vimperk, člen ČSSD
56. Mgr. Vilma Szutová, 49 let, ředitelka MAS Česká Kanada, Deštná, členka ČSSD
57. Bc. Karel Vrkoč, 53 let, dramaturg divadla, Sezimovo Ústí, člen ČSSD
58. Mgr. Jan Dudek, 51 let, vedoucí odboru, Prachatice, člen ČSSD
59. Ing. Michal Madar, 37 let, ředitel Městského KD, Vodňany, člen ČSSD
60. Josef Schallenberger, 53 let, svářeč, Omlenice, člen ČSSD

Z volebního programu jihočeské ČSSD

Kandidátní listina ČSSD
Krajské volby 2012Chalupa po babičce, kus lesa po dědovi, pendlovky po tetě a ve-

terán po prastrýci - určitě máte věci, které patří do rodinného 
pokladu a nedovedete si představit, že se jich jen tak zbavíte 
s vidinou sice nezanedbatelného, ale velmi krátkodobého zis-
ku. Pak vám gratuluji. Stále ještě máte vztah k trvalým hod-
notám. Nepatříte tak do skupiny vykuků, ke které se řadí na-
příklad poslanec Tluchoř a někteří členové současné pravico-
vé vlády ČR, kterým údajně leží na srdci zalepení díry ve státní 
pokladně. Přišli s „geniálním“ nápadem, jak jejich vinou vykr-
vácenou státní pokladnu opět naplnit. Jak? Je to podle nich pře-
ce snadné. Zprivatizují železnici a Budějovický Budvar. 
Co na tom, že jakmile bude dán na prodej Budvar, lze očeká-
vat likvidaci Budějovického Budvaru i ztrátu jeho rozsáhlých 
evropských trhů. Co na tom, že příklady z některých států EU 
dokazují, že privatizace železnice nic dobrého nepřinesla. Od-
strašujícím příkladem budiž Velká Británie, kde je železniční 
síť dvacet let po privatizaci stále špatná a drahá. 
Jak může někdo chtít zprivatizovat zlaté vejce české ekonomi-

ky, kterým Budvar bezesporu je? Když jeho likvidace nevyšla 
personální rošádou a formou přepadové hloubkové kontroly, 
která nic nekalého neodhalila, ministru Bendlovi, budou hle-
dat způsob, jak Budvar náležitě podojit, jiní. Budvar zaměst-
nává stovky lidí v Jihočeském kraji a další tisíce jsou na něj na-
vázány v dalších dodavatelských odvětvích. Budvar je jedním 
z nejúspěšnějších českých pivovarů, který trvale zvyšuje své 
tržby v závislosti na stále se zvyšujícím výstavu piva. V roce 
2011 obchodní a hospodářské výsledky vykázaly lepší hodno-
ty než plánované a v případě obchodních výsledků byly dokon-
ce lepší než v roce 2010. Budvar je tedy pro Jihočeský kraj a Bu-
dějovice, ale vlastně pro celou Českou republiku, jedním z klíčo-
vých podniků. Proto jakékoli kroky, které ohrožují jeho budouc-
nost a přeneseně i budoucnost lidí v něm a pro něj pracující, 
jsou pro mě zcela nepřijatelné. Udělám proto vše, co ze své po-
zice mohu, abych podobnému scénáři zabránil. 

Jiří Zimola
jihočeský hejtman

I proto Jihočeský kraj rozvoji turistic-
kého ruchu věnuje nemalou pozor-
nost. „Jsem přesvědčen, že rozvíjet nabíd-
ku pro turisty se nám daří. Svědčí o tom 
i zájem turistů o loňský projekt Rožm-
berský rok 2011 a letošní projekt Žijeme 
v památkách,“ říká hejtman Jiří Zimo-
la k nejvýraznějším aktivitám na pod-
poru cestovního ruchu v regionu. Do 
projektu Rožmberský rok se loni za-
pojilo nebývalé množství organizáto-
rů – Jihočeský kraj, Národní památko-
vý ústav v Českých Budějovicích, obce, 

spolky, dobrovolníci a všichni společ-
ně zábavnou, poučnou, kulturní, spor-
tovní i gastronomickou činností připo-
mněli odkaz slavného rodu. „Projekt se 
dokonce stal inspirací pro některé další 
kraje a ty na podporu turistického ruchu 
připravují podobně rozsáhlé akce,“ dodá-
vá Zimola. 
Nejen památky, příroda a dobré jídlo lá-
kají turisty do jižních Čech. Svým způ-
sobem turistickou atrakcí je i otáčivé 
hlediště v zahradě českokrumlovské-
ho zámku. Pro své inscenace ji využívá 

Jihočeské divadlo a každoročně si ces-
tu na „otáčko“ najde přes 50 tisíc divá-
ků. Proto mi přijdou nesmyslné snahy 
některých skupin, které se zaštiťují sta-
noviskem UNESCO, o odstranění točny 
ze zámecké zahrady. „Otáčko do Krum-
lova prostě patří. Zahrada v této podobě 
je stará necelých 300 let, z toho točna tam 
stojí více než 50 let, a to už je i z pohledu 
„života parku“ dlouhá doba. Dokud budu 
hejtmanem, budu dělat vše pro zachová-
ní otáčivého hlediště na jeho místě – v zá-
mecké zahradě,“ dodal hejtman Zimola

Nedovolím privatizaci Budvaru!

Harmonie jižních Čech láká turisty i divadelníky
Jihočeský kraj je tradičně zemědělský a také turistický region. Patříme k nejvyhledávanějšímu cíli, kde svou dovolenou 
tráví nejvíce Čechů a návštěvnost zahraničních turistů také není zanedbatelná. Za vítěznou Prahou se o druhou příčku 
přetahujeme s Jihomoravským krajem. Turisté u nás oceňují koncentraci a harmonii krásné přírody, historických pa-
mátek, dostatečnou nabídku vyžití pro aktivní turisty i cyklisty, poklidné lázeňství, tradiční gastronomii a dobré pivo. 

ému scénáři za
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 Zdeňku, máte za sebou natáčení 
další své komedie Babovřesky. Proč 
znovu komedie? 
Protože v této těžké době je důležité 
lidi pobavit, rozesmát, přivést je na 
jiné myšlenky, aby trochu pozapo-
mněli na své starosti a strasti. Málo-
kdo si uvědomí, že rozplakat člově-
ka – diváka, je poměrně jednoduché, 
ale rozesmát ho, potěšit, to už je fuš-
ka. Navíc já se na svět dívám zvese-
la, proto mám rád komedie. Nechci 
lidi děsit a rýpat se v lidských du-
ších a ponorech. Nechci točit fi lmy 
o feťácích, alkoholicích a zoufalcích, 
kteří se utápí v depresích. Toho je ži-
vot plný. Chci lidi bavit.

 O čem budou Babovřesky, aneb 
z dopisu venkovské drbny?
O životě. O jednom velkém nedoro-
zumění, snůšce drbů a pomluv, kdy 
drb střídá drb a pomluva pomluvu. 
Chybět nebude samozřejmě ani lás-
ka, romantika, intriky ani jistá akč-
nost. Hlavně to ale bude veselé a sli-
buji, že se lidi budou smát. Bude to 
sto minut legrace.

 Co kritici, nemáte z nich trochu 
obavu? 
Stříháme a děláme na fi lmu už přes mě-
síc a mám pocit, že snad ještě než jsem 
začal točit, už měli své kritiky napsané 
(smích). Víte, to máte tak, kdybych na-
točil cokoli, vždy to podle některých rá-
doby kritiků bude blábol a budou psát, 
jak je to strašné a fekální. Ale kdyby Ka-
meňáky, Slunce sena, nebo i Babovřes-
ky natočil rádoby nějaký „umělecky“ 
založený kolega, který má deset Lvů 
a dva Oskary, bude to fi lm století. Jak 
povrchní. Já chci dělat fi lmy pro obyčej-
né lidi, pro lidi, kteří si jdou do kina od-
počinout a ne studovat psychologii po-
stav a nechtějí přemýšlet, co tím „bás-
ník chtěl říct“. A kritici, tedy ti naši kri-
tici, mne nezajímají. Ať si dělají svou 
práci, já si dělám svou. Pokud by to by-
la kritika opravdu objektivní, pak ano, 
pak ji beru. Ale co dokázali tito pánové 
a dámy? Nic, jen s nenávistí a zapšklos-
tí sobě vlastní strhají vše, na co přijdou. 
A upřímně, já je k životu nepotřebuji.
Víte, velmi si vážím vzdělaných, sečtě-
lých a inteligentních lidí. Ale co šíleně 

Zdeněk Troška: Nechci lidi děsit, ale rozesmát

se narodil 18. května 1953 ve zname-
ní Býka. Celý život bydlí v jihočeských 
Hošticích u Volyně, které proslavil svou 
trilogií Slunce, seno. Středoškolská stu-
dia absolvoval na Lycée Carnot ve fran-
couzském Dijonu a poté vystudoval fi l-
movou a televizní režii na pražské Fil-
mové a televizní fakultě Akademie mú-
zických umění, kterou ukončil v roce 
1978. Miluje četbu, hudbu, jídlo, spá-
nek, humor, veselé lidi a svou profesi, 
kterou považuje za největší dar, který 

v životě dostal. Nejspokojenější je do-
ma, se svou rodinou, přáteli a kolegy, 
které si zásadně vybírá tak, aby mu 
s nimi bylo dobře a veselo.
V roce 2010 byl porotcem premiérové 
řady československé talentové show 
Talentmania.
Právě dokončuje práce na své nové 
komedii, jednadvacátém fi lmu Babo-
vřesky, aneb z dopisu venkovské drb-
ny, která do kin vstoupí na Valentý-
na příštího roku.

Zdeněk Troška je pojem. Rodák z Hoštic u Volyně, kde je doma, a do Pra-
hy jezdí jen přespávat. Nemá rád politiku, přílišné rádoby intelektuály 
a neobjektivní kritiku fi lmařů, nejen svých fi lmů. Miluje život, lidi, pří-
rodu a kromě toho, což není až tak známé, ví o historii víc, než kdejaký 
historik. Je stále vesele dobře naladěný, usměvavý a Fero Fenič o něm jed-
nou řekl, že kdyby se měla měřit někdy dobrá nálada na nějaké jednot-
ky, jmenovala by se „jeden troška“.

nesnáším, jsou „rádoby“ intelektuálové. 
Krásně to říkávala moje celoživotní ka-
marádka, Helenka Růžičková: „To je samé 
- ó áno, ó nikoli, a doma to pak žere salát 
z papíru.“ To snad hovoří za vše (smích).

 Jaké chystáte další fi lmy, projekty?
Mám v zásobě několik pohádek, ko-
medií a dokonce i romantických pří-
běhů. Jen mi chybí, a to myslím mno-
ha českým fi lmařům, nějaká bohatá 
tetička z Ameriky. Prostě je to všechno 
o penězích. Ale zaplať pánbůh se ob-
čas najdou slušní a solventní produ-
centi, kteří co slíbí, to splní. Třeba ja-
ko teď u Babovřesků, kde to byla a stá-
le je úžasná práce se skvělými lidmi 
od začátku až do konce.

 Co děláte, když nic neděláte?
Spím! Vážně, já strašně rád spím, anebo 
si čtu. Miluju takzvané černé romány, to 
jsou takové obrovské bichle, které mají 
třeba 580 nebo 1100 stran. A to dokážu 
louskat celý víkend. Nejlépe, když ven-
ku prší, je sychravo. Zalezu si s hrncem 
čaje do postele a čtu, čtu a čtu. 
Nebo píšu a jsem jak Božena Němcová 

(smích). Scénáře, poznámky, nebo vy-
řizuju poštu. Když jsem doma v Hošti-
cích, jdu na houby, občas vodím turis-
ty po vsi a taky jezdím za přáteli. S tě-
mi je mi dobře. 

 Jak to děláte, že máte pořád dob-
rou náladu?
No snažím se a dá to fušku, to víte, že 
jo (smích). Ne, vážně! Prostě na televizi 
nekoukám, noviny nečtu, o politiku se 
nezajímám a rád jím. Jedině tak můžete 
v této podivné době přežít. A pak, neza-
těžuji svými problémy lidi okolo sebe. 
Nenosím problémy takzvaně do prá-
ce. Prostě, i když přijedu na plac a něco 
mne trápí, vystoupím z auta, nahodím 
úsměv číslo tři, se všemi se pozdravím, 
obejmu, popovídáme si, řekneme si pár 
vtipů, pár zážitků ze života nebo z fi l-
mování a je nám dobře na světě. 

 Pro vás asi domov v Hošticích 
a vaše rodina – maminka Růžen-
ka, bratr, švagrová, v životě hodně 
znamená že? 
To jste uhodil hřebíček na hlavičku! Do-
mov je pro mne přístav a pocit bezpe-

čí. Je to pro mne to nejdůležitější, mít 
se kam vracet. Mít kolem sebe milující 
lidi. A nejsou to jen rodinní příslušníci, 
ale i přátelé, kamarádi, dobří kolegové. 
Mám štěstí na to, že mám i skvělého asi-
stenta a pomocného režiséra Marka Ka-
liše, na kterého je dvěstěprocentní spo-
leh, má úžasnou rodinu, ženu Martinku, 
dvě krásné děti a úžasné rodiče a rodi-
nu. Prostě i to je pro mne pocit bezpe-
čí a jistoty, a to bych nikdy za nic nevy-
měnil. A proto jsem rád, že když můžu 
a mám čas, jedu buď domů do Hoštic, 
nebo „domů“ do Žabovřesk, kde Marek 
s rodinou žije. Je to moje druhá rodina.

 Máte nějaké životní krédo, nebo 
moudro? 
Tak těch je, ale jsou dvě, která se mi lí-
bí, a často je používám: „Dobrá nálada 
nevyřeší všechny tvé problémy, ale na-
štve tolik lidí, že stojí za to si ji udržet.“ 
A druhá je právě od Heleny Růžičko-
vé: „Nikdy nezapomeňte na úsměv, je to 
světlo, které při pohledu do očí prozradí, 
že je srdce doma.“
Text: Radek Kraus, foto: Marek Podhora

Zdeněk Troška 

Zdeněk Troška s maminkou Růženkou.

Stráž nad Nežárkou | Zpěvač-
ka, Zlatá slavice Petra Janů se si-
ce v jižních Čechách přímo ne-
narodila, ale už téměř tři desít-
ky let je považuje za svůj dru-
hý domov. Ráda a často jezdí na 
svou chalupu ke Stráži nad Ne-
žárkou a právě tam nyní pracu-
je na svém podzimní turné a vel-
ké oslavě spojené s koncertem 
v pražské Lucerně u příležitosti 
jejího životního jubilea.

„Nemám problém s tím říct, kolik mi 
je. Na šedesát se necítím a jsem za to 
ráda. Každý je tak starý, na kolik se cí-
tí,“ řekla Metropolu Petra Janů, kte-

rá rozhodně na to, že překročí še-
desátku, nevypadá. Kdejaká daleko 
mladší žena by jí mohla závidět ne-
jen skvělou postavu, ale i energii.
Petra Janů s nádherným hlasem si 
vloni prožila smutné období, kdy 
přišla o milovaného manžela, ma-
nažera a parťáka Michala Zelenku. 
Nyní se snaží chmury zahnat prací 
a moc ji pomáhají také fanoušci. „Li-
di, moje publikum a fanoušci jsou ti, 
kteří mi toto smutné období pomoh-
li od začátku trochu změkčit. Strašně 
jim za to děkuji a moc se na všechny, 
kteří přijdou na mé koncerty, těším. 
A slibuji jim, že to pořádně rozjede-
me,“ říká Petra Janů.

Na chalupě v jižních Čechách pěs-
tuje kytičky, ve skleníku rajčata, 
okurky a cukety. Odpočívá, seče za-
hradu, nebo se učí texty. Jediné, co 
prý nedělá je, že nezpívá.„Ne, tady 
je klid a mír. Chodím do lesa, nabí-
rám energii a je mi tu božsky. Okolo 
je pár skvělých a milých lidí a hlav-
ně, je to promodlené místo. Je to to-
tiž bývalá kaple a v místech, kde 
stával oltář, mám postel. Nad tím 
je ještě bývalý kostel. Takže pozitiv-
ní energie je tu více než dost. Před 
chalupou stojí 700 let starý javor, 
z kterého zpěvačka často a ráda ta-
ké čerpá energii.

Text a foto: René Kekely

„ Jihočeška“ Petra Janů
oslaví jubileum ve velkém

Po červnové úspěšné akci Týden 
charity na krajském úřadě pokra-
čuje projekt druhou částí, a to za-
jištěním konzultačních seminářů 
pro pracovníky obecních úřadů na 
území bývalých okresních měst.
„Jedná se o putovní akci, kdy po do-
bu šesti týdnů navštíví zástupci cha-
rity a kraje postupně šest bývalých 
okresních měst. V sálech jednotlivých 
městských úřadů budou uspořádány 
zhruba dvouhodinové semináře, kte-
ré účastníkům poskytnou prostor 
pro získání informací o možnostech 
řešení místních problémů s využitím 
služeb charity či pro výměnu zkuše-
ností a navázání kontaktů,“ uved-
la mluvčí kraje Kateřina Koželuho-
vá s tím, že dále bude představe-
na činnost Diecézní charity spolu 
s projekty místních charit. 

Po dobu následujícího týdne budou 
pak na úřadě či na jiném předem ur-
čeném místě ponechány informační 
panely, které budou formou výstavy 
prezentovat charitní činnost.
Konzultační semináře jsou určeny 
starostům, členům obecních zastu-
pitelstev, vedoucím odborů sociál-
ních věcí, pracovníkům zabývajících 
se sociální problematikou i všem 
pracovníkům obecních úřadů včet-
ně malých obcí. Následná týdenní 
výstava je určena široké veřejnosti.

Časový harmonogram akce: 
•  25.9. - 2. 10. Písek
•  2.10. - 9. 10. Tábor
•  9.10. -  16. 10. Strakonice
•  16.10. - 23.10. Jindřichův Hradec
•  23.10. - 30.10. Prachatice

Týden charity zavítá do měst
České Budějovice | Unikátní společný projekt Jihočeského kraje a Die-
cézní charity České Budějovice „Týden charity" odstartoval na jihu Čech. 
Je zaměřený na podporu medializace a propagace činnosti českobudějo-
vické Diecézní charity. 
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Lidé se rádi zaměstnávají, aby nemuseli pracovat bylo správné znění tajenky v minulém čísle. Výpravnou publikaci cestovatele Leoše Šimánka s jeho vlastnoručním 
podpisem obdržel Jan Pytel ze Strakonic. Úspěšný vylosovaný luštitel dnešní křížovky obdrží cvičení na DVD. Těšíme se na vaše odpovědi na adresách: Metropol Centrum, 
Beethovenova 215/24, 400 01 Ústí nad Labem, nebo krizovka@tydeniky.cz (napište telefonní spojení, abychom vás mohli kontaktovat) nejpozději 5. října 2012.
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ní soused

Bál

Republika

Kus
ledovce

Poučka
Sjezd 

sokolských 
jednot

Ostravská 
zpěvačka

Možná 
(knižně)

Pilot
kačera 

Skrblíka
Manželka

V nejbliž-
ším dosahu

Takové 
množství

NAPOVÍME: 
AISA, ambo,
Kodym, ron,
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Tisková reklama funguje. Zaručeně.
Kontakt

pro podnikatele
a fi rmy:

tel. 472 700 122
inzerce@tydeniky.cz

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

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

Astroporadna

Anastázie výklad karet, kyvadlo
specializace důležitá rozhodnutí

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

Tel.: 906 706 506

Nikola výklad karet, andělské kontakty
specializace mimopartnerské vztahy

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

Tel.: 906 706 506

Gabriel numerologie, runy
specializace zaměstnání, finance

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

Tel.: 906 706 506

Ljuba astrologie, minulé životy
specializace životní krize

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

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

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

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

MÁTE DLUHY? 
Povím vám, kdy se s nimi 

vypořádáte! Numerolog Jakub! 
Tel.: 906 706 506

JSTE NA DNĚ? 

Točíte se v začarovaném kruhu? 

Pomohu vám! Kartářka Hanka. 

Tel.: 906 706 506

TTeTeTeTeTeTeTeTellllll.l.l.l.:::::::: 999999999000000000666666666 777777777000000000666666666 555555555000000000666666666

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

nyní i na internetu 
www.astrolinka.cz

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

Beran 21. 3.–19. 4.

více na tel.: 906 706 506

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

Býk 20. 4.–20. 5.

více na tel.: 906 706 506

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

Blíženci 21. 5.–21. 6.

více na tel.: 906 706 506

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

Rak 22. 6.–22. 7.

více na tel.: 906 706 506

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

Lev 23. 7.–22. 8.

více na tel.: 906 706 506

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

Panna 23. 8.–22. 9.

více na tel.: 906 706 506

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

Váhy 23. 9.–23. 10.

více na tel.: 906 706 506

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

Štír 24. 10.–22. 11.

více na tel.: 906 706 506

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

Střelec 23. 11.–21. 12.

více na tel.: 906 706 506

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

Kozoroh 22. 12.–19. 1.

více na tel.: 906 706 506

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

Vodnář 20. 1.–18. 2.

více na tel.: 906 706 506

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

Ryby 19. 2.–20. 3.

více na tel.: 906 706 506

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

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

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

manivým hla
m od Boha..   
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Slavnostního zahájení provozu mu-
zea se zúčastnila řada hostí, napří-
klad také první dáma Livia Klauso-
vá, nebo malíř Kristian Kodet. Prá-
vě v souboru jeho bývalých domů, 
kde míval galerii, ateliér i byt, je ny-
ní muzeum.
„Já samozřejmě přeju paní Kovando-
vé hodně štěstí, spokojené zákazníky, 
a aby se jí ve všem dařilo. A jsem rád, 
že právě já jsem jí mohl prodat soubor 
domů, a že je získala právě ona a vy-
budovala tu tohle sladké království,“ 
prozradil malíř. 
„Koupila jsem domy před lety právě od 
Kristiana Kodeta, abych si splnila sen, 
který jsem měla, a sice – vybudovat zde 
muzeum. To se mi díky skvělému týmu 
podařilo a budu jen ráda, pokud se sem 
lidé budou rádi vracet,“ řekla Metropo-
lu majitelka muzea Petra Kovandová.
V nově otevřeném táborském muzeu 
se dozvíte nejen vše o historii zpra-
cování a výroby těchto sladkostí, ale 
budete je moci sami ochutnat. Každý 

den je zde připraveno speciální de-
gustační menu. Navíc zde na vás če-
ká dvoumetrová čokoládová fontána. 
Muzeum v prostorách třech historic-
kých domů, na ploše přes 1000 met-
rů čtverečních, představuje a mapu-
je historii čokolády, její pěstování, do-
voz do Evropy a následné zpracování 
do formy bonbonů, tabulek, pralinek, 
fi gurek. „Zájemci si tu mohou v díl-
nách zkusit modelovat marcipán či od-
lévat vlastní bonbony,“ podotkla ma-
nažerka muzea Lenka Želivská.
Expozice se věnuje i historii oba-
lů a reklamních plakátů, k vidění 
budou i porcelánové či cínové sou-
pravy, ze kterých se čokoláda pila 
v 19.stol., šlechtický salon či model 
pěstování kakaa v pralese.
Další část muzea je věnována i mar-
cipánu a možnostem jeho zpracová-

ní. Uvidíte marcipánový model ná-
městí a dalších táborských domi-
nant, marcipánové modely pohá-
dek, šatičky pro panenky…
K dispozici pro všechny hravé ruce 
je stálá dílna, kde sami můžete od-
lévat čokoládové fi gurky, či pracovat 
s marcipánem. V kinosále jsou při-
praveny fi lmy o čokoládě a odborní-
ky cukráře můžete pozorovat okén-
kem přímo z čokolatérie, kde prou-
dí čokoláda ve fontáně. Nechybí ani 
pohádkový sklep s čerty, kotlem a Je-
níčkem a Mařenkou, kteří jsou za-
vřeni proto, že nechtěli jíst čokolá-
du. Majitelka Petra Kovandová věří, 
že si sem lidé najdou cestu, budou 
se sem vracet, a že především její 
království sladkostí pomůže i k vět-
šímu rozvoji turismu v Táboře.
  Text a foto: Radek Kraus

Marcipánový model táborského náměstí.

Petra Kovandová, majitelka muzea.

Sladké království v Táboře
Tábor | Unikátní muzeum čokolády a marcipánu má od září jihočeský Tábor. Nejde jen o takzvané „mrtvé“ 
muzeum, kde se jen něco ukazuje a vystavuje, ale naopak o živý prostor, kde se vyrábí, prezentuje i ochut-
nává. Na své si tu přijdou děti, ale i dospělí.

U příležitosti Národního dne epilep-
sie pořádá Společnost „E“, jež si kla-
de za cíl snižování stigmatu lidí, kte-
ří s epilepsií žijí. „Z našeho dotazníko-
vého šetření na webu se ukázalo, že zá-
kladní stigma pro postižené epilepsií je 
vnímání společnosti, že takoví lidé ne-
mohou žít plnohodnotný život a pod-
le toho se k nim společnost musí sta-
vět a chovat. Dnes a denně se setkává-
me se situacemi, kdy je onemocnění 
příčinou sociálního vyloučení jak dětí 
ve školních kolektivech tak i dospělých, 
především v zaměstnání, v partner-
ských vztazích,“ říká Bc. Petra Steh-
líková sociální koordinátorka Společ-
nosti „E“ a podotýká, že při správné 
diagnostice a dodržování určitých 

pravidel, jako je předepsaná léčba, 
kontroly u lékaře, pravidelné braní 
léků, správná životospráva apod., 
dokáže většina postižených epilepsií 
žít běžným způsobem života. „Pouze 
asi 5 % pacientů má tzv. farmakore-
zistentní epilepsii, která je těžko kon-
trolovatelná. Vytvořili jsme fi lm spo-
lečně s ČT „Život s Aurou“, vydáváme 
časopis Aura, pořádáme semináře, 
uskutečňujeme pobyty lidí s epilepsií 
společně se zdravými dětmi i lidmi,“ 
dodává Bc. Stehlíková. 
Společnost „E“ pořádá 4. října od 
14 hodin Den otevřených dveří na 
adrese Praha 4, Liškova 3. Více na  
www.spolecnost-e.cz 
Text: Šárka Jansová, foto: Společnost „E“

Národní den epilepsie
Mottem Národního dne epilepsie, který je stanoven na 30. září,  je boj 
s předsudky vůči této zákeřné chorobě. Měl by zbavit zdravé lidi stra-
chu a obav z této nemoci.

Společnost „E“ je občanské sdružení založené roku 1990 rodiči a přáteli osob postižených 
epilepsií. Jeho posláním je zlepšování postavení lidí s epilepsií ve společnosti. Zaměřuje se 
proto na rozšiřování informovanosti v otázkách epilepsie jak u svých členů, tak u široké ve-
řejnosti. Působnost Společnosti „E” je celorepubliková. Epilepsií trpí asi 1 % populace. 
Pro natáčení dokumentárního fi lmu o epilepsii hledáme otevřené, komunikativní 
spolupracovníky s diagnózou epilepsie. Zájemce prosíme o zaslání stručného ži-
votního příběhu na emailovou adresu: info@spolecnost-e.cz, nebo poštou na Spo-
lečnost „E“, Liškova 3, 142 00 Praha 4

Poznej Ústecký kraj

Ústecký kraj

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

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

Ladislava Richterová
šéfredaktorka 
regionálních novin Metropol

EUROPEAN PRESS HOLDING

vická, zvaná ,,Svatá“, která pamatu-
je příjezdy mnoha významných his-
torických osobností jako např. Kar-
la IV., Václava II., Marie Terezie nebo 
také Josefa II. 
Kadaňský hrad byl vystavěn ve dru-
hé polovině 13. stol. směrem na jih 
nad řekou Ohře. Nechal jej vybudo-
vat Přemysl Otakar II.  Má čtvercovi-
tý půdorys a v 18. století byl přebu-
dován Marií Terezií na kasárna, čímž 
ztratil středověký charakter. 
A budete-li mít s sebou děti či 
vnoučata, určitě se nezapomeň-
te podívat na Nábřeží Maxipsa Fí-
ka u řeky Ohře. Proč si Kadaň tu-
to oblíbenou postavičku z Večer-
níčků přivlastnila? V blízké obci, 
dnes již buldozery se zemí srov-
nané obci Ahníkov, se narodil spi-
sovatel Rudolf Čechura, autor scé-
náře přerostlého, mluvícího Maxi-
psa Fíka, kterého nakreslil Jiří Ša-
lamoun. Narozeniny Maxipsa Fíka 
se v Kadani slaví také proto, že zde 
žil a účinkoval herec Josef Dvořák, 
který Fíka skvěle namluvil. 
 (met, foto: Miroslav Rada)
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Loutkové divadélko 
ODS a TOPky ožilo 

Nevím jak vy, ale poslední taneč-
ky koaličních stran i „rebelií“ uvnitř 
ODS okolo daňových reforem a cír-
kevních restitucí v Poslanecké sně-
movně, vnímám jen jako pečlivě na-
cvičené divadélko, které politici těch-
to stran sehráli na voliče s jasným 
cílem. Byla to zejména současná ne-
volitelnost ODS, neobhajitelnost re-
stitucí a dalšího daňového balíčku 
před občany této země, která ved-
la politické herce, kterým evident-
ně jde jen blaho svých bližních, ale 
nikoliv již o kvalitu života občanů 
a prosperitu naší země, k této pra-
chsprosté manipulativní hře. Do-
držení toho základního = volební-
ho programu také vzal čert, proto-
že k sebezáchraně „svého jistého“ 
je nutno obětovat vše. Proto sehrání 
loutkové hry, která byla sehrána jen 
proto, aby se odvedla pozornost ob-
čanů od plíživého snižování důcho-
dů a aby jen oddálila církevní restitu-
ce až po podzimních volbách... Způ-
sob, se kterým svoji hru ODS a TOP-
ka rozehrály, má už nyní jen velice 
malý okruh diváků, kteří by to spolk-
li i s navijákem, ale konečný účet vy-
staví občané těmto hrám již brzy. 
(Publikováno 9. 9. 2012)

Volby chci vyhrát, 
ale díky myšlenkám

Deník MF Dnes oslovil dvacet lidí 
v centru Českých Budějovic a ptal se 
jich na obvinění primátora Thomy, 
které mu sdělila policie. A 90 procent 
z nich se domnívá, že obvinění má 
posloužit k diskreditaci hnutí Jiho-
češi 2012. Toto uskupení podporují 
Občané pro Budějovice, jejímž hlav-
ním představitelem je právě Tho-
ma. „Ti, kteří ovládají kraj, se určitě 

nechtějí vzdát svých koryt. Pro úspěch 
dnes každý udělá maximum a jde, jak 
se říká, přes mrtvoly. K volbám ale roz-
hodně půjdu,“ řekl jeden z dotáza-
ných Martin Holeček. Potud citace. 
Dodám: skoro to zní jako z reklamy, 
v níž hospodyňka říká, že 90 procent 
domácností používá ten a ten přípra-
vek na mytí nádobí. Ale z toho tak 
seriozní deník jako je MFD nepode-
zírám, i když nedávno v něm zapo-
mněli jistého Jiřího Zimolu uvést ja-
ko lídra ČSSD, byť všechny další líd-
ry do tabulky uvedli… Dotázaného 
Martina Holečka pak chci ujistit, že 
i když mám na dění Krajského úřa-
du Jihočeského kraje vliv, na „korytě“ 
ani „korytech“ nelpím. Jako lídr soci-
álních demokratů chci volby v kraji 
vyhrát, ale tyhle a jim podobné prak-
tiky mi jsou naprosto cizí. Věřím v sí-
lu myšlenek a přes „mrtvoly necho-
dím“. (Publikováno 8. 9. 2012)

ODS před volbami objevila 
hodnotu Budvaru 

Volby se blíží, a tak i pravicoví politi-
ci v kraji míní, že dlouhodobě úspěš-
ný pivovar Budějovický Budvar by se 
neměl privatizovat a měl by zůstat 
státu. Asi tuší, jak to je pro lidi z již-
ních Čech citlivé téma. Kde ale byli, 
když ministr Bendl (ODS) počátkem 
roku podnik a jeho vedení v médiích 
neomaleně propíral? Ani slovo na 
obranu neřekli a mně vzkazovali, ať 
mlčím, když jsem z jeho dozorčí rady 
odešel. Jsou ale hodnoty, na nichž by 
nám mělo záležet. Nejen ekonomic-
ky, ale i eticky. Není hanba být na ně-
co hrdý. A Budějovický Budvar může 
být symbolem naší, jihočeské hrdos-
ti. A jen tak na okraj: jak to občanští 
demokraté doopravdy myslí, nazna-
čuje i nedávný Bendlův pobyt na Ze-
mi živitelce. Stal se prvním českým 
ministrem zemědělství, který při její 

návštěvě vynechal cestu do Budva-
ru a se svým doprovodem pooběd-
val v hotelu Zvon, kde se čepuje Pl-
zeňský Prazdroj. Je to stejný signál, 
jako když jeden z lídrů uskupení Ji-
hočeši 2012 Martin Doktor v únoru 
2012 uvedl, že „Budvar jako národní 
podnik je anomálie a měla by být pro-
vedena jeho transformace“. Teď je ale 
před volbami a je třeba tancovat, jak 
voliči pískají. Že jim hanba není! (Pu-
blikováno 6. 9. 2012)

Co je Zahradníkův duch?
Pokrčil jsem rameny, když se mě 
po skončení rozhlasového speciálu 
Martina Veselovského s volebními 
lídry lidé ptali, co to je ten Zahrad-

níkův duch, který by chtěl po vol-
bách na krajský úřad vrátit Tomáš 
Jirsa (ODS). Vážně nevím. Masary-
kovské tatíčkovství? Větší vstřícnost 
k jistým skupinám než k jiným? 
Přívětivost leckdy zdánlivá? Nako-
nec, nechť si o tom rozhodnou vo-
liči v nadcházejících volbách do Se-
nátu sami. Já tvrdím, že sociální de-
mokratka Ivana Stráská, rovněž kan-
didující do Senátu, je lepší. Byla by 
z ní bezva senátorka. (Publikováno 4. 
9. 2012)

Kdo je populista! 
ODS zahájila kampaň plnou klišé. 
Tak jako pravice opakuje, že ČSSD 
zadlužila kraje, tak já opakuji, že 
ČSSD na jihu Čech kraj oddlužila. 
Předchozí krajská pravicová vláda 
nám nechala dluh přes 600 milio-
nů. V současné době z něj zbývá 
uhradit zhruba 50 milionů. Kdy-
by pan Nečas znal rozpočty krajů, 
věděl by, že mnohde snížení výda-
jů krajů není možné. Tedy pokud 
nechce, aby senioři v domovech 
umrzli, v některých školách doslo-
va padala dětem střecha na hlavu 
a z nemocnic zůstaly jen prázdné 
budovy bez lékařů a sester. Moc 
by mě zajímalo, jak chce zvednout 
pan Nečas investice do infrastruk-
tury. V Jihočeském kraji jde téměř 
pětina rozpočtu právě na rozvoj 
a modernizaci krajské dopravní in-
frastruktury, zatímco státní roz-
počet a vláda nám D3 slibují už 
20 let a čeho jsme se dočkali... 
A pak, kdo je tady populista! (Pu-
blikováno 4. 9. 2012)

Vážení a milí čtenáři 
a příznivci Metropolu,

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

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

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

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

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

Ladislava Richterová
šéfredaktorka
richterova@tydeniky.cz
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