
w
w

w
.t

yd
en

ik
y.

cz
 

na
vš

tiv
te

 z
pr

av
od

aj
sk

ý 
po

rtá
l w

w
w

.t
yd

en
ik

y.
cz

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

www.tydeniky.cz

pr
oj

ek
t M

ET
ROPOL pom

áhá

čtěte na str. 2
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Nechci lidi děsit, 
chci, aby se smáli
Zdeněk Troška je pojem. Rodák z Hoštic u Volyně, kde je doma, a do Prahy jezdí jen přespávat. Nemá rád politiku, příliš-
né rádoby intelektuály a neobjektivní kritiku fi lmařů, nejen svých fi lmů. Miluje život, lidi, přírodu a kromě toho, což ne-
ní 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 jednotky, jmenovala by se „jeden troška“.

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 

 Zdeňku, máte za sebou natáčení 
další své komedie Babovřesky. Proč 
znovu komedie? 
Protože v této těžké době je důle-
žité lidi pobavit, rozesmát, při-
vést je na jiné myšlenky, aby tro-
chu pozapomněli na své staros-
ti a strasti. Málokdo si uvědomí, 
že rozplakat člověka – diváka, 
je poměrně jednoduché, ale 
rozesmát ho, potěšit, to už 
je fuška. Navíc já se na svět 
dívám zvesela, proto mám 
rád komedie. Nechci lidi dě-
sit 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 život 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 
měsíc a mám pocit, že snad ještě než 
jsem začal točit, už měli své kritiky 
napsané (smích). Víte, to máte tak, 
kdybych natočil cokoli, vždy to podle 
některých rádoby kritiků bude blábol 
a budou psát, jak je to strašné a fe-
kální. Ale kdyby Kameňáky, Slunce 
sena, nebo i Babovřesky natočil rádo-
by nějaký „umělecky“ založený kole-
ga, který má deset Lvů a dva Oskary, 
bude to fi lm století. Jak povrchní. Já 
chci dělat fi lmy pro obyčejné lidi, pro 
lidi, kteří si jdou do kina odpočinout 

a ne studovat psychologii postav 
a nechtějí přemýšlet, co tím „básník 
chtěl říct“. A kritici, tedy ti naši kriti-
ci, mne nezajímají. Ať si dělají svou 
práci, já si dělám svou. Pokud by to 
byla kritika opravdu objektivní, pak 
ano, pak ji beru. Ale co dokázali tito 
pánové a dámy? Nic, jen s nenávistí 
a zapšklostí sobě vlastní strhají vše, 
na co přijdou. A upřímně, já je k živo-
tu nepotřebuji.
Víte, velmi si vážím vzdělaných, se-
čtělých a inteligentních lidí. Ale co ší-
leně nesnáším, jsou „rádoby“ inte-
lektuálové. Krásně to říkávala moje 
celoživotní kamarádka, Helenka Rů-
žičková: „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, pro-
jekty?
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 všech-
no o penězích. Ale zaplať pánbůh se 
občas najdou slušní a solventní pro-
ducenti, kteří co slíbí, to splní. Tře-
ba jako teď u Babovřesků, kde to by-
la a stále je úžasná práce se skvělými 
lidmi od začátku až do konce.

 Co děláte, když nic neděláte?
Spím! Vážně, já strašně rád spím, ane-
bo si čtu. Miluju takzvané černé ro-
mány, to jsou takové obrovské bichle, 
které mají třeba 580 nebo 1100 stran. 
A to dokážu louskat celý víkend. Nej-
lépe, když venku prší, je sychravo. Za-
lezu si s hrncem čaje do postele a čtu, 
čtu a čtu. Nebo píšu a jsem jak Bo-
žena Němcová (smích). Scénáře, po-
známky, nebo vyřizuju poštu. Když 
jsem doma v Hošticích, jdu na houby, 
občas vodím turisty po vsi a taky jez-
dím za přáteli. S těmi je mi dobře. 

 Jak to děláte, že máte pořád dobrou 
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 va-
še rodina – maminka Růženka, 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 
žije. Je to moje druhá rodina.

 Máte nějaké životní krédo, nebo 
moudro? 
Tak těch je, ale jsou dvě, která se mi 
líbí, a často je používám: „Dobrá ná-
lada nevyřeší všechny tvé problémy, 
ale naštve tolik lidí, že stojí za to si ji 
udržet.“ A druhá je právě od Heleny 
Růžičkové: „Nikdy nezapomeňte na 
úsměv, je to světlo, které při pohledu do 
očí prozradí, že je srdce doma.“

Text a foto: René Kekely
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„I když jsem dosud nedostala ofi ciální 
odpověď na své dva dopisy, jež jsem za-
slala 23. srpna a 10. září panu ministru 
fi nancí s naléhavou výzvou o provedení 
kontroly ROP SČ, ráda jsem si dnes pře-
četla v médiích, že ministerstvo rychle 

vybere auditora,“ prohlásila hejtman-
ka Moravčíková. Upozornila, že ev-
ropské peníze jsou již naplánovány 
na schválené projekty, které ROP SČ 
pro letošek s předstihem připravil již 
do konce roku 2011. 

„Chtěla bych připomenout, že ROP 
SČ byl již v létě zkontrolován Nej-
vyšším kontrolním úřadem, který 
zjistil minimální administrativní 
chybovost 1,4 % prověřovaných pro-
jektů. Evropská komise považuje za 
kvalitní plnění chybovost do výše 2 
procent. My v kraji máme z evrop-
ských fondů v letech 2007 až 2013 
na rozvoj kraje čerpat celkem 17 mi-
liard korun„ upozornila hejtman-
ka. Jak dodala, Z ROP SČ bylo 

schváleno 642 projektů za 12,5 
mld. Kč. To znamená, že smluvně 
je pokryto již přibližně 87 % z cel-
kové alokace, a to řadí ROP SČ na 
5. místo ze 17 operačních progra-
mů. Ukončeno bylo již 441 pro-
jektů a bylo proplaceno 7,3 mld. 
Kč. Z dosavadních projektů vede-
ní ROP SČ důslednou vnitřní kon-
trolou ušetřili již 596 mil. Kč, jež 
tak mohly být použity pro další 
projekty.

„Rozhodně bych tedy chtěla za ROP SČ 
odmítnout jakoukoli kritiku ohledně 
chybného či nedostatečného čerpání. Bo-
hužel se kauza Davida Ratha v předvo-
lebním boji poněkud hodí na zakrytí ne-
schopnosti ministerstev pravicové vlády, 
z nichž řada skutečně nedokáže vyčer-
pat evropské prostředky v řádech mnoha 
miliard korun,“ zdůraznila hejtman-
ka s tím, že ROP SČ je příkladně ve-
den i spravován ve prospěch obyvatel 
Středočeského kraje. (od dop.)

Hejtmanka Moravčíková vítá aktivitu Ministerstva fi nancí ohledně ROP SČ
Praha |  Hejtmanka Středočeského kraje Zuzana Moravčíková vítá, že Minis-
terstvo fi nancí ČR konečně urychleně vybere fi rmu, která prověří Regionální 
operační program Střední Čechy (ROP SČ). Tento požadavek vznesla Evropská 
komise po kauze exhejtmana Davida Ratha. Hejtman kraje z titulu své funkce 
stojí v čele řídícího orgánu ROP SČ, jímž je Výbor Regionální rady. 

„Záchrana sokola je významnou událos-
tí nejen pro odbornou ornitologickou ve-
řejnost. Sokol patří mezi kriticky ohrože-
né druhy, jehož populace na dlouhá de-
setiletí úplně vymizela z české přírody,“ 
uvedl radní Hl. m. Prahy Radek Lo-
hynský odpovědný za oblast životní-
ho prostředí. Jako vhodné místo pro 
návrat vyléčeného dravce do přiro-
zeného prostředí byl vybrán vrch Vít-
kov, kde se před polednem sešli or-
nitologové, zástupci Lesů Hl. m. Pra-
hy i představitelé Hl. m. Prahy včele 
s radním Lohynským. Ten přímo asis-

toval při samotném vypouštění soko-
la a podrobněji se seznámil s proble-
matikou zachování populace sokolů 
v městském prostředí. „Své místo zde 
totiž bezesporu mají. Jako dravci živí-
cí se například holuby, mohou význam-
ně přispět k jejich přirozené regulaci ve 
městě,“ vysvětlil ornitolog Dušan Rak, 
který se pražskými sokoly řadu let za-
bývá. V současnosti je v celé republi-
ce sotva 50 hnízdících párů. Dravci se 
často do měst přesouvají za zdrojem 
potravy, ale neumí si poradit s různý-
mi nástrahami města.  (met)

Den zdravého 
životního stylu

Mělník | V pondělí  8. října v do-
bě od 9.00 do 17.00 hodin se usku-
teční  Den zdravého životního sty-
lu aneb 20 let s 211, a to na terito-
riálním pracovišti ZP MV ČR Měl-
ník, nám. Míru 30. Den prevence 
bude zaměřen na měření hladiny 
cukru v krvi a měření krevního tla-
ku. Prvních pět klientů obdrží ma-
lou pozornost.

Týden sociálních 
služeb v Kolíně

Kolín | Asociace poskytovatelů so-
ciálních služeb ČR a Ministerstvo 
sociálních služeb ČR vyhlásily ve 
dnech od 8. do 14. října týden so-
ciálních služeb. Zapojí se do něj 
i příspěvkové organizace zřizované 
městem Kolín, a to v úterý 9. října 
od 9 do 15 hodin v městské pečo-
vatelské službě, městském penzio-
nu pro důchodce, městském domo-
vě důchodců a otevřena bude rov-
něž protialkoholní záchytná stani-
ce v Kolíně.

Vítání občánků
Beroun | Dvaadvacet nových ob-
čánků Berouna přivítala starost-
ka města Šárka Endrlová. Rodiče 

dvanácti holčiček a deseti kluků 
si z obřadní místnosti radnice od-
nesli pamětní list, minci a mamin-
ky květinu. Další vítání občánků se 
uskuteční již 17. října ve 14 hodin. 

Rozšířené kapacity
Světlá nad Sázavou | Ženská věz-
nice získala nové ubytovací kapa-
city. Současná ubytovací kapacita 
tak vzrostla z 660 na 740 míst. Roz-
šíření ubytovacích prostor přispě-
je ke snížení přeplněnosti této věz-
nice, kde je nyní umístěno 820 od-
souzených žen. Celkem 80 nových 
míst pro odsouzené ženy vzniklo 
vybudováním půdních vestaveb. 
Mimo ložnice byly vybudovány ta-
ké prostory pro zacházení s odsou-
zenými v rámci volnočasových ak-
tivit a prostory pro jejich zaměst-
návání.

Tři mušketýři 
v Kutné Hoře

Kutná Hora | V těchto dnech kon-
čí natáčení výpravného ruského te-
levizního fi lmu Tři mušketýři v his-
torickém centru Kutné Hory. Natá-
čení realizovala fi lmová společnost 
K- Internacional s.r.o.  a zúčastnil 
se jej stodvacetičlenný štáb. Ak-
ce přinesla do městské pokladny 
zhruba tři sta tisíc korun.

Vzácný sokol stěhovavý létá nad Prahou

Nymburk 
investuje 

do vzdělání
Nymburk | Vedení radnice si vel-
mi dobře uvědomuje, že investice 
do školství jsou důležité pro dlou-
hodobý rozvoj města. Podle sta-
rosty města Miloše Petery se z roz-
počtu města do stavebních úprav 
škol a školek v letošním roce vloží 
více než 13 milionů korun.

„Mezi ty největší projekty patří re-
konstrukce mateřské školy Čtyřlís-
tek v hodnotě 6,5 milionu korun. Zre-
konstruovanou budovu si děti užíva-
jí od začátku školního roku. Aby by-
la oprava skutečně celková, rozhodli 
jsme se nad rámec původního projek-
tu upravit i přístupové komunikace 
a zadní trakt objektu“, řekl starosta 
Miloš Petera. Stavební úpravy byly 
dokončeny i v mateřské škole Adél-
ka. Rekonstrukcí prošlo přízemí bu-
dovy, v němž dříve sídlilo mateřské 
centrum. Rekonstrukce a vybave-
ní  stály 3,9 milionu korun. „Mateř-
ská školka Adélka nabídne dalších pa-
desát míst. Zápis se uskuteční v prů-
běhu měsíce října,“ doplnil místosta-
rosta PhDr. Pavel Fojtík. V Základní 
škole Letců R. A. F. dokončila společ-
nost Prostav opravu rozvodů topení 
v podlaze a nové zádlažky ve vstup-
ní části školy za 1,2 milionu korun. 
Dále byla zpracována projektová 

dokumentace na vnitřní rekonstruk-
ce mateřské školy Větrník v hodno-
tě 160 000 korun. Město pracuje 
na výměně oken na západní straně 
mateřské školy Sluníčko. Předpoklá-
dané náklady jsou 128 tisíc a doda-
vatel prací vzejde z vypsaného vý-
běrového řízení. Okna se budou mě-
nit i v západní části budovy ZŠ Tyr-
šova (na snímku). Výběrové řízení 
vyhrála společnost O. K. Okna s. r. o.
 s nabídkovou cenou 1 065 387 Kč 
bez DPH. Podle smlouvy budou ok-
na vyměněna do 30. listopadu. (mt)

Úspěšně se tak završila realizace dvouletého projektu, 
který probíhal v několika etapách. Nejprve se v rám-
ci oprav rekonstruovaly stropy a pokládala se nová 
střešní krytina. Další fáze zahrnovala výměnu oken, 

novou fasádu a práci na terénních úpravách v okolí. 
Celková rekonstrukce přišla na zhruba pět a půl milio-
nů korun, z čehož Fond obcí a měst přispěl dotací ve 
výši 95 procent.  (od dop.)

Jankov se chlubí novou radnicí

Středočeská hejtmanka Zuzana Moravčíková spolu se starostou obce Jankov Josefem Kocourkem. 

Most v Nelahozevsi
Nelahozeves | Obec se po roz-
sáhlých problémech dočkala zno-
vuotevření mostu. Jeho stavba 
přes železniční přejezd probíha-
la ve dvou fázích. V rámci oprav 
se konala rozsáhlá demolice sou-
časného mostu pocházejícího 
z roku 1928, který byl nahrazen 
novým. Po celou dobu prací by-
lo místo uzavřeno nejen pro au-
tobusovou, ale i železniční do-
pravu. Stavbu provázely taktéž 
komplikace s odstraněním černé 
skládky. Nový most má o 2,5 me-
tru širší vozovku a na jižní stra-
ně je vybudován chodník se tře-
mi sloupy veřejného osvětlení. 
Chodník bude od mostu prota-
žen (10 metrů směrem na západ 
a 28 metrů směrem na východ). 
Nosnost mostu je nově 32 tun. 
V rámci projektu se také protáh-
la svodidla o 20 – 30 m oběma 
směry. (od dop.)

Právě altán byl v minulosti oblíbe-
ným terčem vandalů, kteří se uvnitř 
scházeli a ztěžovali hlukem a jinými 
projevy život místním obyvatelům. 
„Proto jsme se rozhodli jinak nevyuží-
vaný altán zazdít a nabídnout jej ma-
lým umělcům,“ uvedl místostarosta 
města František Ečer. „Obyvatelé do-

mova ale i okolních bytů si tento krok 
velmi pochvalují. Věříme, že teď tu bu-
de klid“, uvedla ředitelka domova 
Miroslava Kučerová. 
V současnosti najdete dětské kres-
by na zdi u lávky přes Berounku 
a na betonovém plotu v ulici U So-
kolovny.  (od dop.)

Další galerie pod širým nebem
Beroun | V Berouně přibude další barevné zákoutí s dětskými kresbami. 
Namísto malířského plátna poslouží nyní berounským školákům stěny al-
tánu u Domova-penzionu pro seniory. 

Praha | Zpět do přírody byla vypuštěna samice vzácného dravce sokola stě-
hovavého.  Odchytili ji pracovníci záchranné stanice Lesů Hl. m. Prahy přímo 
v centru města ve výloze obchodního domu. Způsobila si tržnou ránu, která 
musela být odborně ošetřena a vyžádala si několik dní ošetřovatelské péče. 

Jankov | Středočeská hejtmanka Zuzana Moravčíková spolu se starostou obce Josefem Kocourkem v pátek 
21. září slavnostně znovuotevřeli místní radnici. 
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Nemám se za sebe, ani za většinu 
svých kolegů v sociálnědemokratic-
kém vedení kraje co stydět. Jistě, kauza 
Rath, která stále není dořešena soud-
ním výrokem, nás bolestivě pozname-
nala ztrátou dobré pověsti. Protože pro 
média je to jednoduchý a zdánlivě pře-
hledný příběh. Jsem ale přesvědčena, 
že už lidé tenhle případ vnímají jako se-
lhání mocenského stylu vládnutí, které 
není v žádném případě stylem mým, 
ani většiny politiků sociální demokra-
cie. Když jezdím po kraji, přesvědčuji 
se o tom, že lidé chápou, že v této kau-
ze selhal jednotlivec, nikoli celé vede-
ní kraje. Udělala jsem se svými kolegy 
v Radě kraje za čtyři uplynulé měsíce 
vše pro to, abychom kraj stabilizovali 
a  pokusili se důvěru občanů obnovit. 
Všichni vědí, že prioritou současného 
vedení kraje reprezentovaným ČSSD 
byly programy, pro které před 4 lety da-
lo 35 % voličů v kraji hlas tehdy vítěz-
né sociální demokracii: školství, zdra-
votnictví, sociální oblast, rozvoj venko-
va, ochrana životního prostředí a roz-
voj zemědělství, doprava i kultura. Tam 
směřovala každý rok většina ze 17 mi-
liardového rozpočtu kraje, který je nej-
větší v České republice a v němž stále 
roste počet obyvatel. 
Dva projekty výrazně sociální angažo-
vanosti současného vedení kraje jsou 
známy a diskutovány. Od roku 2009 
jsme poskytli bezmála 200 milionů ko-
run na bezplatné dojíždění žáků a uč-
ňů do středočeských škol. Rada odsou-
hlasila  rámec 100 milionů korun pro 
školní rok 2012/13. Pokud tedy bude-
me kraj spravovat i nadále, bude tato 
částka zahrnuta do rozpočtu pro rok 
2013. Pro žáky středních škol zřizova-
ných Středočeským krajem byl vytvo-
řen motivační program zaměřený na 
podporu odborného školství, zejmé-
na řemeslných oborů zakončených vý-
učním listem. Program byl zahájen ve 
školním roce 2010/2011, týká se při-
bližně 40 středních škol a 2 000 žáků 
a přišel dosud asi na 8 milionů korun.  
Stejná sociální angažovanost kraje pla-
tí pro tzv. regulační zdravotnické po-

platky, jež už proplácí jako jediný prá-
vě Středočeský kraj. Sociálně slabším 
spoluobčanům takto kraj přispěl jen le-
tos částkou bezmála 9 mil. Kč, z toho 
v drtivé většině za poplatky za pobyt 
v nemocnici. 
Jsem přesvědčena, že jsme odpověd-
nou sociální politikou kraje napomohli 
zmírnit dopady tvrdých a v konečném 
efektu antisociálních kroků pravicové 
vlády. K tomu nám také asistovaly vý-
znamné prostředky z fondů EU. Regio-
nální operační program Střední Čechy 
s objemem 17 miliard korun vyčleně-
ných do roku 2013 patří v míře ověře-
né kvality procesů  i projektů k nejlep-
ším v ČR. Z více než osmi miliard korun 
předfi nancovaných projektů, z nichž 
z bruselské pokladny do kraje přišlo již 
přes pět miliard Kč, za uplynulé období 
například celá čtvrtina zamířila na vý-
stavbu a modernizaci školek a škol. 
Chtěla bych se zastavit u tématu tak-
zvaného předlužení Středočeského kra-
je. Když na podzim roku 2008 vyhrá-
la ČSSD, začínala s dluhem 5,8 miliar-
dy korun. Předchozí krajské vedení ODS 
v čele s hejtmanem Petrem Bendlem si 
vzalo úvěr 4 miliardy a dalších 1,8 mili-
ardy na garance úvěrového fi nancová-
ní nemocnic. Jak známo, ČSSD převza-
lo kraj v době začínající hospodářské re-
cese, která za první tři roky znamenala 
nižší daňový výnos ve výši 2,077 miliar-
dy korun. Přesto má Středočeský kraj za 
roky 2009 až 2011 kladnou bilanci hos-
podaření ve výši 466,8 mil. Kč. Kraj sa-
mozřejmě pokračoval v čerpání úvěrů 
smluvně podepsaném a částečně čer-
paném již za úřadování ODS. Od roku 

2009 Středočeský kraj navíc splatil z vý-
še uvedených dluhů již 1,045 miliardy 
korun. Připomínám, že splatnost úvěru 
s Komerční bankou je do roku 2027.   
To, co je důležité je, že jsme tyto úvě-
rové prostředky neprojedli, ale vloži-
li do investic. A to prioritně do oblastí, 
které voliči svým hlasováním stanovi-
li. Například investice do pěti krajských 
oblastních nemocnic v roce 2009-2011 
činily 1,8 miliardy korun. Samozřejmě 
se tak podstatně přispělo k zachová-
ní dostupné a špičkové zdravotní pé-
če i v době, kdy se příspěvky zdravot-
ních pojišťoven zmrazily na úrovni ro-
ku 2010. Je zřejmé, že tuto špičkovou 
péči ocení občané v následujících le-
tech, kdy se podobné investice již ne-
budou moci zopakovat. 
Za léta 2009-11 jsme investovali 560 

milionů do sociální oblasti. V uplynu-
lých třech letech konečně došlo ke zvý-
šení kapacit zejména pobytových so-
ciálních služeb pro seniory, kdy do-
šlo k navýšení o 336 lůžek a dalších 
200 míst je schváleno v plánu investic. 
Z mnoha akcí a projektů zmíním jen 
např. Domov seniorů Nové Strašecí, 
který realizoval za 20 mil. Kč přístavbu 
Alzheimercentra s kapacitou 26 lůžek.
Zcela zásadní investice směřovaly do 
zlepšení dopravní infrastruktury a ob-
služnosti. Za období 2009 – 2012 bylo do 
krajské dopravní infrastruktury investo-
váno celkem 9,22 mld. Kč. Autobusovou 
dopravu kraje se podařilo do značné mí-
ry integrovat s Prahou, pro další obdo-
bí bude důležité totéž učinit na železnici 
a využít jí i pro systém záchytných par-
kovišť v kraji.  Každoročně kraj pod vede-

ním ČSSD věnoval investice na rozvoj ob-
cí a měst z příslušného fondu o několik 
set milionů více než za vlády ODS. V sou-
hrnu to činilo navíc 1,5 miliardy korun. 
Stovky milionů kraj věnoval na pé-
či o památky a rozvoj kultury obecně, 
a to formou fi nancování svých stovek 
příspěvkových organizací, z nichž jme-
nujme např. Galerii Středočeského kra-
je v Kutné Hoře, kde po více než pěti 
měsících 30. září skončila unikátní vý-
stava Europa Jagellonica. 
V posledních měsících jsme kraj i úřad 
otevřeli veřejnosti a začali zveřejňovat 
bezmála všechny údaje o činnosti vede-
ní kraje a jeho úřadu. Je to patrné třeba 
na novém stylu Středočeského magazí-
nu, který přestal být konfrontačním plát-
kem, oslovil občany kraje pozitivními té-
maty a bez jakýchkoli snah o cenzuru 
nabídl prostor také opozici. Byla jsem 
krizovou manažerkou v čele týmu Stře-
dočeského kraje.  Kdybych bývala měla 
čas a prostor, chtěla bych zajistit ještě 
větší efektivnost a otevřenost úřadu. 
Má vstřícnost, korektnost a schopnost 
potkávat se s politiky a lidmi v celém 
kraji bez ohledu na jejich partajní pří-
slušnost, ale za to ve prospěch věcné-
ho řešení problémů lidí, byla a je zcela 
jiným stylem, než představuje dosavad-
ní politika. Osobně se těším zejména na 
to, že český občan už ví o možnosti, jak 
upřednostnit svého kandidáta kroužko-
váním. Pokud bych nebyla zvolena, pak 
mám stále své lidské, rodinné i profesní 
zázemí v Kutné Hoře, kde žiji jako zastu-
pitelka reálnými starostmi místních lidí. 
Stranická knížka pro mne totiž nikdy ne-
znamenala nějaký výtah k moci. Cítila 
jsem to jako vnitřní potřebu a  prostře-
dek k tomu, abych odpovědně mohla li-
dem nabídnout cesty, jak zlepšit jejich 
život, který začíná být pro velké skupi-
ny rodin u nás strastiplný. Klíčové nega-
tivní jevy v naší společnosti podle mne 
nejsou v principu selháním demokracie, 
ale nedostatkem či dokonce neexistencí 
morálky lidí, kteří mají nebo chtějí mít 
ambice vést lidi. Tento požadavek platí 
především pro politické strany. Myslím, 
že nikdo před námi pro vyrovnaný roz-
voj Středočeského kraje a jeho občanů 
neudělal více než my. Věřím, že to voliči 
svou účastí ve volbách zhodnotí. 

Ing. Zuzana Moravčíková, 
hejtmanka Středočeského kraje

Kdo toho udělal pro Středočechy více než my? 
Doslova za pár dnů krajskými volbami vyprší můj čtyřletý mandát ve 
vedení kraje, kde jsem až do poloviny května 2012 nesla odpovědnost 
v Radě kraje za oblast majetku, po zadržení Davida Ratha jsem byla zvo-
lena do funkce hejtmanky. 

Zdeněk Troška (filmový režisér)

„Už se perou? O můj hlas ale zbytečně. 
Ten patří Jirkovi Zimolovi!
Přijďte ho i Vy podpořit 12. a 13. října 2012 
ke krajským volbám!“

Vážení čtenáři, 
vážení obyvatelé 
Jihočeského kraje,
zase se na Vás ze všech stran dívají vymyd-
lené a vyretušované tváře známých i nezná-
mých politiků, kteří se Vás snaží přesvěd-
čit, že jen a jen volbou té jejich kandidátky 
zajistíte Vám i Vašim blízkým skoro ráj na 
zemi. Škoda, že některým to věřit nejde ani 
s největším sebezapřením. 
Starosta Hluboké a senátor Tomáš Jirsa Vám 
nabízí život jako na zámku (kde jinde než 
v Hluboké), jiní pro vás udělají víc, než si 
myslíte (nebo to spíš tvrdí). Nikde jsem se 
ale nedozvěděl, co opravdu Vám kromě kri-
tiky a laciných hesel kandidáti nabízejí. 
Váš hlas ale přitom rozhodne o tom, v jaké 
zemi budou naše děti žít. Zda v zemi, kde je 
kvalitní školství a zdravotnictví vyhrazeno 

jen pro vyvolené a ostatní tak tak přežíva-
jí na hranici chudoby. V zemi, která se chys-
tá opět rozprodávat rodinné stříbro, Budvar, 
aby vláda ještě chvíli vydržela. V zemi, kte-
rá má nejdražší dálnice na světě, v jejíchž lé-
kárnách nejsou potřebné léky, protože vy-
vézt je za hranice přináší větší zisk. V zemi, 
kde honba za penězi stojí lidské životy a lidé 
jsou udržováni ve strachu, že bude hůř. 
O tom všem jsou krajské a senátní volby. 
Chcete-li něco změnit, řekněte dost Nečaso-
vě bezohledné vládě a jejím antisociálním re-
formám!

Děkuji Vám za Váš hlas pro bezpečnou 
budoucnost!
 Váš hejtman,

 Jiří Zimola 
(ČSSD)

nost!

 
Skutečnost 

2008
Skutečnost 

2009
Skutečnost 

2010
Skutečnost 

2011

Celkové výdaje 17 191 234,91 19 784 783,22 16 568 989,64 17 337 895,19

Celkové příjmy 16 667 794,04 17 073 719,23 17 042 555,21 16 896 454,77

Investi ce 2 235 847,54 3 071 557,81 1 591 926,19 2 614 404,63

Úvěry, půjčky - přijaté půjčené prostředky 920 000,00 1 969 549,03 620 000,00 770 000,00

Úvěry, půjčky - splacené  půjčené prostředky  184 049,14 252 456,41 173 913,04

Peníze z EU - přijaté transfery EU 429 803,06 961 051,97 619 369,93 753 286,98

Vývoj krajského rozpočtu v letech 2008 až 2011   
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Projekt DAR NADĚJE byl iniciován občanským sdružením Lymfom Help.

Více informací na www.lymfomhelp.cz.

Děkujeme za Vaši podporu.

www.darnadeje.cz  / www.facebook.com/DarNadeje

inzerce dar nadeje.indd   1 27.9.2012   11:56:59

Hradec Králové | Byla talentovaná, 
byla skromná, oblíbená, byla lid-
ská a kamarádská, přesto ji osud 
nedopřál, aby žila dlouho. Rodač-
ka z Hradce Králové, která zemře-
la předčasně v roce 2004, se jmeno-
vala Zuzana Navarová. 

Do podvědomí diváků, fanoušků se do-
stala asi od roku 1980, kdy začala vy-
stupovat se skupinou NEREZ. Ale už 
tehdy byla oceňována jako výjimečná 
sólistka a získala si uznání odborné kri-
tiky i posluchačů.
V roce 1987 vystupovala na Kubě se 
skupinou Nerez. Tam dlouho pobýva-
la, a tam také poznala svého manžela 
Luíse. Kubánská hudba inspirovala je-
jí vlastní skladby. 
Na prvním sólové album Caribe (1992) 
navázalo koncertování s příležitost-
ným seskupením Caribe Jazz Quin-
tet. Původně vystudovala španělštinu 
a češtinu na Filozofi cké fakultě Univer-
zity Karlovy. Po studiu nastoupila jako 
učitelka španělštiny na jazykové ško-
le. Na konci 80. let studovala souběž-
ně s vystupováním konzervatoř, obor 
populární zpěv. Profesionálně se ale vě-
novala zpěvu a koncertování. Její prv-
ní sólové album vzniklo v roce 1992. 

V roce 1994 nahrála album s kapelou 
Tres a v následujících letech dalších pět 
alb se skupinou Koa. Skládala také scé-
nickou hudbu k divadelním předsta-
vením. Byla producentkou (Věra Bílá, 
Rom - Pop, Kale) a objevila i populár-
ní zpěvačku Radůzu. Od začátku 90. let 
stála v čele Nadace Život umělce.
Na konci roku 1994 začala spolupraco-
vat s kolumbijským písničkářem a ky-
taristou Ivánem Gutiérrezem. Spolu 
s baskytaristou Karlem Cábou vytvo-
řili trojčlenné uskupení Tres a vydali 
stejnojmenné album se staršími Iváno-

vými písněmi. Poté nahráli ještě jednu 
desku s písněmi Navarové, ta však do-
dnes nevyšla. 
Po Gutiérrezově odchodu do Španěl-
ska vyplnil uprázdněné místo kytaris-
ty Omar Khaouaj. V takovéto sestavě 
vznikla dvě alba – Barvy všecky, kte-
rá byla oceněna českým Andělem za 
rok 2002 a poslední album nazvané Ja-
ko Šántidéví z roku 2003; kromě češti-
ny, romštiny, slovenštiny, ruštiny a jidiš 
na něm Zuzana Navarová zpívá i keču-
ánsky. Méně přízně než u kritiky a po-
sluchačů si získala u nahrávacích fi rem 
a v rozhlasových stanicích, které její 
hudbu zařadily do kategorie menšino-
vých žánrů a hrály ji jen sporadicky. To 
se změnilo až v roce 2004, kdy se Na-
varová a skupina Koa prosadila do vy-
sílání mainstreamových radií se sklad-
bou Marie. Pro Zuzanu to ale bylo už 
poměrně pozdě. To už se léčila ze smr-
telné nemoci a zbývalo ji už jen několik 
posledních měsíců života. Její diagnóza 
byla rakovina spojená s cirhózou jater. 
Odešla 7. prosince 2004 v pouhých 45 
letech života.  (rk)

Skromná, oblíbená, kamarádská

Existuje několik možností, jak se 
na Sněžku dostat pěšky z různých 
startovních pozic, cestu je možné 
si zkrátit ze dvou lanových drah 
a k hřebenům se tak více přiblížit. 
Až do konce září  jezdí denně dvě 
strategicky důležité lanové dráhy.
„Nejpohodlnější způsob, jak se do-
stat na Sněžku, je využít lanovou 
dráhu Velká Úpa – Portášky, kte-
rá vyveze zájemce o 350 metrů vý-
še nad údolí, a nejvyšší stoupání tak 
mají za sebou,“ řekl zastupitel Pece 
pod Sněžkou Luboš Brát. 
Od horní stanice této lanovky mo-
hou jít turisté pěšky doleva nahoru 
směrem na Růžohorky a Děčínskou 
boudu, pak dále k vrcholu Růžové 
hory. Následně minou přestupní 
stanici právě rekonstruované lano-
vé dráhy na Sněžku. Z Růžové hory 

již stačí jen přejít sedlo pod Sněž-
kou a vystoupat na vrchol.
Pro turisty, kteří chtějí podniknout 
delší túru na Sněžku, a která je zvlád-
nutelná i s dětmi, doporučujeme vy-
užít lanové dráhy Hnědý vrch. Její tra-
sa měří 1170 metrů a u její horní sta-
nice stojí rozhledna, odkud jsou vidět 
celé východní Krkonoše. Z Hnědého 
vrchu se dá jít po rovince k Lyžařské 
boudě, vystoupat na Liščí horu, cha-
tu Na Rozcestí, chatu Výrovku, a přes 
kapličku až k Luční boudě. Od ní je to 
pak na Sněžku už „kousek“.
Zájemci by se ale měli řídit poča-
sím, protože už před pár dny se 
na Sněžce objevily první sněhové 
vločky. I když zbytek září má být 
vesměs ve znamení babího léta, na 
Sněžce může být podstatně chlad-
něji, než v údolí.  (ker)

Na Sněžku už jen pěšky
Pec pod Sněžkou | Na nejvyšší vrchol Krkonoš Sněžku se nejméně dva 
roky dostanou zájemci jen pěšky. Důvodem je přestavba známé lanovky, 
která dozná zcela novou podobu. Právě současné období je ideální pro 
dlouhé horské túry a vycházky. 
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Na jaře 2012 totiž proběhlo slavnost-
ní poklepání základního kamene Mu-
zea historických letadel, které bude 
nabízet i opravdové lety. Středočes-
ký kraj do muzea investuje 150 mi-
lionů korun. Podle zkušeností z le-
teckých dnů pořádaných Nadačním 
fondem Letadlo Metoděje Vlacha 
mají návštěvníci zájem především 
o opravdová letadla, kterých v mu-
zeu bude pár desítek. Proto hlavní 
myšlenkou muzea je představit li-
dem funkční stroje, ukázat jim, jak 
se tankují či startují. Vedle toho bude 
muzejní sbírka představovat zhruba 

pět až šest historických letadel. Plán 
představit veřejnosti originály i repli-
ky starých letadel, měli členové Na-
dačního fondu Letadlo Metoděje Vla-
cha již několik let. Bohužel ale chybě-
ly fi nance. Nápad se ale zalíbil vede-
ní kraje, a to přišlo s návrhem, že by 
nové muzeum mohlo spadat pod Mu-
zeum Mladoboleslavska, které je pří-
spěvkovou organizací Středočeského 
kraje. Kromě muzejní haly se tak vy-
buduje i galerie, kavárna, promítací 
sál a vyhlídková věž. Součástí muzea 
bude také školící místnost pro začí-
nající piloty.

Stavba Severovýchodní tangenty
v Mladé Boleslavi slavnostně zahájena

Mladoboleslavští obyvatelé se mo-
hou těšit na dlouho očekávaný 
odlehčený provoz v centru měs-
ta. A to díky Severovýchodní tan-
gentě, jejíž stavbu 18. září slav-
nostně zahájila středočeská 
hejtmanka Zuzana Moravčíko-
vá. Předpokládaný termín zahá-
jení provozu tangenty je stano-
ven na podzim roku 2014 a ná-
klady na její vybudování dosáh-
nou 270 milionů korun.

„Středočeský kraj se snaží dopravní 
stavby ve svém regionu podporovat 
v maximální možné míře, vždyť jen za 
naše volební období jsme do této ob-
lasti investovali přes 9 miliard korun. 
Jsem proto ráda, že se konečně podaři-
lo stavbu Severovýchodní tangenty za-
hájit a tím pádem pomoci mladobole-
slavským občanům k lepším životním 
podmínkám,“ podotkla středočeská 
hejtmanka Zuzana Moravčíková.
  

Mnohaleté úsilí 
Náměstek hejtmanky Robin Povšík 
vnímá výstavbu tangenty jako osob-
ní přínos: „Jakožto rodák z Mladé 
Boleslavi vím, že si naše město kvůli 
opravdu nadměrnému provozu v cen-
tru města tangentu jistě zaslouží. 
Mnozí z nás tomu věnovali několika-
leté úsilí. Navíc si myslím, že tangenta 
bude městu a obyvatelům nejen dob-
ře sloužit, ale i slušet.“ Člen předsta-
venstva společnosti ŠKODA AUTO 
odpovědný za personalistiku Boh-
dan Wojnar uvedl, že „stavba toho-
to typu je v zájmu všech občanů měs-
ta a zaměstnanců společnosti a výraz-
ně odlehčí provozu v centru Mladé Bo-
leslavi. Vítáme, že se podařilo zajistit 
napříč politickým spektrem podporu 

pro tento projekt a dospět tak k zahá-
jení stavby. Nyní si můžeme jen všich-
ni přát co nejrychlejší realizaci.“ 

Méně zátěže v centru města 
Budovaná Severovýchodní tangenta 
v Mladé Boleslavi povede od součas-

ného Bondyho centra až po okružní 
křižovatku u Intersparu na ulici Ji-
čínská o celkové délce 1,5 km. Tím-
to komplexním řešením zahrnujícím 
demolice stávajících objektů, výstav-
bu pozemních komunikací, okružní 
křižovatky, mostních objektů, opěr-

ných zdí, vodohospodářských ob-
jektů, elektrosítí, potrubního vede-
ní, objektů drah‚a úpravy území se 
zpřístupní centrum města a zároveň 
odlehčí dnes velmi zatěžovaným ko-
munikacím, jako jsou ulice Jičínská, 
T. G. Masaryka a tř. Václava Klemen-

ta. Tímto dopravním řešením se zlep-
ší životní prostředí města. Umožní 
lepší napojení autobusového nádraží 
a v budoucnu i parkoviště u 6. brány 
automobilky ŠKODA, obytných domů 
u Dukelské ul. a odvede podstatnou 
dopravní zátěž z centra města.

Slavnostní poklepání základního kamene se účastnili (zleva): Poslanec parlamentu ČR za Mladoboleslavsko Jan Hamáček, 1. náměstek mladoboleslavského primátora Adolf Bez-
noska, středočeská hejtmanka Zuzana Moravčíková, její náměstek Robin Povšík, člen představenstva Škoda Auto Bohdan Wojnar a oblastní ředitel fi rmy Colas Pavel Keller.

Nové muzeum letadel nabídne i vyhlídkové lety
Středočeská hejtmanka si během návštěvy Mladé Boleslavi našla 
chvíli a navštívila Nadaci Letadlo Metoděje Vlacha a využila nabíd-
ky proletět se historickým letadlem. Příští rok na jaře tuto možnost 
bude mít každý, kdo po letu zatouží. 

Hejtmanka Středočeského kraje Zuzana Moravčíková po přistání vyhlídkového letu. 

Sbírka historických letadel Metoděje Vlacha.

Vizualizace: Plánovaná podoba leteckého muzea. 

Další informace ze středočeského kraje naleznete na: www.kr-stredocesky.cz
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Skoro
již

Bývalý 
sprintér 

USA

První
žena

Preciznost
Nápor 

nemoci
Tisíc 

kilogramů
Vevnitř Odlišně

Sklizeň
píce

Šňůrka 
svíčky

Svůdce 
(přene-
seně)

Otázka 
sázkaře

Jméno 
herečky 
Baarové

Západo-
čech

od Chebu

Heyerdah-
lův člun

Irča

Klesat
na

židli

Parafín

Taneční 
místnost

Malá pla-
chetnice

Adolfína

Cizopasné 
houby

Plošná
míra

(40,5 aru)

Hle

Ohmataná
Kladná 

elektroda
Zástup

lidí

Nikoliv

Mnout
prsty

o sebe

Protože

Dobytčí 
nápoj

Výkvět 
společnosti

Tyran
Základ 

umělých 
barviv

Lahodný 
pokrm

Název 
hlásky N

Jméno ko-
mika Fialy

Barevný
úkaz

na obloze

Pranice
Možná 

(knižně)
Ponechat
v osamění

Vedoucí 
funkce

Zeyerův 
hrdina

NAPOVÍME:
Imola, Gero,
Ore, anilin,
Sime, Anas.

Zinek
nebo měď

Zbraň
býka

Vojenská 
aliance

Šňupavý 
tabák

Karetní
barva

Mohamme-
dův

přítel

Jméno
fenky

Záhada

Německý 
název
řeky
Odry

Bezručův
markýz

Jméno
Chačaturjana

Tvrdý
sport

Obvykle
jarní

polní práce
Stařec

Jihoamer. 
opička

Vojenská 
jednotka

Podvody
Zvuk
zvonu

Tahleta

Jméno 
prozaika 
Pelanta

Slovenský 
Gabriel

Kolo

Italský 
souhlas

Město ve 
Švédsku

Kosti
hlavy 

(básnicky)

Ovocná 
zahrada

Obrana lidu 
(zkratka)

Častý
název 

sexshopů

Poté

Šatní 
motýlek

Tumáš

Pražský 
právník

Sibiřský 
veletok

Italské
město
s auto-

dromem

Anglicky 
„místnost“

Buničina
Mariášová
sehrávka 
(žebrák)

2

3

1

Tisková reklama funguje. Zaručeně.
Kontakt

pro podnikatele
a fi rmy:

tel. 472 700 122
inzerce@tydeniky.cz

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 12. října 2012.

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

NEMÁ NA VÁS ČAS? 
Je za tím jiná žena?  

Odpovím vám! Astroložka Gita 
906 706 506

JE K VÁM OSUD KRUTÝ?  
Ráda vám budu poradcem 

v těžkých chvílích! Kartářka 
Dita! Tel.: 906 706 506

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

na období 12. 10. – 25. 10. sestavila 
zkušená astroložka Eva

nyní i na internetu 
www.astrolinka.cz

Z úspěchu se budou těšit 
hlavně podnikaví lidé. Dařit se 
bude těm, kdo nesloží ruce do 
klína a postaví se životu čelem. 
Rozhodně se není čeho bát.

Beran 21. 3.–19. 4.

více na tel.: 906 706 506

Vztahy na pracovišti se díky 
Marsu začnou uklidňovat. Jistá 
osoba to vzdá a odejde jinam, tak-
že ostatní dostanou skvělou šanci 
začít úplně nanovo.

Býk 20. 4.–20. 5.

více na tel.: 906 706 506

Musíte si vybrat, jestli chce-
te být v práci úspěšní, nebo vám 
stačí, když vás budou mít na pra-
covišti všichni rádi. Obojí dohro-
mady bohužel nejde.

Blíženci 21. 5.–21. 6.

více na tel.: 906 706 506

Ve vypjatých chvílích se pře-
stanete přetvařovat a konečně se 
ukážete takoví, jací ve skutečnosti 
jste. Partnerovi budete paradoxně 
zas o něco blíž.

Rak 22. 6.–22. 7.

více na tel.: 906 706 506

Jelikož vám Mars příliš ne-
přeje, měli byste se po určitou 
dobu držet pracovně trochu zpát-
ky. Netlačte se nikam, kde byste se 
museli jasně profilovat.

Lev 23. 7.–22. 8.

více na tel.: 906 706 506

Budete platit za progresivní-
ho specialistu ve svém oboru, což 
k vám přiláká i pozornost opačné-
ho pohlaví. Jistá osoba zatouží po 
vaší náklonnosti.

Panna 23. 8.–22. 9.

více na tel.: 906 706 506

V zaměstnání budete pod 
křídly svého šéfa v poklidu čerpat 
z již dosažených úspěchů a bez 
výrazného úsilí budete dál pokra-
čovat v budování kariéry.

Váhy 23. 9.–23. 10.

více na tel.: 906 706 506

Bez nějakého sebezapření 
budete všechny trochu důležité 
věci konzultovat se svým protějš-
kem. Prospěje to vám osobně, ale 
také kvalitě vašeho vztahu.

Štír 24. 10.–22. 11.

více na tel.: 906 706 506

Prožijete pár horkých dnů. 
Váš vztah se dostane do úzkých, 
takže musíte udělat něco pro 
jeho zkvalitnění. Zabere vám to 
víc času, než jste plánovali.

Střelec 23. 11.–21. 12.

více na tel.: 906 706 506

Po emotivním rozhovoru 
s nadřízeným konečně pochopíte, 
že nikdo nemá v úmyslu vám ško-
dit. Jste ale přecitlivělí na drobné 
nedostatky svých kolegů.

Kozoroh 22. 12.–19. 1.

více na tel.: 906 706 506

Nejlépe u dobrého jídla bys-
te si s partnerem měli vyříkat zá-
sadní rozpory. Dohodnete si nová 
pravidla a pak se můžete radovat 
z toho, jak vše klape.

Vodnář 20. 1.–18. 2.

více na tel.: 906 706 506

Budete mít víc času, než jste 
zvyklí. Využijete toho a začnete 
studovat náročné perspektivní 
obory. Opět se tak potvrdí, že štěs-
tí přeje připraveným.

Ryby 19. 2.–20. 3.

více na tel.: 906 706 506

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

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

Astroporadna

Marisa astrologie, výklad karet
specializace životní situace

POTŘEBUJETE ZMĚNU?  
Poradím vám, jakou cestou se vydat! 
Zavolejte mi!

Tel.: 906 706 506

Alena astrologie, jasnovidectví
specializace prognózy do budoucna

CO VÁS ČEKÁ?
Jaká je vaše budoucnost? Buďte o 
krok napřed! Zavolejte mi !

Tel.: 906 706 506

Sandra astrologie, numerologie
specializace partnerství, děti

MANŽEL, NEBO MILENEC? 
Pro koho se rozhodnout? Povím vám, 
který je ten pravý!

Tel.: 906 706 506

Eliška numerologie, výklad karet
specializace láska, partnerství

CHYBÍ VÁM LÁSKA? 
Nemáte štěstí ani peníze? Naučím vás 
žít lépe, zavolejte!

Tel.: 906 706 506
Erik numerologie, výklad karet
specializace povolání, finance

MĚNÍTE ZAMĚSTNÁNÍ? 
Zajímá vás, jak se vám bude dařit? 
Dám vám odpověď!

Tel.: 906 706 506

Pozoruhodný časosběrný doku-
mentární fi lm o legendárním žo-
kejovi, osminásobném vítězi Velké 
Pardubické Josefu Váňovi s podti-
tulem Největší závod je život sám, 
je fi lmovým portrétem. Mapuje rok 
života výjimečného žokeje, trené-
ra a především člověka. Divák tak 
má příležitost nahlédnout do zá-
kulisí dostihového sportu, chova-
telství a tréninku koní. Je to nejen 
svět velkých peněz, ale i neskuteč-
ných sportovních výkonů. Ve fi lmu 
uvidí diváci Váňu při práci, na ces-
tách v Čechách i zahraničí v kon-
trastu s každodenním životem člo-
věka a koně. Premiéra fi lmu Váňa 
byla uvedena netradičně, na piaz-
zettě byl totiž přistaven neosed-
laný kůň Decent Fellow, vítěz Vel-

ké pardubické z roku 2006. Obdivo-
vali ho nejen hosté slavnostní pre-
miéry, ale i kolemjdoucí. Mezi hosty 
nechyběli ani Ondřej Soukup s Lu-
cií Šoralovou. Ta spolu s Michalem 
Kocábem nazpívala titulní píseň. 
Popřát fi lmu hodně úspěchů přišel 
i velký Váňův oblíbenec Karel Gott.  
Ten o Váňovi po jeho osmém vítěz-
ství na Velké pardubické prohlásil: 
„o, že si na mne vzpomněl ve chvíli 
vlastního vítězství, kdy každý mys-
lí logicky sám na sebe, kdy je opojen 
tím, co dokázal, mne doslova dojalo. 
Je pro mne vzorem bojovníka. Už měl 
na těle zlomené snad všechno, co jde, 
přesto se vždycky zvedl a jel dál.“ Na 
důkaz obdivu napsal pro Váňu pí-
seň „Nic nás nezastaví.“
 Text: Šárka Jansová, foto: 2media

Váňa běží v kinech
Ve středu 5. září proběhla v sálech kina Cinestar Anděl slavnostní premiéra 
fi lmu Váňa. Premiéry se zúčastnili tvůrci fi lmu, režisér Jakub Wagner, pro-
ducent Kryštof Šafer a žokej Josef Váňa s manželkou Pavlou.

Slavnostní premiéra začala v 15 hodin 
a nikoho nenechala na pochybách, 
že je tu po dlouhé době pěkný mu-
zikál pro děti, který pobaví i dospělé. 
V lehce ekologickém příběhu o přátel-
ství, lásce, planetě a o tom, jak všech-
no mohlo být dál v království Popelky, 
Zlatovlásky a Hloupého Honzy, doká-
že i malá kapička medu zázraky. Krá-
lovnu  Kapesku si v nádherné róbě za-
hrála Bára Basiková. Kamil Střihav-
ka si střihl krále Jiříka a jeho manžel-
ku Zlatovlásku Eva Kleinová. Druhý 

manželský pár tvořili Jiří Štědroň jako 
král Miroslav a Ilona Vozníčková v ro-
li dospělejší Popelky. Jiří Zonyga ztvár-
nil krále Hloupého Honzu a Bára Raj-
nišová jeho ženu, královnu Marii. Ja-
ko princ exceloval Mirek Hrabě a Felix 
Slováček. Zamilovanou princeznu Ve-
runku ztvárnila křehká novomanžel-
ka Lucka Černíková. Muzikál Kapka 
medu pro Verunku hraje Divadlo Hy-
bernia a rozhodně stojí za zhlédnutí. 
Dokáže totiž příjemně pohladit duši.

Text a foto: Šárka Jansová

Život princů pro kapičku medu  
V sobotu 15.září uvedlo Divadlo Hybernia premiéru rodinného muzikálu 
Kapka medu pro Verunku. Představení zahájil příjezd kočárů, ve kterých 
seděli alternující herci a realizační tým nádherné pohádky. 

Pavel a Dana Šubrtovi pokřtili básnickou sbírku
Manželská básnická dvojice Pavel a Dana Šubrtovi z Kosmonos pokřtila v úterý 25. zá-
ří na Malé scéně Městského divadla Mladá Boleslav svoji novou básnickou sbírku, která 
nese název Do tmy, do naděje. Před zhruba čtyřmi desítkami posluchačů ukázky z nové 
knihy přednesl ředitel divadla František Skřípek a herečka Eva Horká, příjemnou atmo-
sféru pomohl vytvořit svojí hrou i saxofonista Miroslav Kučera. Novou sbírku si zájem-
ci zakoupili na místě. Ti, co křest nestihli, si knížku mohou koupit v knihkupectví v uli-
ci 9. května u náměstí Míru. Manželé Šubrtovi vydali od roku 2004 vlastním nákladem 
již sedm básnických titulů. Oba opakovaně získali úspěchy v celostátní básnické soutě-
ži Mělnický Pegas, kde mají své želízko v ohni i letos. Vyhlašování výsledků letošního Pe-
gasu bude 13. října od 10 hodin v Masarykově kulturním domě v Mělníku.  (r)
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Poznej Ústecký kraj

Ústecký kraj

Jana Vaňhová
hejtmanka Ústeckého kraje

EUROPEAN PRESS HOLDING

Advent  na zámku Nový Hrad v Jimlíně

Kaple sv. Josefa byla už mnohokrát svědkem manželského slibu.Kaple sv. Josefa byla už mnohokrát svědkem manželského slibu.

Takhle vypadala středověká zámecká kuchyně.Takhle vypadala středověká zámecká kuchyně.

Jak to bylo od začátku. První písemná 
zmínka je ze 14. století, kdy rytíř Záviš 
z Jimlína nechal nad obcí postavit no-
vou, kamennou tvrz palácového typu. 
Po smrti posledního z jimlínského ro-
du v roce 1453 se dědictví ujal Albrecht 
Bezdružický z Kolovrat, který se svole-
ním krále Jiřího z Poděbrad z 2. května 
1465 začal s přestavbou tvrze na honos-
ný hrad „s věžemi a příkopy s mosty“. 

Čas utíká jako voda a za chvíli zaklepe na dveře nejkrásnější období ro-
ku – advent. Druhou prosincovou sobotu jste srdečně zváni na tradiční 
adventní trhy na zámek Nový hrad v Jimlíně nedaleko Loun. A myslím, 
že se vám u nás bude líbit. Můžete rovněž posoudit, jak se nám podařila 
celková rekonstrukce zámku, který byl zcela zdevastován. 

ka byl nucen zámek prodat.  Zvrat na-
stal 2. července 1670, kdy Nový Hrad 
koupil Gustav Adolf Varrensbach a je-
ho manželka Marie Sidonie, rozená Šli-
ková. Po dlouhé době se zámek znovu 
stal typickým panským sídlem. Noví 
majitelé vedli rušný společenský život 
a s velkými náklady dokončovali pře-
stavbu na pohodlný barokní zámek. 
Ten společně s panstvím a pěti dvo-
ry využívala i další majitelka – sličná, 
ale rozmarná Anna Barbora z Löwe-
neggu a potom panství znovu dlouho-
době upadalo. V napoleonských vál-
kách sloužil zámek jako vojenský špi-
tál a poté se tu na dalších dvacet let 
usadila posádka císařské jízdy. Korunu 
kompletní devastaci objektu nasadilo 

zemědělské družstvo, které zámek zís-
kalo po vyvlastnění v roce 1949. 
Základní, často velmi chaotické práce 
se uskutečnily až po roce 1986, ale pa-
třičné pozornosti se Nový Hrad dočkal 
až po roce 1994, kdy přešel pod správu 
Okresního úřadu v Lounech. V posled-
ních letech je zámek majetkem Ústec-
kého kraje a od letošního roku je jeho 
samostatnou příspěvkovou organizací.  
Slouží veřejnosti a je vyhledávaným 
turistickým cílem. Pravidelně se zde 
konají poutě, oslavy dětského svát-
ku, svatby a již zmíněné adventní trhy. 
I letos se můžete těšit na bohatý do-
provodný program - trubače, kejklíře, 
živý betlém, ohňovou show, rozsvíce-
ní stromu a ohňostroj. 

V průběhu devíti let stavby se Albrecht 
z Kolovrat začal psát jako Novohrad-
ský. Vznikla tak nejen nová větev ro-
du Kolovratů, ale i název hradu a veli-
ké prosperující panství. V držení zmí-
něného rodu byl Nový Hrad více než 
sto let. Potom hrad často střídal majite-
le z řad šlechty, až v roce 1634 připadl 
premonstrátskému klášteru na Straho-
vě s podmínkou vyplacení klášterů ve 
Vídni a Luxemburku. Celé panství těž-
ce zkoušené třicetiletými válkami bylo 
téměř vypleněno a zámek neustálým 
střídáním nepřátelských a císařských 
vojsk i velkým povstáním poddaných 
v roce 1639 značně poškozen. I přes 
tíživou fi nanční situaci započali pre-
monstráti s nápravou válečných škod 
i s barokními úpravami zámku, včetně 
stavby nové kaple sv. Josefa a obytné-
ho křídla při severní hradbě. Z této do-
by pravděpodobně pocházejí i dřevěné 
zdobené stropy ve východním křídle 
a ve velkém sále jižního paláce. Dluhy 
však přesáhly možnosti kláštera, a tak 
roku 1665 opat Kašpar z Questenber-
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Smyslem expedic je poznávání nových 
míst s partou skvělých lidí a výuky fo-
tografi e s individuálním přístupem. 
Expedice nenabízí stabilní zázemí fo-
tografi ckého ateliéru či plně vybavené 
PC učeby, zato však mohou nabídnout 
úžasné fotogenické scenérie a exotické 
lokace s množstvím ryze praktických 
fotografi ckých situací. A hlavně jste 
stále v kontaktu jak s ostatními účast-
níky tak se zkušenými lektory, kteří 
jsou vždy po ruce – s radou či možnos-
tí okamžité konzultace. 
Nezáleží na tom, zda-li s fotografi í 
teprve začínáte nebo jste již ostříle-
ný fotograf, vždy se vám dostane ade-
kvátní podpory a pomoci. Také tech-
nické vybavení je zde zcela irelevant-
ní. Ať již vlastníte profi  DSLR nebo 
kreativní kompaktní fotoaparát, na 
našich expedicích se na míru zkuše-
ností či obsah vašeho fotobatohu vů-
bec nehledí! Na čem záleží je pouze 
láska k fotografi i a zapálení pro stej-
nou věc – focení a objevování nových 
míst a situací a následná upřímná ra-
dost z povedených snímků. 
Fotografi cké expedice pořádáme již řa-
du let a za tu dobu se staly velmi popu-
lárním a vyhledávaným způsobem fo-

tografi ckého sebezdokonalování. Kaž-
dý rok přinášíme pestrou směsici zají-
mavých lokací, kde se s fotoaparátem 
vyřádíte  jako nikdy před tím. Nemůže-
me sice zaručit vždy krásné počasí a pl-
ně spolupracující domorodce, co však 
zaručit můžeme je plná podpora z naší 
strany, vždy vstřícný a individuální pří-
stup a spoustu krásných a působivých 
fotografi í, které zaujmou nejen vás sa-
motné ale i vaše blízké. 

Více informací:
www.idif.cz/expedice

IDIF Expedice: vezměte fotoaparát a objevujme svět 

Na co se můžete na našich expedicích spolehnout?

•  Že se vám vždy dostane plně individuální péče. 
Bez ohledu na to, kolik máte zkušeností a praxe

• Že budete mít vždy dostatek času na fotografování a tvůrčí práci
•  Že vás čeká perfektně technicky i organizačně zajištěná cesta 

s důrazem na specifi cké potřeby fotografů
•  Že se spolu vydáme na cestu ve velmi malé skupince fotografů (cca 10 osob)  
•  Že na expedici můžete kdykoli konzultovat s lektory i kolegy své fotografi e
• Že zažijete „dovolenou“, na kterou budete dlouho rádi vzpomínat

CK IDIF pořádá pravidelně (kromě klasických kurzů) také velice populární 
fotoexpedice nebo-li specializované poznávací cesty malých skupin foto-
grafů amatérů. Obrovská výhoda expedic spočívá ve zcela unikátním pro-
pojení fotografi ckých workshopů a specifi ckých poznávacích zájezdů. 
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Vážení a milí čtenáři 
a příznivci Metropolu,
protože za týden, 12. a 13. října bu-
dou volby, dovolte mi se ještě jed-
nou věnovat tomuto tématu. Jejich 
výsledek ovlivní všichni, kteří k ur-
nám půjdou. V případě voleb do kraj-
ských zastupitelstev si volič vybe-
re lístek strany nebo hnutí, jejíž lidé 
a program nejlépe odpovídají před-
stavám, kam chce, aby se region, ve 
kterém žije, ubíral po další čtyři roky. 
A k tomu může na tomtéž volebním 

lístku ještě zakroužkovat, bez ohledu 
na pořadí, nejvýš čtyři jména uvede-
ných kandidátů, kterým dá prostřed-
nictvím preferenčních hlasů před-
nost před ostatními, třeba pro to, že 
je osobně zná a má k nim důvěru. 
Na vítězi voleb potom bude, s kým 
vytvoří koalici, jak se s partnery do-
káže dohodnout. A to může být tak-
říkajíc jádro pudla. Politika byla a je 
umění možného a ten, kdo se dohod-
nout neumí nebo nechce, nemůže 
ani dobře vládnout. Vidíme to dnes 

a denně v takzvané vrcholové poli-
tice, kde vládní koalice často skřípe, 
padají nejrůznější ultimáta, čas se 
nevěnuje službě občanům, ale vnitř-
ním válkám, a to nikomu z nás nic 
pěkného nepřináší ani neprospívá.
Přimlouvám se proto, aby se politi-
ci na krajské úrovni podobnému sty-
lu vyhnuli a ukázali, že jim na lidech, 
jejich potřebách a přáních opravdu 
záleží. Můžete namítnout, že doho-
dy nám v historii vždycky radost ne-
přinesly, například ta Mnichovská. Ale 

tam se rozhodovalo o nás bez nás, 
a to není tento případ. Naopak, tento-
krát budeme rozhodovat sami za se-
be a poneseme za to vlastní zodpo-
vědnost. A čtyři roky, než budeme mít 
další příležitost ke změně, jsou dost 
dlouhá doba.
Příjemný první podzimní měsíc se vším 
radostným, co k němu patří, přeje za 
celý tým tvůrců dnešního vydání 

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

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

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

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

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

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

Text: René Kekely, foto: archiv

Handicapovaní turisté oslavili otevření nové stezky
Nová stezka pro handicapované byla 
slavnostně otevřena 22. září ve Vizovi-
cích. Projekt Klubu českých turistů nese 
název „Turistika pro všechny“. Jeho hlav-
ním cílem je vytvořit podmínky pro aktiv-
ní turistiku vozíčkářů, a to ve všech kra-
jích České republiky.

Bezbariérová turistická trasa ve Vizovicích 
je značená jako černá, tedy středně těžká. 
Je dlouhá 5 470 metrů s maximálním pře-
výšením 124 metrů. Je určena spíše pro 
zdatné vozíčkáře v doprovodu dvou asis-
tentů nebo pro elektrické vozíčky. „Trasa 
stezky je vybavena lavičkami a mapovými 
panely, které návštěvníky seznámí s pří-
rodními zajímavostmi a krásami Vizovic-
ka. Stezku bylo možné realizovat mimo ji-
né díky finanční podpoře společnosti Ha-
mé,“ sdělil Miloslav Vítek předseda spol-
ku Klubu českých turistů ve Vizovicích. 
Letos se jedná již o druhou stezku tohoto 
charakteru, první byla otevřena v červnu 
v Praze. Na turisty čekala vizovická cim-

bálová muzika, koláčky a drobné občerst-
vení. „Musím říct, že jsem opravdu nadšený. 
Celá akce je výborně zorganizovaná a už se 
těším, jak si stezku projedu. Je výborné, že 
i dnes se najdou firmy, jako je Hamé, které 
chápou, že i handicapovaní si potřebují vy-
razit do přírody,“ říká vozíčkář Honza ze 
Vsetína a dodává: „Projektu Turistika pro 
všechny opravdu fandím.“
V posledních letech se postoj společnos-
ti k lidem s handicapem výrazně mění, 
ale zpřístupňování turistických oblastí 
pro osoby s postižením není dosud věno-
vána tak velká pozornost. „Věřím, že tako-
vých projektů bude v České republice přibý-
vat a že se tak handicapovaným dostane 
možnosti provozovat turistiku a žít svůj ži-
vot naplno,“ říká marketingová ředitelka 
společnosti Hamé Marcela Mitáčková. Prá-
vě rozvoj přístupného cestovního ruchu 
představuje jednu z možností, jak lze li-
dem s různými druhy handicapů usnadnit 
cestování a tím přispět ke zlepšení kvality 
jejich života. (med)


