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 Jste právem nazývaná první dámou 
country muzic, ale přesto jste nikdy ne-
měla svůj koncert v Lucerně. Proč?

Důvod je prostý. Bála jsem se. Pada-
la na mě tíha těch hvězd, které 
tam vystupovaly. Za dvacet pět 
let jsem ale nabrala zkušenosti 
a chtěla bych tu Lucernu zkusit. 
Moc se těším i na své hosty, skupi-
nu Spirituál Kvintet. 
 Nedávno jste se vrátila z dovolené 

v Řecku. Sbírala jste tam energii?
V poslední době mě trápil únavový 

syndrom. Na Korfu jsem odpočívala 
a užívala si sluníčka, moře, pláže a kli-

du spolu s dcerou Anežkou. Je to tako-
vá naše tradice, děláme si tam pravidel-

ně holčičí pohodu. Ostrov Korfu je pro mě 
jedním z nejkrásnějších koutů světa. Máme 

tam svoji malinkou plážičku a nemusíme se ob-
těžovat nosit plavky. Žijeme prostě, stejně jako do-

morodci, a vyhovuje nám to tak. Mám tam kamarádku, úžas-
nou ženskou, která studovala u nás v Česku, našla si tady Pe-
pu a žijí spolu právě na Korfu. Pepa je profesionální potá-
pěč, a když jsme k němu přišli na návštěvu, vrátil se od moře 
a povídal: „Akorát jsem přišel z práce.“ To zní přece báječně.

 Zdědila vaše dcera Anežka hudební nadání?
Dlouho jsem to vlastně nevěděla, Anežka se moc hu-
debně neprojevovala. Docela mě dostalo a mile potěši-
lo, když mi bez nějaké dlouhé přípravy krásně zazpívala 
vokály na vánočním cédečku. 

 Jak si udržujete pěknou postavu?
Vždycky jsem sportovala, nejvíc mě asi baví tenis a ráda 
jezdím i na kole. Posední dobou mě ale trápí bolesti zad,  
takže se musím maličko krotit.  

 Moc dobře vypadáte. Nemáte strach ze stárnutí? 
Stárnutí si nepřipouštím, na náctiletou slečnu si samozřejmě 
nehraji, ale pohybuji se často mezi mladými lidmi, a to je skvě-
lý recept, jak zůstat dlouho mladá. Jediné, co jsem si nechala 
vylepšit, byla povadlá oční víčka, jinak mám všechno vlastní.

 Na vás se osud docela vyřádil. Kdysi jste přežila závaž-
nou autohavárii, v roce 2011 jste byla v New Yorku, když 
teroristé zaútočili na „dvojčata“ a před pár lety jste one-
mocněla rakovinou prsu. Jak jste to zvládala? 

Předně bych chtěla říct, že jsem si k tomu onemocnění asi 
maličko přispěla sama. Byla jsem neustále ve stresu, rozená 
perfekcionalistka. Navíc jsem se zatěžovala problémy, které 
jsem stejně nemohla vyřešit. A právě všechny tyhle okolnos-
ti má rakovina ráda. Měla jsem ale obrovskou kliku, že mi ji 
odhalili lékaři včas a tudíž celá léčba nebyla tak drastická. 

 Jak probíhala léčba?  
Podstoupila jsem operaci a poté ozařování. Naštěstí jsem ne-
musela jít na chemoterapii, které bych se popravdě obávala asi 
nejvíc. A potom toho, že přijdu o lymfatické žlázy, jelikož bych 
pak byla ohrožená ve hře na kytaru. Bez ní si život nedokážu 
představit. I tak to bylo velmi náročné období, a proto vyzývám 
všechny ženy a dívky. Neutíkejte před tím! Dělejte si samo vyšet-
ření i v mladém věku a hlavně choďte na preventivní prohlídky. 

 Jste tedy již v pořádku?
To nemůžete nikdy takhle říct, já se stavím ke své proděla-
né nemoci pokorně. Chodím na pravidelné kontroly a určitě 
v tom budu pokračovat. To víte, před prohlídkou jsem vždy 
nervózní. Tahle nepříjemná nemoc mi ale přinesla i něco 
kladného. Přehodnotila jsem svůj postoj k životu, což není 
úplně marné. Z toho důvodu jsem si „troufl a“ i na tu Lucer-
nu. Dneska vím, že když nejde o život, nejde o nic. 

 Po koncertu v Lucerně už přijde pomalu čas advent-
ní a s ním i očekávání svátků. Máte ráda Vánoce? 
Kromě Lucerny mě čekají další koncerty a skončím až těsně 
před Vánoci. Svátky mám moc ráda a věřím, že za mě dcera 
a manžel napečou cukroví a uklidí. Já už si budu jen užívat 
sváteční atmosféru, kterou máme naprosto tradiční. Kapr, 
bramborový salát, stromeček, dárečky. Rozhodně se ale sna-
žím nevnímat agresivní reklamy, které na nás útočí ze všech 
stran už nyní, v říjnu. Přijde mi, že to ty Vánoce hodně degra-
duje a je to veliká, převeliká škoda. 

 Jak to máte s dárky? Kupujete je už nyní?
Většinou je nakupuji během roku, pokud se mi něco líbí, co 
by dotyčné osobě udělalo radost. Jenže pak mi dojde trpěli-
vost a dárek dám dříve. Takže letos to opravdu asi nechám 
„na poslední“ chvíli. 

 Jeden takový super dárek jste si už pořídila. Prý má-
te nějakou zvláštní, cestovní kytaru…
Ano, mistr Petr Furch mi sestavil skládací cestovní ky-
taru a jsem s ní naprosto spokojená. Nikdy by mě nena-
padlo, že je něco takového možné, ale je. Dokonce i krás-
ně ladí. Mám z té kytary obrovskou radost.  

Text: Šárka Jansová, foto: Tomáš Pikner

Bez kytary 
ani ránu 

Zpěvačka Věra Martinová oslaví čtvrtstoletí na hudební scéně koncertem v pražské Lucerně. 
Uskuteční se 27. listopadu a bude to její „lucernová premiéra“.   

Věra Martinová
Narodila se 2. 2. 1960 v Opočně a vyrůstala v Dobrušce. Získala Stříbrný řetěz na festivalu 
Mladá píseň v Jihlavě. Vystudovala brněnskou konzervatoř, zpívala v Orchestru Gustava 
Broma a v country kapele Schovanky. Nazpívala hity Malý dům nad skálou, Až na vrchol-
ky hor, atd. Ráda maluje a cestuje. Pro TV natočila cestopis o Austrálii a Novém Zélandu. 
Jejím mužem je bubeník Jaroslav Petrásek, s nímž má dceru Anežku (1993).

OC Central Most
Radniční 3400, Most 
tel: +420 725 384 448

Krupská 14/21
Teplice
tel: +420 725 384 438

Korunní 91
Praha 3
tel: +420 606 094 146

italská, vzrušující módaMost : Teplice : Praha
dennyrosecz.com da

NEJVĚTŠÍ DIAMANTOVÁ VÝSTAVA
od 14. - 30. 11. 2013 v Čr

Největší diamant v ČR ozdobí diamantovou výstavu. Poprvé bude věřejnosti ukázán největší 50 carátový diamant.

Slavností otevření: 14. 11. od 13 do 16 h
Otevřeno vždy: 15. - 30. 11. od 11 do 18 h

Kde? Showroom D.I.C., 
Široká 15, Praha 1 více na www.dicholding.com nebo na
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Chyťte si s PRE bonus 
1000 Kč i mimo Prahu

Noví zákazníci ušetří 1000 Kč 
z platby za elektřinu. 
Více informací na 
www.pre.cz/tisic

PRE_inzerce_246x196.indd   1 30.09.13   15:34

V pátek 25. a v sobotu 26. října 
půjdeme k předčasným volbám 
a vybereme své poslance, kte-
ří budou hájit naše zájmy dal-
ší čtyři roky. O hlasy voličů ve 
Středočeském kraji usiluje i Jan 
Hamáček, lídr tamní kandidát-
ky ČSSD. 

 Absolvoval jste několik desí-
tek mítinků a kontaktních setkání 
s občany, studenty, seniory, před-
staviteli samospráv i fi rem po ce-
lém Středočeském kraji. Co je nej-
víc trápí? 
Ve společnosti je znát velké napětí, 
rozladěnost a nedůvěra vůči politi-
kům. Uplynulých sedm let pravico-
vé vlády přivedlo zemi téměř k roz-
vratu. Nefunguje tu řada veřejných 
služeb, stále slyšíme o korupci, kli-
entelismu, o zaostávání naší země 
za ostatními státy v regionu. Lidé 
zkrátka ztrácejí víru v lepší budouc-
nost. O to více jsem rád, že na naše 
mítinky chodí poměrně hodně obča-
nů, naslouchají nám a diskutují. Má-
me dobrý tým, a pokud ve volbách 
zvítězíme tak, že se podaří sestavit 
levicovou vládu, občany nezklame-
me. Nepodaří se vše napravit hned, 
ale postupnými kroky zlepšíme ži-
vot v naší republice. 

 Z našeho předchozího rozho-
voru vyplynulo, že střední Čechy 
„stůňou“ na zanedbanou dopravní 
infrastrukturu. Můžete uvést kon-
krétní příklady a povědět, jak chce-
te iniciovat změny? 

Ačkoli se v posledních letech do silnic 
v našem regionu investovaly miliar-
dy a stav se mírně zlepšil, je doprav-
ní infrastruktura stále velkou boles-
tí kraje. Řešením je více investic do 
rekonstrukcí silnic, omezení tranzit-
ní kamionové dopravy a v neposled-
ní řadě i zahájení nových infrastruk-

turních projektů jako je rychlodráha 
Praha – Kladno nebo výstavby rychlé-
ho železničního spojení Prahy s Mla-
dou Boleslaví a Libercem. Razantně 
se musí zrychlit i práce na silničním 
okruhu kolem Prahy. Paradoxní je, že 
u dopravních investic stát nemá pro-
blém s penězi, zdroje poskytuje Ev-

ropská unie. Jen je tristní, že je vláda 
neuměla čerpat. 

 Dalším palčivým bodem začíná 
být, například na Sedlčansku, ros-
toucí míra nezaměstnanosti. Co 
s tím? 
Stát musí vytvářet takové prostředí, 
aby fi rmy měly důvod nabírat no-

vé pracovní síly. Jedním ze způsobů 
jsou právě vládní výdaje do doprav-
ní infrastruktury nebo do zateplová-
ní objektů. Do ekonomiky přijde ví-
ce peněz, sníží se nezaměstnanost 
a domácnosti budou moci více utrá-
cet. To logicky přináší další pracov-
ní místa, zvýšení domácí poptávky 
a růst maloobchodu. 

 Jste stínovým ministrem obrany 
vlády ČSSD. Jak se stavíte k otázce 
Vojenského újezdu Brdy? 
Jednoduchá odpověď. Jako ministr 
bych v této chvíli vládě nepředložil 
návrh na zrušení Vojenského újezdu 
Brdy. Je třeba znovu otevřít debatu 
o jeho budoucnosti a více do ní za-
pojit i starosty okolních obcí. 

 Jaký je váš postoj ke stavbě letiš-
tě ve Vodochodech? 
Negativní, jsem v souladu s posto-
jem tamních starostů a obyvatel. 
Prioritou by měl být rozvoj letiště 
Ruzyně, popřípadě letiště v Pardu-
bicích. 

 Někteří voliči jsou přístupem mi-
nulé vlády natolik znechuceni, že 
se jim k volbám nechce. Co byste 
jim vzkázal? 
Nejít volit není řešení. Kdo zůstane 
doma, pomáhá konzervovat stávají-
cí stav politiky i země. Na našich mí-
tincích občanům říkám: Pokud vás 
program ČSSD zaujal, přijďte nás 
podpořit. Účast ve volbách vás ne-
stojí víc než 15 minut času, ale dí-
ky nim máte možnost ovlivnit svo-
ji zemi i svůj život na mnoho let do-
předu.  (met)

Jan Hamáček: Nejít k volbám znamená 
zakonzervovat současný stav
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„S panem prezidentem jsme mimo jiné mluvili 
o problémech ve zdravotnictví a o tom, že Středo-
český kraj jako jediný proplácí za své občany v kraj-
ských nemocnicích zdravotnické poplatky,“ řekl 
hejtman Josef Řihák. 
Poté následovalo setkání se středočeskými radní-
mi a zastupiteli. „Je pro mě velkou ctí, že mohu při-
vítat Miloše Zemana, historicky prvního preziden-
ta České republiky zvoleného v přímé volbě, na pů-
dě hejtmanství. Vážím si toho, že stěžejním bodem 
všech návštěv prezidenta Miloše Zemana v šesti 
středočeských městech jsou setkání s občany,“ uve-
dl na setkání hejtman Josef Řihák. „Jsem přesvěd-
čen, že jako prezident nemám sedět na Pražském 
hradě či v Lánech, ale jezdit mezi občany a vnímat 
jejich názory,“ dodal prezident.
Po úvodních projevech hejtmana a preziden-
ta následovala diskuze se zastupiteli a předání 
upomínkového daru pro prezidenta v podobě re-
pliky vzácné středověké Kutnohorské iIuminace 
z rukou hejtmana. „Tento unikát zachycuje šikov-
nost a um lidské práce, ukazuje, jak probíhala těž-
ba ve středověkém dole,“ popsal dar hejtman Josef 
Řihák. K iluminaci prezident dostal také dárkový 
koš s potravinami z produkce středočeských ze-
mědělců. Prezident daroval hejtmanovi lampu. 
Další kroky hlavy státu mířily do Příbrami, kde 
navštívil místní nemocnici, poobědval se zástup-
ci složek Integrovaného záchranného systému 
a poté se setkal s představiteli města. Na závěr 
se prezident na náměstí TGM setkal s příbram-
skými občany. Mezi účastníky shromáždění byli 
i nespokojení obyvatelé obcí Chotilsko a Hvožďa-
ny, ve kterých opět chtějí zahraniční těžařské fi r-
my provádět průzkum a následnou těžbu zlata. 
„Snahu obcí zastavit průzkum a následnou těžbu 
zlata plně podporuji. Těžba zlata v naší zemi, která 
by znamenala rozsáhlou devastaci krajiny a nená-
vratně by poškodila životní prostředí i zdroje pitné 
vody, je nesmysl. Nerozumím tomu, proč minister-
stvo životního prostředí hned v zárodku nezastaví 

snahu těžařských fi rem o průzkum,“ komentoval 
hejtman Středočeského kraje Josef Řihák inicia-
tivu protestujících občanů. „Věřím, že stejně jako 
lidé ubránili Brdy před nebezpečím v podobě rada-
ru, tak opět zachrání i české zlato v podzemí. Mož-
ná se to zlato bude jednou ještě hodit našim dětem 
nebo vnoučatům. A třeba jednou naši potomci ob-
jeví technologie, jak zlato získat, aniž by si přitom 
museli zničit naši krásnou zem nebo podříznout vě-
tev, na které sedí,“ dodal hejtman.
Prezidentova návštěva středních Čech směřova-
la také do Dobříše, kde se setkal s občany. Pro-
běhla zde také beseda s klienty domova senio-
rů. Z Dobříše se prezident Miloš Zeman vydal do 
Kladna. Zde na něj na Václavském náměstí če-
kal primátor Dan Jiránek a občané na posledním 
z úterních mítinků. 
Druhý den návštěvy středních Čech prezident 
absolvoval z důvodu hejtmanovy zdravotní 
indispozice v doprovodu náměstka Miloše Pe-
tery po Kolínsku a Kutné Hoře. Prezident na-
vštívil kolínskou obchodní akademii, kde také 
v 60. letech minulého století studoval, a dis-
kutoval se studenty školy. Ředitel obchodní 
akademie předal prezidentovi jako upomínku 
kopie jeho studijních výsledků.
V Kolíně prezidenta Miloše Zemana čekalo ta-
ké setkání s představiteli města na radnici. 
Starosta Vít Rakušan si postěžoval především 
na velké zadlužení města a vysokou nezaměst-
nanost. „Panu prezidentovi se chceme během ná-
vštěvy středních Čech pochlubit zajímavými mís-
ty, a tak jsme jeho rodný Kolín nemohli minout. 
Starosti pana Rakušana chápu, protože jako sta-
rosta nedalekého Nymburka řeším podobné pro-
blémy,“ řekl na setkání s osobnostmi z Kolína 
náměstek hejtmana Miloš Petera.
Prezident Zeman vzpomínal na 20 let prožitých 
v Kolíně: „Prožil jsem tady krásné roky. Pak jsem se 
odstěhoval na Vysočinu“. Zalitoval, že se nepoda-
řilo vyřešit problém s vysokou nezaměstnanos-

tí v Kolíně. Poté se konalo setkání s občany na 
náměstí, kde prezident obdržel od spoluobčanů 
i fotografi i z mateřské školy, na které je vyobra-
zen se svou maminkou. Z kolínského náměstí si 
pak prezident Zeman soukromě zajel na hřbitov, 
kde položili květinu na hrob své matky.

Na další zastávce v obci Ratboř u Kolína se prezi-
dent mimo jiné setkal se starostou Milanem Je-
nešem a představiteli Svazu průmyslu a obcho-
du, Krajské hospodářské komory Střední Čechy 
a zástupci měst Kolín a Kutná Hora.
Další zastávkou na prezidentově cestě po střed-
ních Čechách byla Kutná Hora. Zde si prohlé-
dl provoz továrny na tabákové produkty Philip 
Morris a diskutoval se zaměstnanci fi rmy. Po-
té navštívil Galerii Středočeského kraje v býva-
lé Jezuitské koleji, kde si prohlédl i originál vzác-
né středověké iluminace znázorňující dobývání 
stříbrné rudy. Návštěvu Kutné Hory zakončil pre-
zident prohlídkou chrámu svaté Barbory a se-
tkáním s občany na Palackého náměstí. V podve-
čer se v doprovodu náměstka hejtmana Miloše 
Petery vydal do Cerhenic, kde na něj čekali v za-
hradě školy místní občané. „Miloš Zeman se stal 
v roce 2006 čestným občanem Cerhenic a jsem rád, 
že náš městys na své cestě po středních Čechách ne-
vynechal,“ řekl Marek Semerád, starosta Cerhe-
nic a náměstek hejtmana Středočeského kraje 
pro oblast zemědělství a životního prostředí.
Středeční část návštěvy zakončil Miloš Zeman již 
s chotí na slavnostní večeři s představiteli Stře-
dočeského kraje v Pečkách na Kolínsku.
Třídenní návštěvu středních Čech prezident 
završil ve čtvrtek návštěvou Nymburku, kde 
proběhlo setkání s občany i s vedením města 
v čele se starostou a náměstkem hejtmana Mi-
lošem Peterou, který k prezidentově návštěvě 
poznamenal: „Vážím si toho, že naše město moh-
lo přivítat tak vzácného hosta a těším se, že se 
zde za rok opět shledáme.“

Za účasti prvního místopředsedy 
vlády Martina Peciny, ministra 
pro místní rozvoj Františka Luk-
la a ministra průmyslu a obcho-
du Jiřího Ciencialy se uskutečni-
lo poslední mimořádné jednání 
hejtmanů, které se zabývalo vy-
pjatou sociální i ekonomickou si-
tuací Moravskoslezského kraje. 

Hejtmana Středočeského kraje Jose-
fa Řiháka na něm zastupoval náměs-
tek pro oblast sociálních věcí Zdeněk 
Syblík. (Na fotografi i uprostřed mezi 
místopředsedou vlády Martinem Pe-
cinou a předsedou AK ČR Michalem 
Haškem.)
„Situace tohoto regionu je velmi složitá 
a je dobře, že by právě sem mělo v příš-

Na jednání AK ČR o složité situaci v moravskoslezském regionu měl Středočeský kraj svého zástupce
tím roce přijít ze státního rozpočtu 200 
milionů korun na rozvojové projekty. Je-
jich realizací lze pomoci ke zvýšení za-
městnanosti a účinně přispět ke snížení 
obrovské sociální tenze, která v morav-
skoslezském regionu panuje,“ komen-
toval společné jednání hejtmanů Zde-
něk Syblík. Kraj podle jeho slov také 
dostane 470 milionů korun z Operač-
ního programu Technická pomoc,  kte-
ré budou převedeny do Regionálního 
operačního programu Moravskoslez-
sko. I tyto fi nanční prostředky by měly 
podle Z. Syblíka pomoci Ostravsku při 
zvyšování zaměstnanosti.
Dalšími tématy jednání byl zákon 
o zadávání veřejných zakázek a ta-
ké budoucnost Regionálních operač-
ních programů (ROP).

Prezident Miloš Zeman navštívil Středočeský kraj

Prezident ČR Miloš Zeman a hejtman Středočeského kraje Josef Řihák při setkání se středočeskými zastupiteli.

V Cerhenicích se prezident Miloš Zeman v doprovodu statutárního náměstka hejtmana M. Petery (vlevo) setkal s místními občany a starostou 
městyse, náměstkem hejtmana M. Semerádem.

Na třídenní návštěvu Středočeského kraje zavítal prezident České republiky Miloš Ze-
man. Na Krajském úřadu Středočeského kraje v Praze jej přivítal náměstek hejtmana 
Miloš Petera a ředitel úřadu Zdeněk Štětina. Poté se prezident setkal s hejtmanem Stře-
dočeského kraje Josefem Řihákem.
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 Registrace
Pokud se chcete přihlásit na vzděláva-
cí akci IPVZ, je nutná registrace. Ce-
lý proces registrace Vám zabere na-
nejvýš několik minut. Registraci pro-
vádíte pouze jednou, a to při vašem 
prvním přihlášení na vzdělávací akci 
IPVZ. Vyplníte pouze pár základních 
informací o Vás a následně obdržíte 
přihlašovací údaje pro přihlášení do 
klientského systému.
  Registraci můžete provést 
na adrese: http://www.ipvz.cz/re-
gistrace-noveho-uzivatele.aspx.
  Přihlášení do klientského sys-
tému

Po obdržení uživatelského jména 

a hesla se přihlašte do klientského sys-
tému pomocí přihlašovacího formuláře 
s názvem přihlášení do klientského sys-
tému v pravé horní části.
 Vyhledání vzdělávací akce

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

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

Přihlášení na akci samotnou provede-
te kliknutím na zelené tlačítko "přihlásit 
se na vzdělávací akci" v detailu vzdě-
lávací akce, nebo kliknutím na odkaz 
„přihlásit" ve výsledcích hledání.

Jak se přihlásit na vzdělávací akci IPVZ?
Následující kroky jednoduše popisují proces přihlášení na vzdělávací akce IP-
VZ pomocí internetových stránek www.ipvz.cz. 
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 Co všechno může způsobit vadu 
řeči u dětí? 
Možností je mnoho, vydaly by na ce-
lodenní přednášku. Z těch nejzná-
mějších můžeme jmenovat opožděný 
psychomotorický vývoj dítěte, vývo-
jové vady řeči, neurovývojové vady, 
vady a poruchy sluchu atd. Opoždě-
ný vývoj řeči má také mnoho dalších 
příčin. Často je součástí nebo důsled-
kem jiného onemocnění., např. vro-
zené vady sluchu, dětské mozkové 
obrny atp. Vývoj řeči může být ne-
jen opožděný, ale i přerušený (např. 
jiným vážným onemocněním nebo 
úrazem), omezený (např. v důsledku 
nedostatečné intelektové kapacity, ji-
né smyslové nebo tělesné vady, nedo-
statečné inervace orofaciální oblasti 
nebo přímo mluvidel), anebo scestný 
(u duševních onemocnění).

 Jaký je postup léčby, co vyžaduje 
od klientů a jaké bývají výsledky? 
Vždy záleží na včasné a správné di-
agnostice a diferenciální diagnostice, 
na které se podílí několik lékařských 
a nelékařských oborů. Záleží také na 
typu a stupni opoždění vývoje řeči, 
typu původního onemocnění nebo 
stupni a typu vrozené vady sluchu, 
jejichž důsledkem je porucha komu-
nikačních schopností, ale i na věku 
a celkové psychosociální úrovni kli-
enta při začátku onemocnění.

 Klinického logopeda ale potřebují 
i dospělí, například pacienti po moz-
kové mrtvici a dalších diagnózách. 
Které to jsou? 

Afázie – ztráta nebo omezení mluve-
ného, čteného nebo psaného projevu 
má mnoho forem. Prakticky nenajde-
me dva úplně stejné pacienty s úplně 
stejnými potížemi. Dyslálie - chodí i do-
spělí v pokročilém věku, kterým po le-
tech začnou vadit chybně tvořené hlás-
ky (někdy jsou příčinou „docházky“ 
i vnoučata). Dysartrie - porucha mo-
torického plánu slova  a jeho realiza-
ce mohou být důsledkem vrozeného i 
získaného neurologického onemocně-
ní. Při těžším postižení je pak narušena 
pohybová koordinace mluvidel. Kokta-
vost je pro někoho celoživotním pro-
blémem, zatímco breptavost si řada li-
dí vůbec neuvědomuje. Ta v běžné den-
ní komunikaci klientovi příliš nevadí, 
ale pokud musí z hlediska své profese 
veřejně vystupovat, už je potřeba i tu-
to poruchu léčit. Patří sem i osoby s roz-
štěpovými vadami v orofaciální oblasti, 
kterým v dospělosti začne víc vadit ne-
příjemná huhňavost nebo nedokonče-
ná úprava výslovnosti v dětství. Nema-
lou skupinou jsou i hlasoví profesioná-
lové a ti, kteří se jimi chtějí stát. Tam 
jsou kritéria na správnou výslovnost, 
odpovídající modulační faktory (tempo 
a dynamiku řeči) velmi přísná.

 Jak pracujete s dospělými? 
Pokud možno metodami odpovídající-
mi jejich věku. V posledních letech vy-
užíváme audiovizuální techniku s mož-
ností nahrávání, např. počítačové pro-
gramy, iPAD. Při klasických postupech 
zapojujeme všechny smysly k vybudo-
vání sluchové kontroly a tím i zpětné 

vazby. Klienta musíme naučit poznat 
chybu. Pokud ji nepozná, nedokáže vy-
hodnotit, který zvuk je vlastně správ-
ný. V žádném případě nelze používat 
metody nebo pomůcky, ze kterých si-
ce mají vždy radost děti, ale jejich užití 
je pro dospělého dehonestující. Pokud 
má klinický logoped ordinaci v budově 
mateřské školy, nemůže se divit, že pak 
ve své klientele žádné dospělé nemá.

 Jak starý je obor klinické logopedie 
a co všechno musí specialista znát? 
Snahu o vylepšení řečového proje-
vu měl už ve Starověku Démosthé-
nés. Logpedie jako samostatný obor 
(původně v oblasti speciální pedago-
giky) se začala rozvíjet zásluhou prof. 
MUDr. Seemanna, DrSc., v první polo-
vině minulého století, kdy se z oblas-
ti ORL vyčlenil lékařský obor foniat-
rie. Prof. Seemann také zaměstnával 
první logopedku ve zdravotnictví, pa-
ní Marii Truhlářovou. A byl to on, kdo 
vytvořil metodiku úpravy hlásek pro 

Co je klinická logopedie a co všechno dokáže… 
Lidská řeč je úžasný komunikační prostředek. Jejím prostřednictvím 
můžeme chválit, radovat se, ale i kárat. Co když se ale například narodí 
dítě s lehkou mozkovou dysfunkcí a poruchou řeči? Když se neléčí, může 
se v kolektivu stát vysmívaným a šikanovaným. S překonáváním těchto 
nedostatků pomáhají kliničtí logopedové. Jejich práci nám dnes přiblí-
ží PaedDr. Eva Škodová, která tento obor navíc přednáší v Institutu post-
graduálního vzdělávání ve zdravotnictví (IPVZ). 

správnou výslovnost v češtině. Pro-
blematiku poruch a vad řeči a sluchu 
podrobně rozpracoval a dále rozvíjel 
Prof. MUDr. et PhDr. Miloš Sovák, DrSc., 
který se stal zakladatelem speciální pe-
dagogiky a také jejího vysokoškolské-
ho studia na pedagogických fakultách 
českých a později i slovenských univer-
zit. Logopedie se jako první ze speciali-
zací speciální pedagogiky dále rozvíje-
la v souvislosti s rozvojem diagnostic-
kých a terapeutických postupů v souvi-
sejících lékařských oborech. Je vlastně 
mezioborem, ve kterém byl nejvíce pa-
trný vliv technického i vědeckého po-
kroku. V šedesátých letech minulého 
století byl logoped začleněn do zdra-
votnických služeb. Tehdy ještě podlé-
hal odbornému vedení nadřízeného lé-
kaře a logopedie spadala pod lékařskou 
odbornost foniatrie. V roce 1984 bylo 
rozhodnuto, že logopedi a psychologo-
vé ve zdravotnictví budou mít speciali-
zační přípravu v předepsané délce, za-
končenou atestací, podobně jako lékaři. 
První atestace logopedů ve zdravotnic-
tví byly v červnu 1986. V dnešní době je 
specializační studium již povinné, jeho 
délka, obsah i požadovaná kvalita jsou 
dány legislativně. Samostatným zdra-
votnickým oborem se pak logopedie 
stala zákonným předpisem v r. 1992. 
Protože se ale i nadále studovala na pe-
dagogických fakultách, kde se ve stej-
ném typu studia připravovali i budoucí 
učitelé speciálních škol, bylo třeba od-
lišit i budoucí pracovníky dvou rezor-
tů (zdravotnictví a školství), jejichž pra-
covní náplň se po promoci již značně 
lišila. Proto byl zvolen pro zdravotnic-
ký směr název Klinická logopedie. Tyto 
změny pak byly jasně zakotveny v do-
sud platném zákoně 96/2004 Sb, který 
ukládá i celoživotní vzdělávání a spe-
cializační přípravu jako povinnou. Lo-
goped bez atestace nesmí ve zdravot-
nictví samostatně pracovat. Do dnešní-
ho dne úspěšně atestovalo již 504 kli-
nických logopedů, což je při počtu cca 

650 profesně činných úctyhodné číslo. 
Já sama jsem atestovala v říjnu 1986 
a na akreditovaném školícím pracovišti 
pracuji bez přestávky již 31 let. 

 Své dlouholeté zkušenosti předá-
váte v IPVZ mladším kolegům. Hlá-
sí se jich na přednášky a stáže dost 
a na co kladete největší důraz? 
Zájemce o specializační i odborné stá-
že vůbec nestíháme uspokojit, takže 
můžeme brát jen ty těsně před atesta-
cí (a to i kvůli pacientům s těžkými ko-
munikačními poruchami, kteří nesto-
jí o to, aby je stále někdo okukoval). 
Všechny vypsané termíny pro stáže 
i vzdělávací akce jsou většinou obsaze-
ny do tří dnů po jejich uveřejnění. Na 
naší klinice, kde sídlí i Subkatedra au-
diologie, foniatrie a klinické logopedie, 
se školí i lékaři-foniatři. Obě odbornos-
ti mají ve svém vzdělávacím plánu spe-
cializační přípravy i základy souvisejí-
cího lékařského i nelékařského oboru. 
Práce klinického logopeda je prací tý-
movou. Klinický logoped by měl vždy 
úzce spolupracovat nejméně s klinic-
kým psychologem a dalšími souvisejí-
cími lékařskými obory podle typu pra-
coviště (neurologem, pedopsychiat-
rem, geriatrem, rehabilitačním léka-
řem). Protože nároky na znalosti a tím 
i na vzdělání ve všech oborech medi-
cíny rostou, je jasné, že musí být pod-
statně větší i nároky na vzdělání i zna-
losti klinického logopeda. Rozhodně 
nestačí absolvovat školu (studium je ví-
ce zaměřeno na profesi pedagoga, ne-
má např. absolvent téměř žádné po-
vědomí o organizaci v rezortu zdra-
votnictví. I proto se bráníme, aby nyní 
nastupovali do oboru lidé, kteří absol-
vovali magisterské studium speciální 
pedagogiky například v devadesátých 
letech, 20 let byli mimo obor, a nyní se 
hodlají stát klinickými logopedy. Obor 
a jeho obsah i formy práce se od dob 
jejich studií několikrát zásadně změ-
nily. Pozice začátečníka, například ve 
věku padesáti let, málokomu vyhovu-
je. Zákon ale takovému uchazeči nic ji-
ného neumožňuje, protože do speci-
alizační přípravy lze započítat jen kli-
nickou praxi, odpracovanou na pozici 
logopeda ve státním nebo nestátním 
zdravotnickém zařízení nejméně na 
poloviční úvazek. Délka specializační 
přípravy je dána zákonem, bez výjim-
ky. Obsah a formu specializačního stu-
dia stanovuje Vzdělávací plán speciali-
zační přípravy, který je běžně dostupný 
na webu IPVZ nebo ve Věstníku MZ ČR 
č. 8/2011 Sb.

 Jaký význam přikládáte vy osobně 
celoživotnímu vzdělávání? 
Vzhledem k obrovskému rozvoji tech-
niky a zejména k možnostem dia-
gnostiky, která má zásadní význam 
pro podstatu i kvalitu terapie, si bez 
průběžného celoživotního vzdělávání 
svou denní klinickou praxi vůbec ne-
dovedu představit.
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Další zprávy z kraje na: www.kr-stredocesky.cz

Stipendia na 
školní jízdné

Krajští radní na svém zase-
dání dne 14. října 2013 pro-
jednali a schválili výplatu sti-
pendia pro jednotlivé žadatele 
z projektu „Stipendium Středo-
českého kraje na dojíždění do 
školy“ za druhé pololetí roku 
2012/2013. 
„Výplatu stipendia jsme schváli-
li u převážné většiny došlých žá-
dostí. Celkem jich bylo na Stře-
dočeský kraj doručeno 7,5 tisí-
ce a po ověření správnosti za-
slaných údajů od jednotlivých 
žadatelů bylo již Radě předlo-
ženo ke schválení 7 tisíc žádos-
tí v úhrnné výši více než 12 mili-
onů korun,“ řekl hejtman Stře-
dočeského kraje Josef Řihák. 
Proplácením školního jízdného 
plní krajská rada jeden z bo-
dů svého programového pro-
hlášení, které přijala krátce po 
svém ustavení. Jde o příspě-
vek dětem a studentům střed-
ních škol na dojíždění do jejich 
školského zařízení. „Zejména
v menších obcích je dojíždě-
ní do škol nejen časově, ale i fi-
nančně velmi náročné. Proplá-
cením jízdného chceme kompen-
zovat alespoň částečně zvýše-
né výdaje, které občanům kraje 
zajistily pravicové vlády,“ při-
pomněl hejtman. „Za celý škol-
ní rok 2012/2013, tj. za jeho dvě 
pololetí, tak již bude proplaceno 
jízdné za více než 30 miliónů ko-
run,“ dodal. 
Výplata schváleného stipendia 
bude probíhat nejprve bezho-
tovostním převodem. V přípa-
dě výplaty stipendia v hoto-
vosti na pokladně Krajského 
úřadu Středočeského kraje bu-
de každý žadatel obeslán do-
pisem v okamžiku, kdy bude 
částka určená pro výplatu na 
pokladně připravena. 
Zbylé žádosti o výplatu školní-
ho jízdného budou postupně 
vypořádány v několika dalších 
etapách po výplatě schválené-
ho stipendia. 

V nádherných prostorách zrekonstruované ko-
nírny v Regionálním muzeu v Jílovém u Pra-
hy uspořádala Česká národní banka 8. října 
prezentaci o stavu ekonomiky ČR pro odbor-
nou veřejnost a představila novou zlatou min-
ci „Železniční most v Žampachu“ v nominální 
hodnotě 5 000 Kč, která byla vydána v rámci 
cyklu mincí „Mosty České republiky“. 

Akce se účastnili mimo guvernéra ČNB Miroslava Sin-
gera, ředitel sekce ČNB Tomáš Holub i další hosté, kte-
ří se na přípravě mince od samotného vytipování té-
matu podíleli (včetně autora či ředitelky Národního 
památkového ústavu Ing. arch. Naděždy Goryczko-
vé) a pozvání přijali i starostka Jílového u Prahy Květa 
Halanová, náměstek hejtmana a ekonomický expert 
Rady Pavel Jetenský či radní pro kulturu a památko-

vou péči Zdeněk Štefek. Mince byla zpracována dle ví-
tězného návrhu akademického sochaře Zbyňka Foj-
tů, který při vernisáži taktéž promluvil. O historii že-

lezničního mostu v Žampachu se podělila též histo-
rička muzea Edita Mikolášková, nechyběl ani krátký 
fi lm o ražbě mincí.
Závěrem byly předány zlaté mince paní starostce 
K. Halanové a náměstku P. Jetenskému, který zde za-
stupoval hejtmana kraje Josefa Řiháka.
„Chtěl bych vyzdvihnout význam propagace Středočes-
kého kraje, neboť touto mincí se most v Žampachu jako 
technická památka dostane na dlouhá staletí do povědo-
mí veřejnosti, i za roli ČNB při řízení ekonomiky země,“ 
poděkoval mimo jiné náměstek P. Jetenský a slíbil, že 
minci předá Středočeskému kraji.
„Jílové bylo zlatým dolem českého království, je symbolic-
ké, že právě zde se koná vernisáž této zlaté mince. Je vi-
dět, že můžeme nabídnout důstojné prostory pro téměř 
jakoukoliv akci včetně doprovodných služeb,“ okomen-
toval akci radní Z. Štefek.

Na Výstavišti v Lysé nad Labem 
se v sobotu uskutečnily tradič-
ní Středočeské dožínky, které 
byly součástí podzimní výstavy 
Zemědělec 2013. 

Vedle zábavného doprovodného pro-
gramu bylo hlavním bodem doží-
nek slavnostní vyhlášení a ocenění 
nejlepších zemědělských hospodářů 
Středočeského kraje a vyhlášení sou-
těže Potravinářský výrobek Středo-
českého kraje pro rok 2013. „Zeměděl-
ství ve středních Čechách má nejen bo-
hatou minulost, ale i velkou perspektivu 
do budoucna. Řada úspěšných zeměděl-
ských podniků a farem se stala výklad-
ní skříní našeho kraje, se kterou se mů-
žeme chlubit nejen u nás, ale i v Evrop-
ské unii,“ řekl Miloš Petera, 1. náměs-
tek hejtmana Středočeského kraje, 
který na letošních dožínkách zastu-
poval hejtmana Josefa Řiháka.
Vedle celé řady zemědělských pro-
duktů, se kterými se v Lysé nad La-
bem pochlubili středočeští zemědělci, 
budily pozornost stovek návštěvníků 
především moderní stroje a vybavení. 
„Pokud jde o technické zázemí, pak mu-
sím říci, že naši zemědělci v ničem neza-
ostávají za vyspělými evropskými země-
mi. I oni mají k dispozici nejnovější trak-
tory, kombajny a další stroje, které jsou 

Zemědělci oslavili úspěšnou sklizeň 
na Středočeských dožínkách v Lysé nad Labem

Z rukou guvernéra ČNB Miroslava Singera převzal zla-
tou minci náměstek hejtmana Pavel Jetenský (vpravo). 

šetrné k půdě a přitom výkonné a spo-
lehlivé,“ konstatoval Miloš Petera. 

A které zemědělské podniky a farmy 
letos získaly na Středočeských dožín-

kách nejvyšší ocenění?
Hlavní Cenu hejtmana Středočeského 
kraje získala Zemědělská společnost 

Dobříš. Další trofeje si z Lysé nad La-
bem odvezli tito účastníci: Agro Pertol-
tice, farma rodiny Litochlebových z Ko-
nětop na Mělnicku, Agro Vyšehořovi-
ce, farma Václava Čtrnáctého z Číčovic 
a Proteco Agro z Kolínska. 
„Všem našim zemědělcům děkuji za je-
jich práci a lásku k přírodě a také za pé-

či o krajinu, v níž žijeme. Do dalšího ze-
mědělského roku, který jim právě začíná, 
všem přeji počasí tak akorát, přiměřeně 
vláhy, pěknou a dobře prodejnou úrodu 
a především hodně zdraví,“ řekl po pře-
dání cen nejlepším středočeským ze-
mědělcům zástupce hejtmana Středo-
českého kraje Miloš Petera.

Náměstek Petera (uprostřed) s vítězi soutěže Středočeský šupináč.

Prezentace zlaté mince „Železniční most v Žampachu“

Osud vojenského újezdu v Brdech je 
jedním z důležitých témat nadchá-
zejících voleb. To si myslí hejtman 
Středočeského kraje Josef Řihák, 
který proto absolvoval několik 
jednání s politiky z různých stran 
a hnutí. Největší pochopení však 
našel u stínového ministra obrany 
za ČSSD Jana Hamáčka. 

„Mezi námi je naprostá shoda, že Vojen-
ský újezd v Brdech má v potřebách armá-
dy své místo. Návrhy současného minis-
tra na zrušení újezdu a záměry dalších 
ministerských plánovačů na rozdrobení 
uceleného prostoru mezi dva kraje shod-
ně odmítáme,“ říká hejtman Řihák.  
Hejtmanova slova potvrzuje i Jan Ha-
máček, který v nedávné minulosti ab-
solvoval několik schůzek se starosty na 
Příbramsku i Berounsku. „Naším zámě-
rem není újezd rušit,“ konstatoval struč-
ně stínový ministr obrany. 
Společné jednání, které hejtman s Ja-
nem Hamáčkem absolvoval v době 
své rekonvalescence v příbramské ne-
mocnici, ukázalo i na další styčné body 

obou politiků. Hejtman Řihák ve sho-
dě s místními občany a starosty totiž  
dlouhodobě odmítá průzkumy těžby 

zlata na Chotilsku nebo pokusy o prů-
zkum ložisek břidlicového plynu. „By-
la by to devastace naší krajiny a nedá-

vá to ani moc velký ekonomický smysl,“ 
míní hejtman a Jan Hamáček jeho slo-
va podporuje. „Musíme si vážit přírody 

a naše životní prostředí bránit. Není po-
třeba, aby zahraniční fi rmy dostaly pří-
stup k našemu nerostnému bohatství,“ 
řekl Jan Hamáček.  
Během společného jednání hovoři-
li i na téma vzniku letiště ve Vodo-
chodech. Zde se podařilo hejtmanu 
Řihákovi změnit původní souhlasné 
stanovisko krajské rady na zamítavý 
postoj. „Zastávám názor, že nic nejde 
dělat silou a proti vůli většiny. Vodo-
chody jsou možná dobrým podnikatel-
ským projektem, ale odpor velké čás-
ti obcí je tak silný, že není možné jej 
přehlížet. Máme zde jiná, již existují-
cí letiště, která lze podobným směrem 
rozvíjet,“ uzavírá  svoji úvahu Jan 
Hamáček a na závěr své návštěvy 
hejtmana Řiháka dodává, že v příští 
sněmovně bude maximálně podpo-
rovat takové legislativní řešení, kte-
ré umožní kraji účinně omezit ka-
mionový tranzit. „Vnímám na svých 
cestách krajem, že je to velký problém. 
Zatěžuje to občany a ničí krajské silni-
ce,“ doplňuje možný příští člen vlá-
dy za ČSSD Jan Hamáček. 

Hejtman Řihák se s možným ministrem
obrany Janem Hamáčkem v mnohém shodli
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Veřejné zakázky
už vám neutečou!

nová unikátní služba pro podnikatele

zakázky už od 20 000 Kč!   

ve vašem oboru a vašem regionu

ze stovek veřejných zdrojů

Vyzkoušejte na www.i-verejnezakazky.cz
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Kontakt na redakci: redakce@tydeniky.cz | bezplatná distribuce do domácností a stojanů

NOVÉ BMW X5.

UKAZUJE CESTU. A MNOZÍ HO NÁSLEDUJÍ.

BMW ConnectedDrive
Ve spojení s Vaším světem.

Auto Grál s.r.o., Přístavní 837/85, 400 07 Ústí nad Labem, tel. 475 201 527, www.autogral.cz

Segment SAV by bez něj neexistoval. On však není jenom zakladatel, ale i lídr, který sleduje moderní trendy a nadále je ve všem o krok před ostatními. 
Nemusíte si vybírat mezi vozem, který klade důraz jen na dynamický projev jízdy, nebo automobilem, jenž v sobě spíše snoubí elegantní design 
s komfortními prvky či využívá nejmodernější technologie. Vše totiž najdete  v novém BMW X5. Výkon, efektivitu, jízdní dynamiku, 
pohodlí nebo všestrannost opět posunuje na zcela novou úroveň. Toto SAV zkrátka nabízí výjimečnost ve všech oblastech, ve kterých ji očekáváte, 
a to jak při jízdě ve městě, tak na horách. Více informací Vám podají naši prodejci.

Kombinovaná spotřeba paliva a emise CO2 nového BMW X5: 5,7–10,5 l/100 km, 149–244 g/km.

Radost z jízdy

Nové BMW X5

www.autogral.cz

„Pravidelná dodávka tepelné energie 
se zahájí podle vyhlášky č. 194/2007 Sb. 
tehdy, pokud průměrná denní teplota 
venkovního vzduchu v příslušném mís-
tě nebo lokalitě poklesne pod +13 ºC 
ve dvou dnech po sobě jdoucích a pod-
le vývoje počasí nelze očekávat zvýše-
ní této teploty nad +13 ºC v následu-
jícím dni. Průměrnou denní teplotou 
venkovního vzduchu je čtvrtina souč-
tu venkovních teplot měřených ve stí-
nu s vyloučením vlivu sálání okolních 
ploch v 7,14 a ve 21 hodin, přičemž na-
posledy měřená teplota se počítá dva-
krát,“ vysvětlil Petr Hodek, obchodní 
ředitel ČEZ Teplárenská, a. s. Jak do-
dal, tato situace nastala právě mezi 
12. až 18. zářím, kdy začaly pravidel-
né dodávky tepla pro všechny odbě-
ratele na severu Čech.
Aby byly všude zabezpečeny kom-
fort, kvalita a spolehlivost v dodáv-
kách tepla, bylo nutné během tra-
dičních letních odstávek prově-
řit veškeré technologické zařízení 
a rozvodné sítě. „Vyměnili jsme téměř 
1,5 km potrubí a uzavírací prvky v uz-
lových bodech důležitých pro spolehli-
vost soustavy. V rámci dlouhodobého 
programu sledovanosti životnosti za-
řízení došlo i na diagnostické kontroly 
kritických míst, rovněž bylo vyměněno 
přes 18 000 m2 izolací,“ uvedl napří-
klad Libor Vízek, manažer provozní 
jednotky v Chomutově. Jeho bílinský 
kolega Petr Smrž k tomu dodal, že 
po běžných kontrolách a odstranění 
zjištěných nedostatků už jen čeka-

jí na období vegetačního klidu, aby 
mohli nechat vyřezat náletové dře-
viny v okolí nadzemní části tepelné-
ho napáječe vedoucího z Elektrárny 
Ledvice do Bíliny. 
Poněkud odlišná situace je na Tep-
licku, kde přímo v lázeňském městě 
stále probíhá výstavba nové horko-
vodní sítě v oblasti Lázně Teplice – 
Prosetice. „Během letní odstávky jsme 
se pak kromě nezbytné výměny již do-
žilých technologických částí a jednoho 
zamezení úniku páry museli hlavně 
zaměřit na opravu opláštění napáječe 
z Elektrárny Ledvice, z něhož nám byly 
odcizeny krycí izolační plechy. Nákla-
dy na tyto opravy se do dnešní doby už 
vyšplhaly na zhruba 700 000 korun,“ 
povzdechl si Belo Svitek, manažer 
provozní jednotky Teplice.
Kromě promazání všech armatur 
a výměny těch dožilých se v Ústí 
nad Labem mimo jiné zaměřili na 
modernizaci provozního odvodňo-
vání parovodů, opravu ocelové kon-
strukce parovodu, revize mostních 
konstrukcí a kompletní rekonstruk-
ci 500 metrů parního a kondenzát-
ního potrubí. „Samozřejmě, že jsme 
zkontrolovali a případně odstranili 
objevené nedostatky v rámci celé na-
ší rozvodné tepelné sítě. Ta se sklá-
dá ze 107 km parního potrubí, 8 km 
horkovodního, 60 km kondenzátního 
a 38 výměníkových a redukčních sta-
nic,“ poznamenal k tomu Jiří Gru-
ber, manažer provozní jednotky Ús-
tí nad Labem. Ota Schnepp

Na příchod Paní zimy jsme připraveni
Severní Čechy | V průběhu letních odstávek vynaložila ČEZ Teplárenská 
na severu Čech na diagnostické kontroly, údržbu a případnou opravu či 
výměnu dožité technologie téměř 40 milionů korun. Všechny provozní 
jednotky proto hlásí plnou připravenost na zimu, přičemž ve všech loka-
litách byla topná sezona defi nitivně zahájena v polovině září.

 Tak tedy, co je vaším největším 
koníčkem?
Odjakživa sport, především fotbal. 
Sám jsem ho hrál aktivně dvacet 
let, nejprve III. ligu v Mostě, potom 
na vojně v Dukle a znovu na severu 
Čech. Kromě Mostu také v Žatci, Jir-
kově a končil jsem v Souši. Rád jsem 
si ale zahrál i házenou.

 Jak dlouho jste pracoval s mládeží 
a kterých výsledků si nejvíce ceníte?
Děti a dorost Baníku Most jsem tré-
noval třináct let. V té době jsme se 
stali přeborníkem Ústeckého kraje 
a hráli jsme celostátní ligu dorostu. 

 Jak si mladí fotbalisté Baníku 
Most vedou v současné době?
Za dobu mého trénování jsme dob-
ře nastartovali Akademii Josefa Ma-
sopusta, naší fotbalové legendy. Tak-
že je na co navazovat a je radost se 
na kluky dívat.

 Kdy jste si naposledy „zakopal“ 
sám a jaký to byl po delší době po-
cit?
To už je hodně dávno. Bylo to vlo-
ni na Silvestra. Pocit to byl výborný, 
ale přiznávám, že mi trénink chybí 
a docela mě utkání zmohlo. Nedá se 
ale nic dělat. Kromě práce v Posla-

necké sněmovně mám ještě několik 
funkcí ve sportu na Mostecku, a tak 
nezbývá čas.

 Znovu kandidujete do Poslanecké 
sněmovny. Předpokládám, že se i ta-
dy budete bít za sportovní svazy….
To každopádně. Vždycky budu dě-
lat maximum pro to, aby sportov-
ní svazy nejen o peníze nepřichá-
zely, ale pokud možno dostaly i ně-
jaké navíc. Aktivní sport totiž utu-
žuje zdraví, ale také pomáhá tříbit 
charakter, a to je myslím, právě pro 
mladou generaci, pro život hodně 
důležité.  (met)

Josef Tancoš: Sport pomáhá tříbit charakter
Volby do Poslanecké sněmovny České republiky doslova klepou na dveře. Na kandidátce ČSSD za Mostecko je 
znovu Josef Tancoš. Tentokrát jsme chtěli vědět, čím žije mimo politiku.
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Vážení a milí čtenáři 
a příznivci Metropolu,

v pátek 25. a v sobotu 26. října pů-
jdeme k volebním urnám. Předčas-
ně, ale neudržitelná situace na po-
litické scéně v letních měsících vy-
vrcholila pádem vlády Petra Neča-
se a rozpuštěním sněmovny. Zda je 
to pro tuto zemi dobře, nebo špat-
ně, ukáže čas. 
K mojí práci patří být mezi lidmi 
a pozorně naslouchat jejich názo-

rům. Jsou různé. Někteří zvažu-
jí, zda k volbám půjdou, či niko-
liv. Hodně voličů je dosud neroz-
hodnutých, komu dají svůj hlas. 
Obecně lze říci, že převládá zkla-
mání až znechucení, kam jsme 
se to za uplynulých čtyřiadvacet 
let dostali. Paradoxně se blíží vý-
ročí listopadové sametové revo-
luce, kdy na zaplněných náměs-
tích zvonily klíče, lidé se objímali 
a slibovali si skvělou budoucnost 
v demokratickém státě. Povedla 

se jenom polovina. Žijeme v de-
mokracii státě, s tou skvělou bu-
doucností je to pro „dolních de-
set milionů“ už horší. Někteří lidé 
a jejich rodiny se dostali na práh 
chudoby, současným vůdcům po-
litických stran a hnutí už nevěří, 
což je příležitost pro různá nová 
uskupení, která těží z obecné ne-
spokojenosti občanů. 
Svoje volební právo bychom urči-
tě využít měli, nadávat na poměry 
nestačí. Než ale vhodíme hlasova-

cí lístek do urny, dobře zvažme, co 
nám kdo slibuje a nakolik mu mů-
žeme věřit. Jde o budoucnost na-
ši i našich dětí a situace není bez-
východná. 

Příjemný podzimní čas a šťastnou 
ruku všem voličům za celý tým 
tvůrců dnešního vydání přeje 

Ladislava Richterová
šéfredaktorka
richterova@tydeniky.cz

Člověk nemusí vždycky hledat a objevo-
vat krásy v zahraničí. U nás doma to jde 
také. Pokud nevíte, kam se vypravit, tře-
ba o prodlouženém víkendu, který nás 
čeká, mají pro vás tip Městské služby 
Ústí nad Labem. Kromě jiného spravují 
areál kolem výletního zámečku Větruše, 
který je již dlouhá desetiletí lákadlem 
pro místní občany i turisty. 

Co všechno nabízí:
  vyhlídkovou věž v nadmořské výšce 
227 m n. m. se 111 schody
  zrcadlové bludiště s pokřivenými zrcadly 
i přírodní bludiště
 dva tenisové kurty
  víceúčelové hřiště pro házenou, 
basketbal či nohejbal
 dětské hřiště
 parkoviště
 nádherný výhled do kraje
  v zámečku je rovněž možnost 
poobědvat či posvačit

Pokud do Ústí nad Labem přijedete vlakem 
nebo autobusem, dopraví vás na Větruši la-
novka z OC Forum. 
Bližší podrobnosti najdete na www.msul.cz.

Areál výletního zámečku Větruše láká ke sportu i zábavě

Je pozdě večer - tma jako v ranci. Sta-
ny konečně stojí. Pod plachtou, při svět-
le benzinové lampy nám Lenka peče lo-
sosa. Máme hlad jako vlci. Tu a tam do 
pánve kápne voda z plachty, olej prská 
na všechny strany, ale i přesto zůstá-
vám blízko a živím oheň. Hlavně, aby 
dobře hořel a fi lety z lososů už byly na 
talířích. Ráno leje jako z konve. Mraky 
padly a je tak špatná viditelnost, že oba 
ostrůvky v zátoce zmizely. Pod druhou 
plachtou, nad naším improvizovaným 
jídelním stolem, se na šňůře suší oble-
čení na vodu. Všichni ještě spí dle do-
hody: za špatného počasí se nikam ne-
jede. Chtě nechtě však musím do deště. 
Jako na potvoru „to“ na mě takhle br-
zo ráno muselo přijít! Přehodím si přes 
bundu nepromokavé pončo a vyrazím 
kolem lesa. Najednou kousek před se-
bou vidím malého černého medvěda - 
baribala, jak ožírá z keříků soapberries, 
červené plody mýdelníku. Je tak za-
brán do hodování, že si mne vůbec ne-

Na nafukovacích člunech podél pobřeží Kanady a Aljašky

všímá. Vítr mi vane do tváře, nemůže 
mě větřit. Dalton zůstal v táboře, jinak 
by spustil svůj zastrašující štěkot. Po-
maličku se přibližuji, medvídek pořád 
nic. Je snad hluchý a slepý?, pomyslím 
si. V tom ale šlápnu na větvičku, méďa 
se vyděsí a peláší pryč, až se mu jeho 
kraťoučký ocásek třepe. Pokračuji dál, 
až narazím na louku plnou ohromných 
zralých jahod. Lepší jsem snad ještě ne-
jedl a i přesto že ustavičně prší, dlouho 
zůstávám. Večer, když všichni sedíme 
u táboráku, líčím ranní příhodu. Len-
ka na to hned z praktického hlediska 
reaguje: „A je to jahodoviště daleko? Už 
si představuji lívance s jahodovou mar-
meládou.“ Druhý den ráno se sice vidi-
telnost nezlepšila, ale místo lijáku jen 
mrholí. K tomu se zvedl nám již dobře 
známý vítr od moře a opakovaný vtip 
není vtipem! Zůstáváme, budeme vy-
čkávat lepší počasí. Lenka má však při-
pravený rezervní program. Každému 
vrazí do ruky hrnek a velí: „Na jahody!“

Sotva obejdeme les, vidíme uprostřed 
jahodoviště mého „starého kamará-
da“. Chlupáč se tentokrát cpe jahoda-
mi, až se mu dělají boule za ušima. Ur-
čitě mu šmakují lépe než včerejší ky-
selé soapberries, pomyslím si. Vtom 
ho Dalton zvětří a spustí svůj koncert. 
Chudák méďa se znovu vyděsí a upalu-
je pryč, jako kdyby mu u zadku hořelo. 
„Tak tady to máte! Pravé, nefalšované al-

jašské jahodové pole.“ „A proč jsi neřekl, 
jaký jsou ohromný, vzali bychom si na ně 
ešusy!“ zlobí se na oko Lenka. Hrnky se 
plní rychlostí blesku. Můj je už s čepicí, 
a tak se cpu stejně jako před chvílí čer-
ný chlupáč. „Pojďte se podívat!“ volá Ja-
kub. Když dorazíme, předvádí: „Tohle je 
první jahodové lejno mého života!“ uka-
zuje na růžově zbarvenou hromadu, 
kterou zde zanechal „náš“ medvídek.

Převzato z fotografi cké knihy 
POBŘEŽÍ PACIFIKU - Na nafukova-
cích člunech z Kanady na Aljašku, 
kterou vydal Leoš Šimánek ve svém 
nakladatelství ACTION-PRESS. Více 
informací o autorovi, jeho diashow 
a knihách (včetně internetového 
knihkupectví) na webových strán-
kách: www.leossimanek.cz.

Leoš Šimánek (1946), původním povoláním stavební inženýr, strávil ví-
ce než polovinu svého života cestováním a na expedicích a žil v Němec-
ku a Kanadě, kde je také státním příslušníkem. Nyní, po letech opět žije 
ve své vlasti na severovýchodě Čech, odkud vyráží s manželkou, synem 
a dcerou za přírodními krásami naší planety. O své zážitky se dělí s di-
váky na diashow a se čtenáři svých knih. Dnes připravil příběh z pobře-
ží Pacifi ku u Aljašky s názvem „Medvěd v jahodovišti“. 

Ve stejném složení jsme vyrazili na závěrečnou část expedice. Pokračovali jsme dál vodami severního Pacifi ku. Náš cíl byl 
nejkrásnější záliv Aljašky – Prince William Sound. Vypluli jsme z přístavu Haines na konci fjordu Lynn Canal.

Nedaleko kempu jsem nejdříve nachytal malého medvěda - 
baribala, jak u lesa ožírá z keříků bobule soapberries a dru-
hý den pak ještě jednou, v jahodovišti.Jahody byly velké a sladké.

Leoš Šimánek se synem Jakubem a přítelem Daltonem.


