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Narodil se 25. dubna 1959 v Karlových Varech, v roce 1966 se s rodiči přestěhoval do 
středočeské Příbrami. Maturoval na Střední zemědělské technické škole v Březnici, 
pracovat začal na Okresní veterinární správě v Příbrami. Dálkově vystudoval Vyso-
kou školu veterinární v Brně, obor hygiena potravin a ekologie zemědělství. Do ak-
tivní politiky vstoupil v roce 1998, kdy se stal členem České strany sociálně demo-
kratické. V roce 2000 byl zvolen do Zastupitelstva Středočeského kraje. O dva roky 
později se stal poslancem Parlamentu České republiky a svůj mandát obhájil i v dal-
ších parlamentních volbách v roce 2006. Od roku 2002 je příbramským zastupite-
lem, v letech 2006 až 2012 byl starostou města. Je senátorem za volební obvod Pří-
bram a od 20. 11. 2012 i středočeským hejtmanem. Josef Řihák je rozvedený, má sy-
na a dceru a dvě vnoučata.

Více na facebook.com/cesky paralympijsky tym

Rok utekl jako voda. Vloni v listopadu se konala ustavující zasedání nových krajských zastupitelstev. Ve Středo-
českém kraji byl hejtmanem zvolen Josef  Řihák, kterého Metropol požádal o rozhovor. 

Blýská se Blýská se 
na lepší časyna lepší časy

 Také vám ten rok tak utekl, pane 
hejtmane?
Ani ne. První rok byl pro mne hodně 
dlouhý, pestrý a náročný. 

 Do Zborovské jste přišel z funkce 
dlouholetého starosty Příbrami. Které 
zkušenosti ze samosprávy využíváte 
na hejtmanství a co jste se musel takří-
kajíc za pochodu naučit nového?
V úřadu jsem se zorientoval poměrně 
rychle. Zkušenosti, které jsem získal bě-
hem předchozích šesti let jako starosta 
města Příbrami, mi samozřejmě hodně 
pomohly. Funkce hejtmana je složitěj-
ší, neboť místo jednoho okresního měs-
ta mám nyní na starosti 12 okresů. Spo-
léhám samozřejmě na pomoc výkon-
ného aparátu krajských úředníků. Také 
jsem se musel jako hejtman naučit dob-
ře počítat přes miliardu. Rozpočet měs-
ta Příbrami byl totiž v řádech stovek mi-
lionů korun. Krajský rozpočet se počítá 
na miliardy.

 Co považujete za svůj největší dosa-
vadní úspěch?
Především to, že jsme zvládli pomoc na-
šim občanům během letošní povodně. 
Z krajského rozpočtu jsme navíc obcím 
postiženým záplavami poskytli přibližně 
43 milionů korun, což je nejvíc ze všech 
krajů České republiky. Za úspěch považu-
ji také skutečnost, že přestože nám pravi-
cová vláda vedená Petrem Nečasem sníži-
la příspěvek na sociální péči i do nemoc-
nic, dokázali jsme se s tím vyrovnat. Za 
úspěch považuji i to, že jsme nastavili no-
vý systém zadávání veřejných zakázek, 
při němž nevyužíváme služeb adminis-
trativních fi rem. Veřejné zakázky si zadá-

váme sami, bez zprostředkovatelských fi -
rem. Tím se nám daří šetřit značné množ-
ství peněz. Je možné dokladovat, že při 
takovémto naprosto otevřeném způsobu 
zadávání veřejných zakázek šetříme 40 
až 60 procent prostředků z cen, které jsou 
stanoveny dle projektové dokumentace.

 A naopak, co byste rád změnil a ne-
máte pro to podmínky?
Rozhodně bych rád dal více peněz měs-
tům a obcím na opravy silnic, výstavbu 
nových mateřských škol a řešení dalších 
problémů, které je trápí. Přestože  jsme 
oproti minulosti uvolnili na rekonstruk-
ce silnic a zvýšení kapacity školek stovky 
milionů korun, ani tyto peníze nestačí.

 Jak vašim potřebám a požadavkům 
vycházejí vstříc státní orgány?
Kdyby nám bývalá pravicová vláda ne-
ustále nekrátila dotace na zdravotnic-
tví a sociální péči, pak by šlo hodnotit 
i tuto spolupráci kladně. Naopak mu-
sím minulou vládu velmi ocenit za to, 
jak vyšla vstříc potřebám obcí a měst, 
které postihla červnová povodeň. Rov-
něž chválím spolupráci s některými mi-
nisterstvy. Můj velký dík patří například 
Ministerstvu životního prostředí za to, 
že se nám společně podařilo realizovat 
takzvanou kotlíkovou dotaci.

 Navázal jste spolupráci s primátory 
hlavního města. To do vašeho přícho-
du nebylo. Co si od toho slibujete?
Věřím, že mezi Prahou a Středočeským 
krajem bude panovat větší otevřenost 
a spolupráce při řešení některých našich 
společných problémů. Domnívám se, že 
Středočeši mohou Pražanům hodně na-
bídnout. Doufám proto, že naše spo-

lupráce bude dále pokračovat a že br-
zy spolu zrealizujeme některé konkrét-
ní projekty. Například integraci pražské 
a středočeské hromadné dopravy.

 Středočeský kraj nemá přirozené 
sídlo. Kam byste ho situoval vy, nebo 
vám Praha vyhovuje?
Nejsem si jist, zda by obyvatelé Středo-
českého kraje chtěli na úřad dojíždět na-
příklad do Příbrami. Ale vážně, odpově-
děla jste si sama. Tím, že tvoříme prste-
nec kolem Prahy, těžko se dá vybrat lep-
ší centrum, které by mohlo být sídlem 
správy Středočeského kraje, než je na-
še hlavní město. Už pro to, že je do Pra-
hy odevšad stejně daleko a je sem dobré 
dopravní spojení.

 Co vám pozice hejtmana dala a co 
naopak vzala?
Dala mi obrovskou příležitost podílet 
se na řešení problémů našich spoluob-
čanů a být členem týmu, který se sna-
ží sloužit lidem tak, abychom se mě-
li lépe. A nevzala mi nic. Čas jsem ne-
měl ani předtím, než jsem byl zvolen 
hejtmanem.

 Jak nejlépe po pracovním dni rela-
xujete?
No, moc toho pro své zdraví nedělám. 
Budu to muset změnit.

 Co vzkážete prostřednictvím Metro-
polu Středočechům?
Že se blýská na lepší časy. Padly pravi-
cové vlády. Domnívám se, že to bude 
čím dál lepší. A samozřejmě, přeji všem 
svým spoluobčanům hodně štěstí, zdra-
ví  a aby se jim úspěšně dařilo překoná-
vat všechny životní problémy.
 Text: Ladislava Richterová, foto: Jiří Kubík

MVDr. Josef Řihák
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Letošek byl pro Crystalex CZ s.r.o.
 rokem významných změn

Novoborský Crystalex CZ s.r.o. patří dlou-
hodobě k fi rmám, které šíří dobré jméno 
českého sklářství. Posledních několik let 
bylo pro společnost zásadních. Nechybě-
lo mnoho a značka zanikla. V roce 2009 
však s příchodem nového vlastníka byla 
výroba obnovena a nyní se fi rma úspěšně 
rozrůstá. I letošní rok byl pro Crystalex 
CZ s.r.o. ve znamení poměrně zásadních 
změn. Nejen o nich jsme hovořili s ge-
nerálním ředitelem Crystalexu CZ s.r.o. 
PhDr. Martinem Kubátem.

 Která událost pro vás byla v letošním roce 
nejdůležitější?
Klíčový byl v letošním roce pro Crystalex CZ s.r.o. 
rozjezd třetí vany. To je místo, kde se všechen 
materiál taví a je jakýmsi srdcem fi rmy. Od ro-
ku 2009, kdy jsme opět spustili výrobu, už nám 
přestávaly stačit kapacity. Rozjezd třetí vany 
pro nás byl vlastně posunutí výroby o dalších 
zhruba padesát procent nahoru. Nová vana je 
navíc koncipována tak, že jsou na ní navázány 
dvě linky na výrobu kalíšků a jedna na výrobu 
větších celků, například karaf a váz. Díky tomu 
jsme schopni podle potřeby regulovat výrobu 
a zachovat fl exibilitu naší produkce. Spuštění 
nebo naopak odstavení této technologie je pro 
každou společnost obrovský posun, proto tento 
krok považuji v letošním roce za zcela zásadní. 
O významu, který mu přikládáme, svědčí i fakt, 
že den, kdy byla třetí vana spuštěna, tedy 14. 
červen, se stal jakýmsi naším fi remním svát-
kem, kdy bude mít většina zaměstnanců volno 
a ti, kteří vzhledem k tomu, že pracujeme v ne-
přetržitém provozu, budou muset do práce, bu-
dou mít příplatky jako ve svátek.  

 Jak se spuštění nové technologie odrazí ve 
výsledku hospodaření společnosti?
V letošním roce plánuje Crystalex CZ s.r.o. ob-
rat něco pod 900 milionů korun, v příštím roce 
už bychom se rádi dostali na obrat kolem mili-
ardy korun s tím, že do budoucna bychom by-
li rádi schopni samofi nancovat i další investi-
ce. Rozhodli jsme se ale v letošním roce udělat 
krok, který šel proti ekonomickým trendům. 
Významným způsobem jsme investovali a ná-
sledně také zvýšili počet zaměstnanců. Dnes 
tak má Crystalex CZ s.r.o. 650 kmenových 
a 120 externích zaměstnanců. 

 Už jste zmínil nejdůležitější událost letošní-
ho roku, ale pokusil byste se zhodnotit letoš-
ní rok jako celek?
Rok 2013 byl pro Crystalex CZ s.r.o. rokem velké 
změny. A na změnách, kterými jsme letos pro-
šli, se beze zbytku podílely všechny útvary spo-

lečnosti. Od personalistů, bez nichž bychom ne-
byli schopni obsadit lidmi všechny výrobní lin-
ky, přes inženýring, bez nějž by se lidově řečeno 
nic nenakreslilo a my tak nemohli inovovat naše 
výrobkové řady. Až po expedici, bez níž bychom 
nebyli schopni své výrobky vyvážet. Bez nadsáz-
ky se dá říci, že změny, jimiž letos fi rma prošla, 
se dotkly všech zaměstnanců fi rmy. 

 Crystalex CZ s.r.o. patří mezi fi rmy, jejichž pro-
dukce je z většiny určena pro zahraniční trh. Bu-
de tento trend pokračovat i do budoucna?
V současné době je pro nás jednoznačně nejdů-
ležitější evropský trh, kam jde většina naší pro-
dukce. Na druhou stranu ale z hlediska vývozu 
naší produkce nejsme ani lokální, ani regionál-
ní, ale celosvětový výrobce, což nám umožňu-
je pokrývat rizika a výpadky na nestabilních tr-
zích. V současnosti se soustředíme nikoli na fi -
nální zákazníky, ale na velké odběratele v jed-
notlivých státech, kteří dál zajišťují distribuci 
našich výrobků. Na našich úspěších v zahraničí 
má obrovský podíl obchodní úsek, jehož úkolem 
je vnímat specifi ka i příležitosti na jednotlivých 
trzích. Proto je také na obchod vytvářen největší 
tlak. Sklářství je velmi konkurenční obor.

 Jak reagujete na změny na trhu a jaké jsou 
v současnosti trendy ve sklářském průmyslu?
Naší velkou výhodou je, že máme poměrně ši-
rokou škálu výrobků, takže dokážeme celkem 
pružně na výkyvy na trhu reagovat. Všeobec-
ně se ale dá říci, že naše odvětví se chová s vý-
kyvy víceméně standardně. A co se týče trendů, 
to je poměrně zajímavá záležitost. Trh totiž stá-
le očekává nějaké novinky, ale přitom se chová 
velmi konzervativně. Stále více jsou preferová-
ny klasické tvary a klasické výrobky, ale v na-
bídce výrobců trh očekává i velmi moderní a ře-
kl bych futuristické modely, které ale vyžaduje 
jen velmi úzký okruh zákazníků. 

 Když jsme u toho, nabízíte zákazníkům 
i nějaké specifi cké výrobky, například v sou-
vislosti s blížícími se Vánocemi?
Máme samozřejmě v nabídce i výrobky s vá-

noční tématikou, které mají u zákazníků cel-
kem dobrou odezvu. Jde jak o jednotlivé vě-
ci tak i soubory. Tyto produkty se ale vyrábějí 
vždy jen v omezeném množství, i s ohledem na 
to, že se jedná o sezónní výrobky. Tuzemští zá-
kazníci je ale určitě najdou například v naší fi -
remní prodejně v Novém Boru. 

 Když jste zmínil tuzemské zákazníky, jaká 
je strategie Crystalexu CZ s.r.o. vůči domácí-
mu trhu?
Tuzemský trh je pro nás důležitý a prestižní. Jsme 
český výrobce a známá značka, ovšem v součas-
né době se většina obchodu se sklem soustře-
dila do obchodních řetězců a klasické obchody 
výrazně ztratily svou pozici. Nechceme se prát 
s šedou ekonomikou, proto hledáme cesty, jak si 
svou pozici na tuzemském trhu udržet.

 Třeba prostřednictvím internetového pro-
deje?
E-shop, který jsme v letošním roce spustili, je 
jedním z prostředků, jak můžeme uspokojovat 
potřeby tuzemského trhu. Internetový prodej 

je pro nás důležitý, před nedávnem jsme inovo-
vali internetové stránky, aby byly přehlednější 
a intuitivnější pro návštěvníky. 
Druhou cestou, jak se tuzemští zákazníci mo-
hou dostat k našim výrobkům, je fi remní pro-
dejna v Novém Boru. Před rokem a půl jsme ji 
zprovoznili a zákazníci zde najdou kompletní 
průřez naší produkcí, od úplných novinek, až 
po limitované série.   
Letos jsme jako další krok pro zviditelnění znač-
ky na tuzemském trhu začali s prezentacemi a fi -
remními stánky na některých větších akcích v re-
gionu, například na lázeňské sezoně v Teplicích 
nebo na litoměřické Zahradě Čech. V tomto tren-
du hodláme pokračovat i v příštím roce, protože 
opustit tuzemský trh rozhodně nechceme. 

 Už jste to zčásti naznačil, jaké jsou plány 
Crystalexu CZ s.r.o. na příští rok?
Příští rok pro nás bude velmi důležitý, vůbec po-
prvé pojedeme úplně celý kalendářní rok na tři 
vany, což pro nás znamená prodat více než pa-
desát milionů kusů naší produkce. Jen pro před-
stavu to znamená produkci zhruba 140 tisíc ku-
sů skleniček denně. Musíme se soustředit na 
prodej, ale také na expedici a naplněnost skla-
dů. Pokud bych to měl shrnout, rádi bychom se 
vrátili na úroveň Crystalexu CZ s.r.o. v dobách 
jeho největší slávy, s obratem kolem miliardy 
korun, ale v mnohem zdravější struktuře.  

 Blíží se  konec roku a vánoční svátky, co 
popřejete zaměstnancům a obchodním part-
nerům?
Jak jsem již zmiňoval, letošní rok byl pro nás  
velmi  náročný. Sluší se proto popřát všem, kdo 
se na úspěšném zvládnutí všech změn, který-
mi jsme letos prošli, podíleli a pomohli nám je 
úspěšně zrealizovat a zvládnout. Týká se to pře-
devším všech zaměstnanců fi rmy, bez nichž by 
se nám nedařilo společnost neustále rozvíjet. 
A samozřejmě si poděkování zaslouží i naši ob-
chodní partneři za to, že s námi spolupracují 
a pomáhají šířit dobré jméno českého sklářství 
po celém  světě.

Kolekce Giselle Kolekce Love - Victoria Kolekce Samba

Interier podnikové prodejny v Novém BoruInterier podnikové prodejny v Novém Boru

PhDr. Martin Kubát,
generální ředitel Crystalexu CZ s.r.o. 

Metropol představuje úspěšné fi rmy | Kontakt na redakci: redakce@tydeniky.cz
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Další zprávy 
ze Středočeského kraje na: 
www.kr-stredocesky.cz

„Kladenská nemocnice má za se-
bou dvě třetiny celkové rekonstruk-
ce a stovky milionů korun, které sem 
byly investovány, jsou skutečně vidět. 
Nemocnice poskytuje svým pacien-
tům špičkovou péči. Zejména se mi lí-
bí nová školka neboli dětská skupina. 
Podobné zařízení, do kterého by moh-
li zaměstnanci přivést své děti na hlí-
dání, by mělo existovat při každé naší 
nemocnici. Prohlédl jsem si i rehabili-
tační oddělení. Také zde se mi moc lí-
bilo,“ řekl hejtman Josef Řihák. 
Projekt zahrnoval komplexní rekon-
strukci a vybavení objektu bloku B 
a přístavbu spojovací chodby, kte-
rá blok obchází a umožňuje přímé 
komunikační propojení bloků A a C. 
V bloku B byla z předcházející eta-
py Generelu umístěna kobaltová 
ozařovna a pracoviště RTO, nyní 
k nim přibyl provoz transfúzní sta-

Na snímku zleva: Středočeský hejtman Josef Řihák, náměstek Zdeněk Syblík, ředitel kladenské nemocnice Vladimír 
Lemon a Václav Chytil z ROPu.

Klientům kladenské nemocnice slouží zrekonstruovaný
blok B, zaměstnanci mohou využívat novou školku

Nedávno se ukončil projekt s ná-
zvem „Generel nemocnice Kladno 
- Rekonstrukce monobloku, blok 
B“. Současně hejtman Řihák spo-
lu s ředitelem kladenské nemoc-
nice Vladimírem Lemonem sym-
bolicky zahájili i provoz dětské 
skupiny a oddělení lůžkové reha-
bilitace v bloku A.

Účastníci konference mohli na-
čerpat inspiraci k výuce ekologic-
ké výchovy a setkat se i s náměst-
kem středočeského hejtmana pro 
oblast životního prostředí Mar-
kem Semerádem, který akci za-
štítil. Konference nabídla prezen-
taci projektů, do kterých se školy 
mohou zapojit, v praktické části 
mohli zájemci během pracovních 
dílen vidět divadelní ekologic-
ky výchovné představení určené 
pro mladší žáky. Lektorské cent-
rum GASK připravilo pro účastní-
ky jeden ze svých výukových pro-
gramů galerijní animace na té-
ma tvorby Karla Malicha. Semi-

nář představil program pro školy 
s názvem Les ve škole. Učitelé zá-
kladních a středních škol se ta-
ké zabývali tématem dopadu mé-
dií na veřejnost. Připravena byla 
i projížďka v elektromobilech po 
úzkých uličkách historického cen-
tra Kutné Hory.
„Jsem rád, že akce mohla být fi nan-
cována Středočeským krajem v rám-
ci Koncepce EVVO v letech 2011-2020. 
Program byl bohatý a velmi zajíma-
vý. Jsem přesvědčený, že tento již tři-
náctý ročník MRKVOVÉ konference 
přinesl mnoho nápadů a inspirace 
pro další práci všech zúčastněných,“ 
uvedl náměstek Marek Semerád.

V úterý 5. listopadu 2013 se za-
hájila výstavba nové části to-
várny fi rmy Lego v Kladně. Po 
dokončení stavby přibude v kla-
denském závodě světoznámého 
výrobce hraček k dosavadním 
2300 zaměstnancům přibližně 
800 nových pracovních míst. 

„Když jsem se dozvěděl, že fi rma Le-
go ve Středočeském kraji opět chystá 
další investici a že zvýší i počet pra-
covních míst, měl jsem z toho velkou 
radost. Nemáme v kraji mnoho fi -
rem, které jsou známé po celém svě-
tě a o kterých lidé vždy mluví s úsmě-
vem ve tváři a radostí v duši. Jen má-
lokterá hračka umí tak dobře rozví-
jet fantazii a zručnost, jako právě 
kostičky Lega. A platí to bez výjimky 
pro všechny generace. Od věku 0 až 
do 99+, jak je uvedeno na krabicích 
vašich stavebnic,“ řekl hejtman Jo-
sef Řihák před slavnostním pokle-
páním na zlatou kostičku budoucí 
tovární haly.

V Kladně se rozšíří továrna Lego

Hejtman Středočeského kraje Josef Řihák a primátor Kladna Dan Jiránek se zú-
častnili slavnostního poklepání na základní kostičku nové výrobní haly, skladů 
a dalších prostor v areálu fi rmy Lego v Kladně.

nice a pět podlaží lůžkových oddě-
lení. V provozu je již oddělení ORL, 
neurologie a interny. Třetí a čtvrté 
patro je upraveno pro oddělení gy-
nekologické, novorozenecké a od-
dělení šestinedělí, která sem budou 
nastěhována bezprostředně před 
zahájením rekonstrukčních pra-
cí na bloku C2, ve kterém se v sou-
časnosti nacházejí. Celkové nákla-
dy stavby byly přibližně 338 milio-
nů korun, z toho ROP Střední Čechy 
na akci přispěl částkou asi 263 mi-
lionů korun.
Na vybudování dětské skupiny 
(školky) v areálu oblastní nemocni-
ce Kladno získala kladenská nemoc-
nice grant z operačního programu 
Evropského sociálního fondu v hod-
notě cca do 2,5 milionu korun. 
Třetí novou částí je lůžková reha-
bilitace, která se nachází v bloku 
A. Prostory po neurologickém lůž-
kovém oddělení a neurologické JIP  
byly částečně dispozičně upraveny 
zejména s ohledem na užívání oso-
bami se sníženou pohyblivostí. Ka-
pacita zařízení je 20 lůžek a jsou 
zde kromě toho umístěny zejména 
rehabilitační cvičebny, vyšetřovna 
a místnost pro ergoterapii. 

Stalo se tak poprvé v historii 
kraje. Hejtman Josef Řihák při-
slíbil do budoucna spoluprá-
ci v oblasti konání folklórních 
festivalů a připomněl možnost 
opět žádat o finanční podporu 
z krajských fondů.
„Naše setkání považuji za podnět-
né a přínosné. Již delší dobu jsem 
chtěl zástupce středočeských folk-
lórních sdružení osobně poznat 
a jsem rád, že k tomu konečně do-
šlo. Tito lidé si zaslouží náš re-
spekt, obdiv a podporu,“ pozna-
menal středočeský hejtman Jo-
sef Řihák.
Společné diskuze se vedle stře-
dočeského hejtmana zúčastnil 

také jeho náměstek Zdeněk Syb-
lík a 15 zástupců všech folklór-
ních sdružení a festivalů v kra-
ji. 
Během setkání došlo také k udě-
lení pamětní medaile vydané 
u příležitosti 260. výročí naroze-
ní zakladatele slavistiky Josefa 
Dobrovského. Ocenění obdržel 
náměstek hejtmana Zdeněk Syb-
lík za činnost v oblasti podpo-
ry slovanského hnutí. „ Jsem mi-
le překvapený. Podporu folklórní 
činnosti vnímám jako samozřej-
mou součást nejen své politické 
činnosti, ale beru ji také jako ob-
čanskou povinnost,“ řekl náměs-
tek Zdeněk Syblík.

Historicky první setkání hejtmana 
kraje se zástupci folklórních sdružení
Středočeský hejtman Josef Řihák se setkal na Krajském úřadě Středočeské-
ho kraje se zástupci folklórních sdružení a festivalů. 

MRKVOVÁ konference inspirovala 
k ekologické výchově

Středočeský kraj podporuje pedagogy v jejich úsilí učit žáky a studenty ohle-
duplnému chování k životnímu prostředí. Zafi nancoval XIII. Středočeskou 
MRKVOVOU konferenci, kterou pořádalo Podblanické ekocentrum ve Vlaši-
mi. Akce proběhla v prostorách bývalé Jezuitské koleje v Kutné Hoře v sídle 
Galerie Středočeského kraje (GASK). 

V Bruselu na půdě Evropského 
parlamentu asociace ACES Europe 
udělila městu Nymburk titul Ev-
ropské město sportu roku 2014.

Akce se zúčastnil náměstek středo-
českého hejtmana a starosta Nym-
burka Miloš Petera a místopředse-
da Českého olympijského výboru Mi-
roslav Jansta. Nymburk získal oce-
nění v kategorii Town pro města do 
25 000 obyvatel. Podle náměstka Mi-
loše Petery ocenění umožní další roz-
voj sportu ve městě. „Zařadili jsme se 
do sítě evropských měst se stejným oce-
něním, kromě výměny zkušeností si od 
titulu slibujeme větší možnosti čerpá-
ní evropských dotací – lépe se nám bu-
de komunikovat nejen v rámci republi-
ky, ale především v Bruselu. Město sport 
podporuje každý rok částkou zhruba 
15 milionů korun. Rozhodně však potře-
bujeme dále investovat do rozvoje spor-
tovní infrastruktury. Titul také využije-
me k podpoře místních sportovních klu-
bů a k propagaci města,“ řekl Petera.

Nymburk si v Bruselu převzal prestižní
titul Evropské město sportu 2014

Miroslav Jansta ocenil snahu čes-
kých měst více prorazit v Evropě. 
„Český sport dostatečně nevyužíval 
veškeré výhody faktu, že jsme členy Ev-

ropské unie. Je proto dobře, že Nym-
burk, Ostrava a v minulém roce Ná-
chod a Liberec vyrážejí do Evropy,“ 
sdělil Jansta. 

Udělení titulu Evropské město sportu roku 2014 (Miloš Petera druhý zprava).
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Lidé by neměli zanedbávat zdravý životní styl

 Čím se onkourologie konkrétně 
zabývá?
Zabývá se komplexní péčí o pacienty 
s nádorovým onemocněním močové 
soustavy mužů i žen a pohlavních or-
gánů muže (prostata, varle, penis). Zá-
kladní péče o pacienty s nádory mo-
čopohlavní soustavy - především dia-
gnostika a neoperační léčba a též i tzv. 
dispenzarizace nebo-li sledování pa-
cientů po ukončené léčbě - je součás-
tí každodenní praxe každého urologa. 
Onkourologie vzniká jako nástavbový 
obor urologie, protože na jedné straně 
výrazně narůstají informace o původu 
nádorových onemocnění a na druhé 
straně - díky objevu nových léků, vý-
voji nových technologií a operačních 
technik - se výrazně rozšiřují speciali-
zované léčebné možnosti. Proto vzni-
kl nový specializační kurz - nástavbový 
obor Onkourologie, zakotvený v nove-
le vyhlášky č. 185/2009 Sb. s účinností 
změn od října t.r.. Účelem je zabezpečit 
adekvátní erudici urologů, kteří budou 
spolupracovat s již existujícími regio-
nálními centry onkologie a budou roz-
hodovat o typu specializované onkolo-
gické léčby, budou vyškoleni nad rámec 
požadovaných znalostí a zkušenos-
tí k získání specializace ve „všeobec-
né“ urologii, aby prováděli nejsložitěj-
ší onkourologické operace a aplikovali 
vybranou onkologickou farmakotera-
pii (kromě cílené biologické léčby a ra-
dioterapie). Onkologická léčba je a bu-
de jistě též fi nančně náročná, je třeba 
s tím reálně počítat, a to bude dalším 
úkolem onkourologů vysvětlit a pře-
svědčit plátce onkologické péče, aby 
byla adekvátní onkourologická péče 
dostupná všem, kteří ji potřebují. Pro-
to je nutné specializovanou onkourolo-
gickou péči - nikoliv iniciální diagnos-
tiku nebo udržovací léčbu - koncentro-
vat. A dalším logickým principem jak 

zajistit onkourologickou péči lege artis, 
tedy dle nejnovějších poznatků soudo-
bé vědy v souladu s platnou legislati-
vou - je zajistit urologovi partnerské 
postavení vedle onkologa, který apli-
kuje onkologickou farmakoterapii ne-
bo radioterapii, avšak neprovádí žádné 
chirurgické výkony směřující k radikál-
nímu odstranění nádoru. 

 Kterým pacientům může pomoci?
Všem pacientů s nádorem nadledvi-
ny, ledviny, močovodu, močového mě-
chýře, močové trubice, prostaty, varle-
te nebo penisu.

 Jak probíhá léčba?
Každá léčba začíná diagnostikou. Léčba 
je nechirurgická nebo operační. U kaž-
dého orgánu má léčba svoje specifi ka. 
Obecně lze říci, že cílem každé léčby 
je pacienta vyléčit, tedy zbavit nádoru 
a zabránit jeho recidivě. K tomu slouží 
radikální operace nebo radikální radiač-
ní léčba s nebo bez chemoterapie resp. 
imunoterapie či biologická léčba. V sou-
časnosti je jednoznačný trend v onkou-
rologii. Navíc je zde trend k mininvaziv-
ní léčbě (endoskopické, laparoskopic-
ké, robotické, mikrochirurgické opera-
ce apod.), trend k operačním výkonům 
neodstraňovat celý orgán postižený ná-
dorem, ale provést jen odstranění části 
orgánu postiženého nádorem (resekce, 
fokální léčba, organ-preserving surge-
ry) apod. V některých případech již ne-
lze nádor odstranit celý, pak provádíme 
tzv. cytoredukční operace, kdy se chi-
rurg - urolog snaží odstranit maximál-
ně možný objem nádorové masy.

 Existují v tomto oboru již nějaké 
statistiky, například nárůst počtu 
pacientů s onkourologickými one-
mocněními, délka a efektivita léče-
ní a podobně? 
Statistiky existují, výborným zdrojem 
informací jsou např. webové stránky 
NORu (Národního onkologického regis-

tru) www.svod.cz a další. Např. karci-
nom prostaty je druhým nejčastěji di-
agnostikovaným zhoubným nádorem 
- karcinomem, fi guruje jako v pořadí 
šestá příčina nejčastěji vedoucí k úmr-
tí na zhoubné nádory u mužů a před-
stavuje 14 % (903 500) z celkového po-
čtu nových případů zhoubných nádorů 
a 6 % (258 400) celkového počtu úmr-
tí na zhoubný nádor u mužů na celém 
světě. Ačkoli chirurgická léčba, radio-
terapie nebo kombinace obou přístu-
pů mohou mít léčivý efekt u pacientů 
s lokalizovaným onemocněním, znač-
ná část těchto pacientů má recidivují-
cí onemocnění nebo může dojít k roz-
voji metastáz a přechodu do letálního 
stadia nemoci. Proto je velmi důležitá 
včasná diagnostika a ve správný čas 
správně určená léčba.
Například nádory ledvin tvoří cca 2-3 % 
ze všech zhoubných nádorů. V četnos-
ti urologických nádorů zaujímají až tře-
tí místo po karcinomu prostaty a nádo-
rech močového měchýře, z hlediska 
úmrtnosti však patří mezi nejzhoub-
nější nádory urologické oblasti. Bohu-
žel v incidenci karcinomu ledviny Čes-

ká republika a zde pak Plzeňský kraj 
zaujímají celosvětové prvenství. Frek-
vence výskytu karcinomu ledvina začí-
ná stoupat po 40. roce věku a maxima 
dosahuje mezi 70 – 75 lety věku. Mezi 
hlavní rizikové faktory u nádorů varlat 
se řadí mimo jiné dlouho neléčené ne-
sestouplé varle nebo familiární výskyt 
nádorů varlete u příbuzných první linie 
(otec/bratr) a zvýšené riziko vzniku to-
hoto nádoru byl zaznamenán též u sy-
nů pacientek léčených estrogeny. Nádo-
ry zahrnují 1-1,5 % mužských pacientů 
se zhoubným onemocněním a zhruba 
5 % urologických nádorů. Ve vyspělých 
zemích se incidence pohybuje mezi 3 
až 10 na 100.000, v posledních letech 
byl zaznamenán mírný nárůst výskytu 
tohoto onemocnění. Dle údajů Národ-
ního onkologického registru incidence 
v České republice v roce 2008 dosáhla 
8,9/100 000 mužů. Úmrtnost ve vyspě-
lých zemích klesá, u nás však není po-
kles tak významný, činí jedno úmrtí na 
100 000 mužů/rok. Nádory varlat jsou 
nejčastějším maligním onemocněním 
ve věkové skupině 15-35 let.

 Co by neměli čtenáři v oblasti uro-
logie obecně zanedbat?
Především by neměli zanedbávat zdra-
vý životní styl. Zásadně - ze dne na den 
- skoncovat s kouřením, pokud trpí 
obezitou, pak začít pracovat na snížení 
své hmotnosti, více se pohybovat, mé-
ně se stresovat. Pokud je v rodině ně-
kdo, kdo má nebo měl zhoubný nádor 
urogenitální oblasti, pak se nechat ra-
ději urologem vyšetřit. To platí 100% 
zejména pro karcinom prostaty.

 Jaký je zájem o postgraduální vzdě-
lávání v tomto novém oboru?
Zájem je již spontánně velký. Navíc je 
tento zájem do značné míry pro každé-
ho urologa povinností. Je to proto, že 
vzhledem ke zmíněné vysoké inciden-
ci a prevalenci zhoubných nádorů uro-

genitálního traktu se každý urolog té-
měř denně ve své praxi setkává s ne-
mocným s nádorem urogenitální sou-
stavy, a proto každý praktikující urolog 
musí mít základní znalosti a zkušenos-
ti s diagnostikou a léčbou všech nádo-
rů močopohlavního systému. Nových 
poznatků a léčebných postupů stá-
le přibývá i v této oblasti onkourolo-
gie. Význam vzdělávání v tomto obo-
ru je dán mimo jiné i tím, že v rámci 
předatestační přípravy v oboru urolo-
gie je povinné absolvovat např. dva po-
vinné kurzy onkourologie, v rámci Čes-
ké urologické společnosti ČLS JEP vyvíjí 
činnost onkosekce, pravidelně jsou vy-
dávány Doporučené postupy Evropské 
urologické společnosti, organizují se 
sympozia, konference, konzilia na on-
kourologická témata, konají se společ-
né semináře a konzultace v regionál-
ních centrech komplexní onkologické 
péče, existují webové stránky pro od-
bornou i laickou veřejnost České uro-
logické nebo onkologické společnosti, 
jsou k dispozici velmi kvalitní epidemi-
ologická data o dynamice vývoje. 

 Jaké nároky klade onkourologie 
na lékaře? 
Velké. Vedle zvládnutí rozsahu všeo-
becné urologie musí lékař pověřený 
onkourologií zvládnout velké penzum 
teoretických znalostí z obecné onko-
logie, musí mít vyvážené mezioboro-
vé znalosti o nádorových onemocně-
ní jiných systémů než urogenitálního, 
musí znát principy protinádorové léč-
by typu imunoterapie, chemoterapie, 
cílené biologické terapie a radiotera-
pie, musí být nadprůměrným operaté-
rem schopným provádět radikální ope-
rační výkony.

 Jaký význam přikládáte vy osob-
ně celoživotnímu vzdělávání ve 
zdravotnictví?
To je zásadní věc pro celou naši společ-
nost, pro každého lékaře, pro všech-
ny naše pacienty. Je to nikdy nekončí-
cí proces, nastartovanými přijímacími 
zkouškami ke studiu na lékařské fakul-
tě, pokračuje nadstandardním úsilím 
k dosažení titulu MUDr. a dále vel-
mi náročnou mnohaletou specializač-
ní přípravou v daném oboru za cenu 
nočních pohotovostních služeb, přes-
časů, každodenního ranního vstávání 
„na sedmou do bílých montérek bez 
kravaty“ s podstatně nižším fi nančním 
ohodnocením než mají jejich vrstevníci 
např. v bankovnictví, v ekonomickém 
či v právnickém prostředí. Český sys-
tém vzdělávání lékařů je detailně pro-
pracovaný, vyzkoušený, nyní přechod-
ně trochu rozkolísaný větší angažo-
vaností lékařských fakult, nicméně je 
to systém, který nám závidí kolegové 
v západní Evropě i v Americe. Považu-
jí za optimální, že pro kvalitu vzdělává-
ní v oboru onkourologie se u nás spo-
jují síly odborníků v IPVZ, na LF a také 
v ČUS ČLS J.E.P.

Medicína se rozvíjí mílovými kroky. Letos v říjnu byl v ČR založen no-
vý specializovaný lékařský obor a názvem onkourologie. Čím se za-
bývá a pro koho je určen, na to jsme se zeptali vedoucího pracoviště 
Urologické kliniky VFN a 1. LF UK v Praze prof. MUDr. Tomáše Hanu-
še, DrSc., který zároveň tento obor přednáší v Institutu postgraduál-
ního vzdělávání ve zdravotnictví (IPVZ).

Jak se přihlásit na vzdělávací akci IPVZ?
Následující kroky jednoduše popisují proces přihlášení na vzdělávací akce 
IPVZ pomocí internetových stránek www.ipvz.cz. 

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

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

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

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

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

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

el v incidenci karcrcininomu ledviny Čes-



05
inzerce

Kontakt pro podnikatele a fi rmy: inzerce@tydeniky.cz | bezplatná distribuce do domácností a stojanů

Jih
oč

es
ký

 k
ra

j

w
w

w
.k

ra
j-

jih
oc

es
ky

.c
z

Galeristka Marie Hanušová, 
dlouholetý ředitel Arpidy Jiří 
Jankovský, děkan Fakulty rybář-
ství a ochrany vod Jihočeské uni-
verzity Otomar Linhart, školák 
Adam Maleček, oční chirurg Jan 
Sattran a režisér Zdeněk Troška 
obdrželi od hejtmana Jiřího Zi-
moly zlatou šupinu.

Stalo se tak poprvé v úterý 29. října 
v Alšově jihočeské galerii v Hlubo-
ké nad Vltavou v rámci udílení Cen 
hejtmana u příležitosti oslav 95. vý-
ročí vzniku samostatného českoslo-
venského státu.
„Domnívám se, že je více než vhodné 
využít výročí vzniku Československa 
a ocenit mimořádné činy a celoživotní 
práci konkrétních lidí, kteří se zaslou-
žili o rozvoj či dobré jméno Jihočeské-
ho kraje v různých oblastech či vyko-
nali jiný prospěšný čin oceňovaný ši-
rokou veřejností. Lidí z oblasti kultury, 
vědy a výzkumu, sociálních záležitos-
tí či lékařství. Lidí s vysokým kreditem 
a bohatými zkušenostmi. Zároveň mě 
velice těší, že mohu ocenit i mladého 
chlapce, který svým jednáním, díky 
kterému zachránil svou matku, vyso-
ce předčil mnohé z nás,“ uvedl během 
slavnostního večera Zimola s tím, 
by byl rád, kdyby se ze spojení těch-
to dvou aktů stala tradice, která bu-
de nedílnou součástí místního spo-
lečenského dění.
Ocenění ve formě zlaté šupiny by-
lo podle Zimoly vybráno proto, že 
představuje pomyslný symbol štěs-
tí a koresponduje s rybářstvím, kte-
rým je Jihočeský kraj proslulý.

Medailony oceněných

  Marie Hanušová
Její dlouholetá úspěšná galerijní 
činnost přivedla na jih Čech význam-
né špičky české umělecké scény.

Marie Hanušová se více než čtyři de-
sítky let úspěšně věnuje galerijní 
práci. V roce 1996 odstartovala pro-
jekt Vltavotýnské výtvarné dvorky, 
který ve stejnojmenném městě kaž-
doročně soustřeďuje desítky špičko-
vých umělců z České republiky i za-
hraničí. 
Vedle ryze galerijní práce se Marii 
Hanušové podařilo v průběhu let za-
jistit pro výtvarné umění řadu vý-
znamných mecenášů. I díky tomu 
každoročně doprovází Vltavotýn-
ské výtvarné dvorky nejen jedineč-
ná vernisáž s bohatým programem 
a koncertními víkendy, ale i profesi-
onální katalog. 

  doc. PhDr. Jiří Jankovský, Ph.D.
Dlouholetý ředitel českobudějovic-
kého centra pro rehabilitaci osob 
se zdravotním postižením Arpida.

Vystudoval teologii na cyrilometo-
dějské bohoslovecké fakultě v Lito-

měřicích. Vzdělání si později doplnil 
studiem pedagogiky a psychologie. 
Do roku 1989 působil jako dětský 
psycholog, poté jako vysokoškolský 
pedagog a v roce 1993 se stal ředite-
lem centra Arpida.
Tato práce mu přinesla nejen mno-
ho praktických zkušeností, ale ta-
ké nejednu bezesnou noc, když se 
velká nestátní nezisková organiza-
ce čas od času potýkala s fi nanční-
mi problémy. Arpida funguje už té-
měř dvacet let a přes všechny obtíže 
se stále rozvíjí.
V roce 2000 byla Jiřímu Jankovskému 
udělena Cena města Český Krumlov 
za sociální práci. V roce 2004 Cena 
rektora Jihočeské univerzity za pres-
tižní vědeckou publikaci Etika pro 
pomáhající profese. A v roce 2001 Pa-
mětní medaile rektora Jihočeské uni-
verzity u příležitosti 10. výročí zalo-
žení Jihočeské univerzity.

  prof. Ing. Otomar Linhart, DrSc.
Oceněn za vědeckou a pedagogic-
kou činnost světového významu 
v oboru rybářství.

V letech 1994 - 2005 se jako vedoucí 
podílel na vědecké profi laci oddělení 
genetiky a šlechtění ryb Výzkumné-
ho ústavu rybářského a hydrobiolo-
gického Jihočeské univerzity (VÚRH 
JU), kde byl v letech 2005 - 2009 ře-
ditelem. Od roku 2009 do součas-
nosti je děkanem na Fakultě rybář-
ství a ochrany vod JU (FROV JU), jejíž 
součástí je i VÚRH.

V letech 1998-2003 učil na Přírodo-
vědecké fakultě Jihočeské univerzi-
ty, později v letech 2004 - 2009 na 
Zemědělské fakultě Jihočeské uni-
verzity v Českých Budějovicích. Ny-
ní přednáší v oboru Rybářství před-
mět Reprodukce ryb na FROV JU. 
Od roku 2004 je předsedou Oboro-
vé rady doktorského studia Rybář-
ství ve VÚRH/FROVJU a vede řadu 
doktorandských prací. Vedle výu-
ky na Jihočeské univerzitě vedl v le-
tech 1993 - 1994 kurz Akvakultury na 
Universitě v Angers (Francie) a v le-
tech 1998 - 2002 kurz Reprodukce 
a genetiky na Metropolitní univerzi-
tě v Mexico City. Od roku 2009 je rov-
něž členem předsednictva Grantové 
agentury ČR, která fi nancuje základ-
ní výzkum a kde odpovídá za země-
dělsko-biologické a environmentální 
vědy v České republice.

  Adam Maleček
Svojí duchapřítomností dokázal 
zachránit život své matce.

Jedenáctiletý Adam po příchodu do-
mů nalezl svou matku v bezvědomí. 
Bez váhání vytočil linku 155 a s ope-
rátorkou po telefonu komunikoval 
až do příjezdu sanity Zdravotnické 
záchranné služby Jihočeského kra-
je. Díky jeho velmi přesným infor-
macím dorazila sanita na místo bě-
hem čtyř minut. Osádka vozu nalez-
la Adamovu matku ve stavu, který 
by pro ni bez včasné pomoci mohl 
mít tragické následky.  

Díky svému klidu, rozhodnosti a té-
měř profesionálnímu přístupu, kte-
rý jedenáctiletý školák prokázal, za-
chránil své matce život. Zvládl totiž 
to, co v krizové situaci často nedoká-
žou ani dospělí lidé.

  MUDr. Jan Sattran
Primář Očního oddělení 
Nemocnice České Budějovice 
a špičkový oční chirurg.

Primář MUDr. Jan Sattran se už ví-
ce než tři desetiletí soustavně vě-
nuje nejen péči o své pacienty, ale 
také vědě a vzdělávání nových lé-
kařů v oblasti oftalmologie. Za je-
ho působení v pozici primáře Oč-
ního oddělení Nemocnice České 
Budějovice, a.s., se z tohoto pra-
coviště stalo významné centrum 
oftalmologie, uznávané nejen 
erudovanými domácími, ale také 
zahraničními specialisty. Pod do-
hledem MUDr. Jana Sattrana zís-
kala tuzemská medicína řadu no-
vých špičkových očních chirur-
gů. Ve spolupráci s kolegy z dal-
ších lékařských oborů zavedl 
MUDr. Jan Sattran například no-
vé postupy v péči o zrak předčas-
ně narozených dětí, nebo očních 
komplikací pacientů postižených 
diabetem.
S nemalým nasazením lékařů pod 
jeho vedením se Nemocnici Čes-
ké Budějovice, a.s. daří zajišťovat 
nepřetržitou lékařskou pohoto-
vost včetně zvládání bezprostřed-

ního ošetření všech typů otevře-
ných poranění oka pro celý Jiho-
český kraj. 

  Zdeněk Troška
Scénárista, režisér, dramatik 
a jihočeský patriot.

Zdeněk Troška se narodil v jiho-
českých Hošticích u Volyně. Stře-
doškolská studia absolvoval ve 
francouzském Dijonu na Lycée Ca-
mot. Po návratu do Českosloven-
ska vystudoval v roce 1978 praž-
skou FAMU - obor filmová a tele-
vizní režie.
Pro televizi připravil několik hu-
debních snímků - medailony sop-
ranistky Magdaleny Hajóssyové, 
Hudební písek, Dvořák a Sychrov 
nebo chopinovské variace Hledání 
modrého tónu. Na scéně Národní-
ho divadla v Praze inscenoval Ver-
diho operu Don Carlos, ve Stát-
ní opeře Bizetovu Carmen a Dvo-
řákovu Rusalku. V divadle Kalich 
se jako režisér podílel na úspěš-
ném muzikále Janka Ledeckého 
Hamlet. 
Divácké rekordy trhají především 
jeho pohádky a komedie, ve kte-
rých jihočeská krajina už není 
pouhou kulisou děje, ale stává se 
jedním z nezastupitelných herec-
kých aktérů. „Hoštické“ komedie 
Zdeňka Trošky, trilogie Kameňá-
ků nebo letní Babovřesky mohly 
shlédnout miliony diváků na ce-
lém světě.

Zleva Jan Sattran, Zdeněk Troška, před ním Adam Maleček, Marie Hanušová, Otomar Linhart a Jiří Jankovský.

Hejtman rozdal jihočeským osobnostem šest zlatých šupin

„Princip našeho záměru spočívá v posílení 
autobusové linky Vodňany – Číčenice – Týn 
nad Vltavou o nové spoje, které pojedou i ve 
dnech pracovního klidu a samozřejmě budou 
navazovat na osobní železniční dopravu. Ná-
vrh jízdního řádu rozšířeného o uvedené au-
tobusové linky byl rozeslán dotčeným obcím 
a k dispozici je rovněž na internetových strán-
kách www.jikord.cz,“ vysvětlil krajský radni 
pro dopravu Antonín Krák.
České dráhy vykazují roční náklady na provoz 
osobních vlaků v úseku Číčenice – Týn nad Vl-
tavou ve výši přes devět milionů korun, za-

tímco tržby dosahují pouhých 400 tisíc. To 
je nejnižší podíl tržeb na všech železnič-
ních tratích v kraji. Daňoví poplatníci, včetně 
těch, kteří veřejnou dopravu nevyužívají, do-
tují přepravu jednoho cestujícího částkou až 
290 korun, v průměru pak 15 korunami na je-
den ujetý kilometr.
Aby bylo možné pokrýt dotační potřeby 
Českých drah na rok 2014, je nutné zavést 
úsporná opatření na straně dopravce i ob-
jednatele dopravy – tedy kraje. „Nahraze-
ním vlakových spojů autobusy ušetří kraj na 
dotacích pro regionální železniční dopravu  

zhruba 3,7 milionu korun. Tato částka při-
spěje ke snížení nepoměru mezi požadavky 
národního železničního dopravce a reálný-
mi možnostmi krajského rozpočtu,“ uvedl 
hejtman Jiří Zimola.
Další výhoda při nasazení autobusů spočí-
vá v přiblížení obcí cestujícím. Železniční za-
stávky na této trati jsou totiž od středu obcí 
vzdálené 0,4 až dva kilometry, zatímco ty au-
tobusové jsou obvykle v jejich centru a je jich 
také podstatně více.
Zimola ale zároveň zdůraznil, že vedení kraje 
z takovéhoto opatření nemá radost. „V žádném 
případě se nejedná o rušení kolejové trati. Nao-
pak, může se ukázat, že jde pouze o dočasné řeše-
ní,“ řekl s tím, že by byl raději, kdyby tradiční 
železniční ekologická doprava zažívala boom 

a renesanci. „Tomu tak ale není, lidé vlaky nejez-
dí a my, jako odpovědní hospodáři, nemůžeme 
opomíjet ekonomickou únosnost,“ dodal.    
Trať Číčenice – Týn nad Vltavou měří 21 kilo-
metrů a je na ní osm zastávek. V pracovní dny 
tu jezdí osm párů vlaků a ve dnech pracovní-
ho klidu pět. Průměrně motorový vůz vozí jen 
13 až 16 osob, přičemž někde jejich počet kle-
sá na šest až osm. A právě tato nízká frekven-
ce cestujících, společně se souběhem silnice 
s železniční tratí, změnu dopravního koncep-
tu z vlakového na autobusový umožňuje. 
Jihočeský kraj na toto téma jednal se starosty 
dotčených obcí od 25. července letošního ro-
ku. „Zastupitelstvo města Týn nad Vltavou sice 
změnu 3. října zamítlo, ale je, bohužel, nutné se 
podřídit ekonomické realitě,“ uzavřel Krák.

Vlaky na trati Číčenice – Týn nad Vltavou nahradí autobusy
Místo vlaků budou cestující na trase Číčenice – Týn nad Vltavou vozit autobusy. Jihočeský 
kraj se pro toto řešení rozhodl kvůli neúnosně vysokým prostředkům, které tu na železnič-
ní dopravu vynakládá. Změna začne platit od 15. prosince 2013.
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Náměstek středočeského hejtmana Marek Semerád 
přestřihl pásku nových laboratoří
Projekt modernizace laboratoří Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy 
zdravotnické v Kolíně je už hotový. Slavnostního přestřižení pásky se ujali náměstek 
hejtmana Marek Semerád (na fotografi i uprostřed), ředitelka školy Daniela Křepelko-
vá a náměstek ředitele Úřadu Regionální rady Regionálního operačního programu 
Střední Čechy Tomáš Oliva. Laboratoře tak mají nové přístroje, nový nábytek i rozvo-
dy. Škola na projekt získala dotaci z ROP Střední Čechy ve výši 4,5 milionu korun.

Středočeská vědecká knihovna 
v Kladně si na den vzniku samo-
statného československého státu 
připravila program se sportovní 
tématikou. 

Pozvala hokejové hvězdy a nabíd-
la přednášku Jiřího Štěpánka: „Kla-
denský led v proměnách času“. Po-
zvání přijal například dlouholetý re-
prezentační kapitán hokejové re-
prezentace František Pospíšil, který 
vzpomínal na olympiády a na další 
úspěchy či neúspěchy.
Atmosféru dokreslovali zaměstnanci 
knihovny, kteří si na tento den oblék-
li hokejové dresy. Návštěvníci soutěžili 
ve sportovních aktivitách i vědomost-
ních kvízech. K ochutnávce byla při-
pravena domácí nebo francouzská ví-
na a nechyběl ani tradiční prodej vý-
robků Dětského domova v Ledcích.
Akci přijel podpořit středočeský rad-

ní pro kulturu a památkovou péči 
Zdeněk Štefek. „Nejen jako Kladeňáko-
vi je mi téma hokeje samozřejmě blíz-
ké, obohatil jsem se i o nové poznatky 
z historie místního hokeje a o setkání 

s kladenskými hokejovými legendami,“ 
uvedl radní. Zároveň pozval čtenáře 
na netradiční cestovatelskou před-
nášku o Burundi, která se v kladen-
ské knihovně konala 8. listopadu. 

V Rakovníku se staví nový domov pro seniory
Prostory bývalého internátu Střední zemědělské školy Rakovník na Wintrově náměstí našly uplatnění. 
Vznikne zde zařízení sociálních služeb pro seniory. Práce na stavbě byly zahájeny v pátek 8. listopadu 2013, 
kdy náměstek hejtmana Zdeněk Syblík (na fotografi i druhý zleva) poklepal základní kámen. „Díky tomuto 
domu seniorů výrazně vzroste kvalita poskytovaných sociálních služeb na Rakovnicku,“ prohlásil náměs-
tek Syblík. V novém zařízení bude místo pro 80 lůžek. Ze současného Domova Na Zátiší Rakovník se do no-
vých prostor přestěhuje 40 klientů.

„V oblasti dopravy schválil výbor regionální rady 4 vý-
znamné projekty dopravní infrastruktury v hodnotě 
110 milionů korun. Díky těmto fi nančním prostřed-
kům budeme moci zrekonstruovat mosty ve Svijanech 
a v Janově. Dále za ně bude vybudována nová kruho-
vá křižovatka v obci Lety a silniční průtah městem 
Krásnou Horou nad Vltavou,“ upřesnil využití ev-

ropských fi nančních dotací hejtman Josef Řihák.
Ve statutárním městě Kladno bude podle jeho 
slov také revitalizováno náměstí Sítná a nově 
bude postavena přístavba objektu základní ško-
ly Zdeňka Petříka. Z evropských peněz bude ve 
středních Čechách postavena i cyklostezka Ra-
kovník – Pavlíkov. 

V oblasti rozvoje měst budou dále z evropských 
fondů podpořeny dva projekty, které řeší řízení 
integrovaného plánu rozvoje těchto měst, a to 
ve statutárních městech Kladno (801,5 tis. Kč)  
a Mladá Boleslav (806,8 tis. Kč). 
VRR na svém jednání dále schválil vyhlášení no-
vé výzvy na oblast mateřských škol u obcí od 
500 do 5000 obyvatel s celkovými prostředky ve 
výši 102, 6 mil. Kč. „Zdroje pro vyhlášení této vý-
zvy byly získány odstoupením od dvou projektů Ne-
mocnice Kolín, které jsou předmětem trestního říze-

ní a vrácením 80 mil. Kč z prostředků původně urče-
ných na projekty města Kladna,“ vysvětlil hejtman 
Josef Řihák. 
Vyhlášení této výzvy je podmíněno souhlasem 
Monitorovacího výboru ROP SČ, který probě-
hl 13. listopadu 2013. Dále VRR navýšil již bě-
žící výzvu pro oblastní nemocnice o 100 mil. Kč 
na 138 mil. Kč.  VRR schválil také rozpočet ROP 
SČ na příští rok. Tento rozpočet počítá s vynalo-
žením 3,3 mld. Kč na projekty ve Středočeském 
kraji v roce 2014 z fondů EU.

„Mám radost z každého dokončeného projektu, kte-
rý zlepší život občanům. Je skvělé, že tato nová místní 
komunikace odvádí těžkou dopravu z centra Krásné 
Hory, daleko od domovů zdejších občanů. Středočeský 
kraj připravuje realizaci několika dalších dopravních 
projektů v tomto regionu. V příštím roce by se měla 
například uskutečnit rekonstrukce krajské silnice pro-
tínající Krásnou Horu,“ řekl hejtman Josef Řihák, 
který spolu se starostou Krásné Hory Pavlem Spil-
kou a zástupcem ROP SČ Kamilem Muniou slav-
nostně přestřihl pásku. Novou silnici vzápětí po-
světil zdejší duchovní Páter Zbigniew Grzyb. Cel-
kem stavba stála přibližně 25,9 milionu korun. Vý-
še dotace z ROP SČ činí cca 16,6 milionu korun.

Silnici slavnostně uvedl do provozu hejtman 
J.Řihák (vpravo), starosta Krásné Hory P. Spilka 
(uprostřed) a zástupce ROP SČ K.Munia

Slavnostní otevření nové komunikace
v Krásné Hoře na Příbramsku

Na cestě po městě, při které si 
hejtman Řihák a ředitel ROP SČ No-
votný prohlédli například nový kru-
hový objezd, opravené silnice, no-
vé náměstí či autobusové nádraží, 
je doprovázel místostarosta Příbra-
mi Ivan Šedivý.
Nejprve se hejtman Josef Řihák za-
jímal, jak pokračuje projekt s ná-
zvem Rekonstrukce místních ko-
munikací v Příbrami. Ten by měl 
být hotov do konce listopadu. Pod-
le projektu byla cena zakázky 
31,7 milionu korun. Vysoutěžená ce-
na je přibližně 19,3 milionu korun. 
Na realizaci projektu město dostalo 
dotaci z ROP Střední Čechy v celkové 
výši přibližně 16,4 milionu korun.
Další část inspekční cesty vedla na 
nový kruhový objezd na křižovatce 

silnic Evropská – Jinecká. „Jsem moc 
rád, že se tuto stavbu podařilo koneč-
ně realizovat. V minulosti na této kři-
žovatce došlo k mnoha vážným neho-
dám. To už je naštěstí minulostí,“ řekl 
hejtman Josef Řihák. Výstavba kru-
hového objezdu Evropská - Jinecká 
v Příbrami stála celkem 7,5 milionu 
korun.
Poslední zastávkou hejtmana Jose-
fa Řiháka na kontrole staveb spo-
lufi nancovaných ROP Střední Čechy 
bylo náměstí TGM. Jeho jižní části 
vévodí již zazimovaná kašna s obří 
žulovou koulí, která se stala v krát-
ké době jednou z vyhlášených domi-
nant Příbrami. Na rekonstrukci ná-
městí město Příbram získalo dotaci 
z ROP SČ ve výši celkem 22,6 milio-
nu korun.

Stavby spolufi nancované Středočeským 
krajem v Příbrami pokračují bez potíží

Hejtman Středočeského kraje J. Řihák (druhý zprava) spolu s ředitelem Úřadu Regionu soudržnosti Regionálního operačního
programu Střední Čechy T. Novotným (třetí zprava) a místostarostou Příbrami Ivanem Šedivým (první zprava).

Hejtman Středočeského kraje Josef Řihák spolu s ředitelem Úřadu Regi-
onu soudržnosti Regionálního operačního programu Střední Čechy (ROP 
SČ) Tomášem Novotným si prohlédli realizované projekty spolufi nanco-
vané z fondů Evropské unie v Příbrami. 

Vědecká knihovna v Kladně oslavila vznik 
Československa v hokejovém duchu

Radní Štefek (vlevo) s bývalými hokejovými reprezentanty. 

Schváleno poskytnutí evropských dotací v celkové výši 156 milionů korun
Výbor regionální rady Střední Čechy (VRR) v čele s hejtmanem Středočeského kraje Josefem 
Řihákem schválil na svém posledním jednání celkem 9 projektů v celkové výši 156 mil. Kč. 
Jedná se především o projekty z oblasti dopravní infrastruktury a rozvoje měst. 

Nedávno se otevírala nová místní komunikace v Krásné Hoře nad Vltavou na Příbram-
sku. Komunikaci vybudovalo město Krásná Hora s pomocí dotace z Regionálního ope-
račního programu Střední Čechy (ROP SČ). 
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Další zprávy 
z Jihočeského kraje 
na internetových 

stránkách:
 

www.kraj-jihocesky.cz

Uvedené změny pak nejvíce po-
stihly lázeňská zařízení poskytu-
jící péči o pacienty s neurologic-
kými a pohybovými diagnózami, 
což se týká právě i jihu Čech. To 
mimo jiné řekl ve čtvrtek 7. lis-
topadu jihočeský hejtman Jiří Zi-
mola na 16. konferenci Sdružení 
lázeňských míst České republiky 
v Třeboni.
Podle Zimoly se proto není co divit, 
že se vzhledem k těmto skutečnos-
tem hovoří o armagedonu tolik vy-
hlášeného českého lázeňství, který 
s sebou nese širší důsledky, než by 
se zprvu mohlo zdát. „Kromě toho, 
že hrozí zavírání některých lázeň-
ských domů a jejich zaměstnancům 
propouštění, v lepším případě sni-
žování platů, se to odrazí i na řadě 

dalších odvětví, které jsou na lázeň-
ství napojena, jako jsou místní pod-
nikatelé provozující restaurace, ki-
na či divadla. Což se všeobecně ne-
gativně odrazí i na cestovním ruchu 
a povede k nárůstu nezaměstnanos-
ti,“ zdůraznil.
Hejtman si na druhou stranu uvě-
domuje, že ekonomická situace 
u nás není zrovna růžová a šetřit 

je potřeba, ale škrty je třeba dělat 
s rozumem, aby úsporná opatření 
neudělala ve finále ve státní kase 
více škod, než užitku. Což se, bo-
hužel, kvůli opatření Ministerstva 
zdravotnictví v čele s Leošem He-
gerem, podařilo. „A právě stát by 
měl proto tomuto hrozícímu kolap-
su českého lázeňství zabránit, i když 
mu většina lázní nepatří. Zohlednit 

přitom samozřejmě musí zdravotní, 
sociální i ekonomické souvislosti,“ 
míní Zimola.

Závažnost situace si uvědomu-
je i Asociace krajů České republi-
ky. Na svém nejbližším jednání ko-
naném v listopadu se proto tím-
to problémem zabývala zdravotní 
komise rady asociace krajů, i když 
krajům žádné lázně nepatří. „Dů-
ležité proto rovněž je, aby se do ře-
šení této situace také aktivně zapo-
jily zdravotní pojišťovny i Svaz měst 
a obcí České republiky,“ řekl Zimo-
la, který je rovněž místopředse-
dou Rady Asociace krajů České re-
publiky.
Pokud by se tento přístup nezmě-
nil, dalo by se podle Zimoly s nad-
sázkou konstatovat, že bychom 
mohli časem začít rušit nemocni-
ce či domovy důchodců, protože 
tam přeci lidé jen leží a neprodu-
kují žádný zisk. „Uvědomme si jen, 
že právě nyní v tuto chvíli všichni se-
díme na konferenci a věnujeme svůj 
čas, energii a úsilí tomu, že řešíme 
jediné téma: Jak pomáhat a léčit ty, 
kteří by v první řadě měli pomáhat 
a léčit sami,“ uzavřel.,

Krajský radní Antonín Krák předal od-
měny hlavním výhercům soutěže vy-
psané pro cyklisty v rámci projektu Již-
ní Čechy bezpečné. Soutěže se mohli 
zúčastnit cyklisté, kteří tým projektu 
potkali na některé z mnoha letošních 
akcí a kteří prokázali, že jejich bicy-
kl splňuje požadavky na povinnou vý-
bavu kola. Výhercem se stal v katego-
rii dospělých pan Miroslav Skála z Pís-
ku (53 let) a v kategorii dětí Adam Žák 
z Kardašovy Řečice (4 roky). Oba si od-
vezli jízdní kola českobudějovického ji-
hočeského výrobce Leader Fox.
Krák poblahopřál výhercům a poděko-
val jim za to, že jsou vzorem i pro ostat-
ní cyklisty. „Aktivity tohoto druhu jsou 
potřebné a osobně si myslím, že i letošní 
projekt splnil účel“ prohlásil k této pří-
ležitosti. „Bohužel policejní statistiky stá-
le potvrzují, že řada cyklistů i chodců pří-
liš nedbá o svoji bezpečnost a je ochotna 
riskovat to nejcennější, co má - svůj život. 
Osobně jsem rád, že jsme mohli přispět ke 

zvýšení jejich bezpečnosti, a nezbývá, než 
si přát, aby všichni chodci a cyklisté, kte-
ří refl exní pásky dostali, je opravdu pou-
žívali“, dodal. 
Tímto symbolickým krokem byla ofi -
ciálně ukončena v pořadí čtvrtá etapa 
projektu Jižní Čechy bezpečné, jenž byl 
zaměřen na bezplatnou distribuci svi-
novacích refl exních náramků a infor-
mačně preventivních letáků občanům 
Jihočeského kraje. Realizátor projektu, 
společnost FIDES POPULI, z fi nančních 
prostředků, které na projekt věnoval 
jeho hlavní partner Jaderná elektrár-
na Temelín ze Skupiny ČEZ, nakoupil 
40 000 ks náramků a vytiskl 30 000 ks 
preventivně informačních letáků.
„Cyklisté patří k nejzranitelnějším účast-
níkům silničního provozu. Čím dříve je 
řidiči uvidí, tím rychleji mohou reago-
vat a předejít tak neštěstí. Proto jakékoli 
opatření znamenající vyšší viditelnost je 
správné,“ říká k významu refl exních pá-
sek mluvčí JE Temelín Marek Sviták.

Hejtman Zimola: České lázeňství je na pokraji totálního kolapsu
České lázeňství se díky zása-
hům ministerstva zdravotnict-
ví pod vedením exministra Leo-
še Hegera ocitlo doslova na po-
kraji totálního kolapsu. Vždyť 
čtvrt roku poté, co byla v říjnu 
loňského roku zavedena nová 
pravidla omezující lázeňskou 
péči hrazenou ze zdravotního 
pojištění, přišly české lázně až 
o polovinu pacientů. A tzv. ko-
merční klientela je nahradí 
jen stěží.

Slavnostní vernisáží začala ve 
středu 6. listopadu ve čtvrtém pod-
laží Krajského úřadu Jihočeského 
kraje výstava obrazů klientů Do-
mova Petra Mačkov. Ti zde záro-
veň vystoupili s vtipnou divadelní 
scénkou nazvanou Karkulák.

Zájemci si mohli přijít výtvarná díla 
prohlédnout až do 20. listopadu, kdy 
byla tato akce zakončena aukcí vysta-
vených děl. Ta se uskutečnila v sále za-
stupitelstva na krajském úřadu od 16 
hodin. Výtěžek z dražby byl věnován 
uvedenému domovu. Základním po-
sláním Domova PETRA Mačkov nedale-
ko Blatné na Strakonicku, který je zři-
zován Jihočeským krajem, je podpořit 
uživatele pobytových služeb sociální 
péče žít plnohodnotným a spokojeným 
životem. Při své činnosti zachovává při-
rozené sítě, respektuje práva a lidskou 
důstojnost každého klienta.

Refl exní náramky přispěly k bezpečnosti na jihu Čech

Vernisáž klientů Domova Petra Mačkov zpestřila scénka Karkulák

Jihočeský kraj ofi ciálně ukončil čtvrtou etapu projektu Jihočeského kra-
je „ Jižní Čechy bezpečné“ symbolickým aktem, kterým se stalo předání 
odměn výhercům soutěže pro cyklisty v úterý 29. 10. 2013. Odměny vý-
hercům předal Mgr. Bc. Antonín Krák, člen Rady Jihočeského kraje pro 
oblast územního plánování, dopravy a dopravní obslužnosti (JIKORD), 
správy komunikací a přeshraniční spolupráce. Během projektu bylo ve-
řejnosti rozdáno čtyřicet tisíc refl exních náramků. 

Projektový tým rozdával refl exní pás-
ky během 37 různých akcích od květ-
na až do října tohoto roku a celkový po-
čet „distribučních míst“ dosáhl 53. Nej-
větší jednorázovou akcí byla distribu-

ce pásků školákům v první den nového 
školního roku, kdy dětem bylo rozdáno 
celkem 14 000 kusů. V současnosti pro-
jekt dobíhá formou akce pro seniory - 
pásky jsou rozdávány klientům senior-

ských domů a členům i návštěvníkům 
různých seniorských klubů. 
Projekt „Jižní Čechy bezpečné“ je pro-
jektem Jihočeského kraje. V každé eta-
pě se zaměřuje na jiné téma. V minu-
losti byly realizovány projekty zaměře-
né např. na distribuci dětských cyklis-
tických přileb a ochranných pomůcek 
pro uživatele kolečkových bruslí (2009, 
2010), distribuci dětských lyžařských 
helem a chráničů páteře (2009, 2010), 
na vybavení dětských fotbalových od-
dílů bezpečnými brankami (2011, 2012) 
nebo na vybavení organizátorů dět-
ských lyžařských soutěží bezpečnost-
ními sítěmi (2012). Aktuální projekt se 
sloganem „Chraňte sebe i své blízké" má 
za cíl předcházet dopravním nehodám 
chodců, cyklistů, lidem na kolečkových 
bruslích, koloběžkách či jiných podobných 
„dopravních prostředcích“, zvláště pak za 
snížené viditelnosti. 
Refl exní pásky byly distribuovány na 
akcích na dopravních hřištích, akcích 
pro rodiny s dětmi a při dalších příleži-
tostech, kde se ve zvýšené míře vysky-
tovaly cílové skupiny této fáze projektu 
- děti a senioři. Refl exní pásky lze jed-
noduše připevnit na zápěstí, či kotník, 
ale také například na batoh na zádech. 
Chodec či cyklista se díky pásku stává 
jednoznačně viditelnějším. 

Mgr. Bc. Antonín Krák předal jízdní kolo jihočeského výrobce Leader Fox čtyřle-
tému Adamu Žákovi z Kardašovy Řečice.

Lázeňská péče je v Jihočeském kraji soustředěna především v okresech Jindři-
chův Hradec a Tábor a je poskytována pěti poskytovateli zdravotních služeb: 
Lázně Bechyně (okres Tábor), Lázně Jupiter Bechyně (okres Tábor), Lázně Auro-
ra (Třeboň, okres Jindřichův Hradec), Bertiny lázně (Třeboň, okres Jindřichův 
Hradec) a LÁZNĚ HOTEL VRÁŽ (Vráž u Písku, okres Písek).
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Nově k tomu využívá mimo jiné 
i tzv. chytré plynoměry, které prů-
běžně montuje právě u těch zá-
kazníků, kteří dlouhodobě neplní 
své smluvní závazky a jejichž pro-
střednictvím lze plyn odpojit jed-
noduše na dálku. Dodávku přitom 
plynaři neobnoví dříve, dokud ne-
dojde k úhradě dlužné částky ne-
bo sjednání přijatelného řešení 
celé situace. 
„Chápeme, že se někteří naši zákaz-
níci mohou z různých důvodů dostat 
do složité situace, která jim zabrání 
přechodně plnit závazky. Jsme proto 
připraveni domluvit se s každým na 
individuálním řešení a být mu nápo-
mocni. Přerušení dodávky plynu po-
važujeme až za krajní možnost. Bo-
hužel vyskytují se i lidé, kteří s námi 
nekomunikují, situaci odmítají řešit 
a dohodnout se nechtějí. V těchto pří-
padech pak nezbývá, než postupovat 

razantně,“ uvedl k celé věci mluvčí 
společnosti Miroslav Vránek.
Dlužníci navíc mohou přijít i o dost 
peněz vzhledem k tomu, že jim spo-
lečnost neposkytne žádnou z vý-
hod, které jinak náleží všem řád-
ně platícím odběratelům. A to se 
neplatičům může hodně nevypla-
tit. Pražská plynárenská totiž na-
příklad poskytuje svým zákazní-
kům, při splnění určitých podmí-
nek, opravy plynových spotřebičů 
zcela zdarma nebo s fi nanční spolu-
účastí. Zákazník, který je však evi-
dován jako neplatič na tuto služ-
bu nemá nárok, opravu spotřebiče 
si musí uhradit sám, což prakticky 
znamená i několikatisícové výdaje. 
Podobně je tomu i v případě dalších 
nadstandardních služeb a bonusů, 
které jsou u společnosti k dispozici. 
„U nás se prostě neplatit nevyplatí“, 
doplnil v této souvislosti Vránek. 

Plynaři přitvrdili! Neplatíte?
Odpojíme  vám plyn, a to  i na dálku! 
Těm odběratelům plynu, kteří neplatí své faktury včas nebo dokonce vů-
bec, nastávají krušné časy. Notorickým neplatičům totiž začala Pražská 
plynárenská přerušovat dodávku plynu. 

V úvodu konference budou shrnuty 
praktické výsledky, jichž bylo dosaže-
no v rámci uplynulých evropských ro-
ků dobrovolnictví, aktivního stárnutí 
a evropského občanství. Jednotlivé pa-
nelové diskuse budou věnovány mož-
nostem spolupráce státního a nevlád-

ního sektoru se zvláštním důrazem 
na uplatňování jednotlivých práv spo-
jených s občanstvím Unie. První pa-
nel se zaměří na téma dobrovolnictví 
a problematiku uznávání dobrovolné 
práce. Další panel se bude věnovat té-
matu aktivního stárnutí a mezigene-

rační solidarity a diskutovat se bu-
de mimo jiné o akčním plánu na pod-
poru pozitivního stárnutí. Konferen-
ci pak uzavře panel věnovaný aktivní 
občanské participaci a roli vzdělávání 
při uplatňování práv občanů. 
Konference se uskuteční v pondělí 
2. prosince od 9.30 hodin v Kaiser-
štejském paláci, Malostranské ná-
městí 37/23, Praha 1. Přihlásit se 
můžete na konference@vlada.cz. 
Program a více informací na Euro-
skop.cz v Kalendáři akcí. (od dop.)

Konference Aktivním občanem EU v Kaiserštejnském paláci
Úřad vlády ČR a Zastoupení Evropské komise v ČR pořádá konferenci 
s názvem Aktivním občanem EU, která má za cíl přiblížit evropské ob-
čanství a možnosti zapojení se do veřejně prospěšných aktivit. Konferen-
ce, která proběhne pod záštitou předsedy vlády ČR, Jiřího Rusnoka bude 
závěrečnou akcí v rámci Evropského roku občanů 2013. 

Posledního listopadu se otevřela 
tradiční vánoční výstava v Bet-
lémské kapli a opět nabízí neza-
pomenutelné sváteční zážitky. 

Hlavním tématem jsou letos české po-
hádky. „Naše pohádkové příběhy patří dí-
ky své poetičnosti k nejkrásnějším na svě-
tě,“ říká Ing. Blahoslav Lukavec, autor 
a organizátor výstavy. Kromě hrdinů 
národních pohádek čekají na návštěv-
níky Spejbl a Hurvínek nebo Broučci Ji-
řího Trnky. Návštěvníky jistě zaujme 
funkční, přes metr dlouhý krasohled, 
jehož objektiv tvoří křišťálová kou-

le o průměru 15 cm. „Na výstavě si lidé 
mohou  prohlédnout jak vypadá kramle, 
kopist, herdule, brdo nebo kadlub,“ láká 
návštěvníky organizátor Ing. Lukavec. 
Část expozice bude věnovaná i vyhláše-
né české stavebnici MERKUR, jež býva-
la oblíbeným dárkem pod stromečkem. 

Vláček Merkur bude mít na výstavě ko-
lejiště dlouhé přes 30 m! Tradičně se 
v Betlémské kapli objeví mnoho betlé-
mů ze dřeva, papíru, kovu i textilu. Uni-
kátní betlém vyřezal z lipového dřeva 
Jiří Lain z Abertam a k Týnskému chrá-
mu a Betlémské kapli letos přibyl Kar-
lův most, chrám sv. Mikuláše a Hradča-
ny. Mezi fi gurkami najdete Jana Neru-
du, Vojtěcha Náprstka, Jana Husa, Ru-
dolfa II., France Kafku a další. Výstava 
je i praktickou ukázkou staročeských 
řemesel a muzikanti přispějí k tradič-
ní sváteční atmosféře koledami. Více 
na www.vanocnivystava.cz. (šj)

Pohádkové Vánoce v Betlémské kapli

Vážení a milí čtenáři 
a příznivci Metropolu,

vstupujeme do adventního období, 
tedy do doby očekávání, které vy-
vrcholí příchodem Vánoc. Křesťané 
mají tuto dobu spojenou s naroze-
ním spasitele, velikou oslavou a dí-
kůvzdáním.
Jsem přesvědčena o tom, že něja-
kého mesiáše, a to bez hledu na 
víru, by tento, po mém soudu po-
blázněný a hektický svět, víc než 

potřeboval. Hodnoty jsou všelijak 
pokřivené, člověk je často člověku 
vlkem, jen málo lidí dokáže dru-
hým nezištně pomoci. 
Adventní doba by měla být přede-
vším o pokoji mysli, usebrání se, 
o revizi vlastního života. Kdo jsem, 
kam směřuji, kolik dobra přináším 
svému okolí v rodině, na pracoviš-
ti, ve společnosti, komu ještě mohu 
být užitečná. Z vlastní zkušenosti 
vím, že ten, kdo dává, bývá o to ví-
ce obdarován. Nemám teď na mys-

li hmotné statky, ale skvělý pocit, 
že jsem někoho svojí přítomností 
a účastí potěšila, přinesla radost do 
všedních, jednotvárných dnů, byť 
by to bylo jenom milým úsměvem, 
pohlazením, vlídným slovem a stis-
kem ruky. 
A tak se, zvláště v této době, při-
mlouvám za to, abychom si udě-
lali čas a rozpomněli se na to, že 
na nás možná v dětském domově, 
v léčebně dlouhodobě nemocných, 
na ubytovně, v domově pro senio-

ry nebo útulku pro opuštěná zvířa-
ta, někdo čeká. Věřte, že když je-
ho očekávání naplníte, budete se 
cítit šťastnější a pohled na svět 
pro vás hned získá jiný, přátelštěj-
ší rozměr.
Příjemné prožití adventního času 
s dobrými skutky vám všem za celý 
tým tvůrců dnešního vydání přeje 

Ladislava Richterová
šéfredaktorka
richterova@tydeniky.cz


