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Nám. Přemysla Otakara II, tel.: 602 176 271,

Co nás čeká
e-mail: tekel@dvorak.cz

Dagmar Kludská
Narodila se 28.8.1944 v Praze. Do 18 let vystupovala v cirkusu, později ve varieté, tancovala, konferovala a zpívala. Je nejen známou kartářkou, ale i spisovatelkou, napsala 30 knih
např. Srdcová dáma, Souboj znamení, Perličky z věštírny, Magie snů, Lunární horoskopy,
Deník kartářky. Má čtyři děti - Robertu, Ivetu, Adrianu, Miroslava a pět vnoučat. Má ráda
hudbu, zahrádku a debaty lidmi.

 Jak jste strávila poslední den v roce?
Poslední den v roce vždy trávím s mými čtyřmi dětmi, jejich partnery, staršími
vnoučaty a s mými třemi sestrami. Všichni totiž žijeme v jednom velkém činžovním
domě v Praze 4, který před 90 lety nechal
postavit můj děda Kludský. Byl to od něj
úžasný, téměř vizionářský počin. O té doby,
již čtvrtá generace v domě nejen bydlí, ale
také o dům společně pečuje.
 Dala jste si nějaké novoroční předsevzetí?
V mládí jsem si ho s oblibou dávala, ale ne
vždy se mi ho podařilo dodržet. Dnes si přeji
jen zdraví, aby mi to myslelo, mluvilo a chodilo. Vždyť letos oslavím 70. narozeniny. To
samé přeji rodině, přátelům a klientům.
 Vyrůstala jste tam, kam ostatní děti
směly jen nahlédnout? Jaké to bylo být dítětem cirkusu?
Mé dětství bylo jedno velké cestování, týden
co týden jsem měnila školu, seznamovala se
s novými dětmi a s městem, kde náš cirkus
právě hostoval. Děti mě vítaly i zatracovaly,
byla jsem přece jen holčička od cirkusu. Pamatuji se, že většina učitelů chválila můj krasopis. Cirkus jsem milovala a vůně manéže mi
učarovala, stejně jako klauni, artisti, kouzelníci. Hlavně koně, oslíček Dino, opička Kivi a divoká zvířata, které cirkus choval ve zvěřinci.
Nenáviděla jsem jen olyslou hyenu Ritu, kdykoliv mě spatřila, divoce se hnala proti mřížím v kleci, až si často krvavě ublížila.
 Dlouhou dobu jste ale také sama vystupovala. Jak na to vzpomínáte?
Moje maminka byla velmi přísná, nedovolila mi cvičit na hrazdě v kopuli cirku, a právě o tom jsem vždycky snila. Měla jsem ale
těžké bronchiální astma, často jsem se dusila
a dokonce jsem upadala do kómatu, takže to
ani nešlo. Později jsem v manéži vystupovala
s třiceti cvičenými holoubky. Byla to kouzelná
podívaná a mí holoubci stále žijí v pohádce
Tři oříšky pro Popelku. Měla jsem také tu čest
v roce 1961 účinkovat s Vlastou Burianem,
celý měsíc v brněnském varieté Rozmarýn.
Byl to pro mě nezapomenutelný zážitek.

 Je nějaké místo v naší republice, ke kterému máte zvláštní vztah?
Karlovy Vary, Litoměřice, Břeclav, Přerov,
Bruntál, Ostrava, Olomouc, tady nás publikum obzvláště vítalo. V Karlových Varech
jsem potkala svou velkou životní lásku, prvního manžela. Bylo mi tehdy 19 let a střídavě jsem zpívala s kapelou Leoše Dvorského
v kavárně Olympii a hotelu Pupp. Tahle moje umělecká cesta trvala dva roky, poté jsem
se provdala a přivedla jsem na svět první dítě, dceru Robertu.
 Od devadesátých let se věnujete výkladu karet. Cítila jste odjakživa, že máte
zvláštní schopnosti?
Lidé od cirkusu jsou citliví, vnímaví a velmi houževnatí, všemu chtějí přijít na kloub.
První obrázkové karty jsem dostala od světoznámého kouzelníka Bory v mých pěti letech. To byl asi můj první krok k tajemnu.
Později jsem se v šestnácti letech potkala v Římě s řeckou tanečnicí Penelopé, která vykládala karty. Po dlouhém přemlouvání mě zasvětila do tajů výkladů z karet a od
té doby s nimi neustále pracuji. Za totality
jsem je ale vykládala jen blízkým přátelům.
Po revoluci jsem se stala první kartářkou
v Čechách s živnostenským listem. Abych
lépe porozuměla lidské duši, pilně jsem studovala psychologii, astrologii a psychoanalytika Sigmunda Freuda.
 Vybavíte si prvního cizího člověka, kterému jste vykládala karty?
Byla to paní Srbová, starší, korpulentní
a velmi milá paní z Jižního Města. Pociťovala jsem přitom pořádnou nervozitu,
bála jsem se, abych výklad nepokazila. Ta
dobrá duše mi věřila a podpořila mě, za
což jsem jí dodnes vděčná. Dala mi sílu,
ze které vlastně čerpám dodnes.
 Jak vidíte rok 2014?
Rok 2014 je podle čínské astrologie ROK
dřevěného KONĚ a začíná 1. února. Znamení Koně představuje v západní astrologii BLÍŽENCE, znamení bystré, činorodé,
pokrokové a poněkud schizofrenní. Má nepokojnou duši, snadno ho upoutají a na-

dchnou změny a nové nápady. Miluje přírodu, cestování, je stále plný energie, dychtí po nových zkušenostech a zážitcích, ale
trpělivost zrovna není jeho silná stránka.
Rok Koně je daleko optimističtější a vstřícnější než byly předešlé dva roky - vodního
Draka a vodního Hada.
 Co by tedy měl udělat člověk, kdyby chtěl v tomto roce dosáhnout splnění
svých představ?
Měl by si zachovat rozumný náhled na svět,
usměrnit své emoce, nálady, kroky a postoje. Jak praví staré moudré přísloví: Dvakrát
měř a jednou řež.
 Je tento rok vhodný k uzavírání sňatku
či nových lásek?
Pokud partnerský vztah stojí na pevných
základech, nemělo by ho nic ohrozit. V módě však budou více vztahy „na psí knížku“,
i když svatby se rovněž nevylučují. Láska
rozhodně pokvete v každém věku, protože
znamení Koně je párové, velmi společenské a vášnivé. Pokud nezadaní jedinci nebudou sedět doma za pecí, vyrazí do společnosti či do přírody, lásku naleznou. Pro
někoho to může být vztah celoživotní, pro
jiné vztah na pár týdnů či měsíců. Každá
láska ale může obohatit naší duši milými
pocity, ovšem také nás může zklamat.
 Jak si povedou média v roce Koně? Konkrétně třeba Metropol?
Lidé s výraznou vytrvalostí a životním elánem se nikdy neohlíží na čas. Přátelství,
společné podnikání a obchodní transakce
vyžadují vzájemnou důvěru a spolupráci. Pokud toto dodrží, mohou se pustit do
zavádění rozsáhlých změn, prosazování
smělých plánů, třeba i problematických
myšlenek a nápadů. Rok 2014 přináší více
světla a spokojenosti, a jeho zisky by měly být vyšší než ztráty. Metropol má dobře nakročeno. Pevně věřím, že i nadále bude vycházet a dělat radost čtenářům. Jim
přeji do roku 2014 hodně pohody, lásky,
pozitivní mysli a hlavně pevné zdraví.
Text: Šárka Jansová
Foto: Archiv Dagmar Kludské

Výsledky ankety Žiju tady rád
Anketa, která probíhala od listopadu loňského roku a vyvrcholila na Vánočních trzích, měla za úkol zjistit, které téma by obyvatelé Jablonce chtěli zařadit do průzkumu o kvalitě života v Jablonci nad Nisou. Ten proběhne formou dotazníkového šetření v jarních měsících letošního roku. V anketě dominovalo téma bezpečnosti a mezi vlastními tématy lidé nejčastěji zmiňovali problematiku soužití s Romy.
„Na dalších místech se v anketě umístilo téma pořádku ve městě, zimní údržby, úklidu
a odpadů. Velmi často také občané uváděli otázky související s dopravou – průjezdnost městem, parkování a komunikací. Tato témata budou podrobněji rozpracována
v chystané publikaci o kvalitě života v Jablonci nad Nisou,“ stojí v závěrečném vyhodnocení ankety firmou CI2, o. p. s., která bude rovněž provádět následný průzkum kvality života. Kompletní výsledky
šetření budou známy na přelomu května
a června letošního roku.
„Jako primátorovi města mi záleží na tom,
aby se lidem v Jablonci žilo dobře, a je zná-

mo, že ke spokojenému životu patří i pocit
bezpečí. Proto dlouhodobě věnujeme prostřednictvím kamer městského kamerového
systému a činnosti městské policie zvýšenou
pozornost rizikovým lokalitám a samozřejmě prevenci kriminality na různých úrovních,“ komentuje primátor Beitl výsledky ankety. O tom, že bezpečností se vedení města zabývá, svědčí například nová
kamera u fotbalového stadionu, účinnější osvětlení rizikové lokality Tyršovy sady
nebo projekt Okrskář.
S bezpečností lidé často spojují i romskou
otázku, ta byla nejčastěji voleným vlastním tématem v anketě. „Soužití různých

etnik bývá obecně problematické a více či
méně se s tímto fenoménem potýkají všechna města. Důležitý je vzájemný respekt, tolerance a dodržování běžných zásad lidské
slušnosti bez ohledu na původ nebo barvu
kůže. To by mělo platit pro všechny,“ uvažuje primátor Beitl. V anketě Žiju tady
rád bylo celkem přijato 990 platných hlasů. Z toho 697 hlasů bylo získáno během
akce na Vánočních trzích mezi obyvateli, 205 hlasů z elektronického hlasování
a 88 hlasů prostřednictvím letáků uložených do sběrných boxů.
„Ve sběrných boxech se kromě vyplněných anketních lístků objevily i konkrét-

ní dotazy občanů, na ty postupně odpovíme v Jabloneckém měsíčníku,“ říká Martin Oklamčák z odd. interního auditu
a stížností, který je garantem průzkumu za statutární město Jablonec nad
Nisou. „Avizovali jsme, že kdo opatří svůj
anketní lístek podpisem a kontaktními
údaji, bude mít možnost se sejít s primátorem města. Jméno a adresu či jiný kon-

takt obsahovalo pouze šest z téměř osmi
set anketních lístků, proto pozveme všechny tyto respondenty. O termínu setkání
budou informováni prostřednictvím pracovnic kanceláře primátora,“ konstatuje
Oklamčák.
Kompletní vyhodnocení kampaně naleznete na webových stránkách města
www.mestojablonec.cz.

zpravodajství y zábava y sport y ankety y glosy

Srdcová dáma Dagmar Kludská si s kartami rozumí už od svých šestnácti let. Zatímco v mládí hodně cestovala s cirkusem, v současnosti si nejvíce cení domova.
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Metropol: noviny, které s vámi mluví | bezplatná distribuce do domácností a stojanů

Změnit dodavatele energie nemusí být vždy výhra
Na trhu s energiemi vrcholí boj o zákazníky a ti jsou prakticky denně vystaveni nepřebernému množství různých nabídek. Posoudit, co je však pro potřeby konkrétního odběratele
skutečně výhodné a odlišit seriozně míněné nabídky od těch méně seriozních nebo zcela neseriozních, je stále obtížnější. Zákazníci si od změny svého dodavatele slibují zejména úsporu nákladů a lepší podmínky. Ani jedno z toho se však ve skutečnosti nemusí vůbec dostavit, právě naopak. Zeptali jsme se proto několika z těch, kterým změna dodavatele energie nesplnila očekávání, na jejich zkušenost.
Paní Erlichová z Prahy 9 podlehla před více než rokem naléhání obchodního zástupce jednoho z menších dodavatelů energií, který jí nabízel několikatisícové roční úspory. Odešla tedy od svého dlouholetého dodavatele k novému a začala pomalu plánovat, co si za slíbené uspořené peníze pořídí. Z vyúčtování, které však nyní od svého nového dodavatele
obdržela, je však poněkud rozčarována. Oproti mi-

nulosti totiž nejenže neušetřila prakticky nic, ale navíc zjistila, že kdyby zůstala u dodavatele předchozího a využila slevu, kterou jí nabízel, byla by na tom
naopak znatelně lépe. I když by se nyní chtěla vrátit
ke svému původnímu dodavateli, tak nemůže. Před
vypršením sjednané smlouvy s dodavatelem novým, by mu totiž musela uhradit smluvní pokutu,
která by její aktuální ztrátu ještě více zvětšila.

Paní Mottlová z Prahy 3, která svého dodavatele změnila, ale po roce se vrátila k tomu původnímu, se zase pozastavuje nad rozdíly v kvalitě služeb a zákaznického servisu. „Je to něco, co si člověk neuvědomí hned, ale až následně, když potřebuje něco nutně vyřídit. V mém případě se jednalo o reklamaci vyúčtování spotřeby energie, kde
byla chyba. Na rozdíl od mého minulého dodavatele však ten nový neprovozoval žádnou obchodní kancelář, kam bych se mohla osobně obrátit,
na jeho linku pro zákazníky se permanentně nedalo dovolat a na zaslaný mail jsem nedostala žádnou odpověď. Reklamaci jsem tak musela řešit
formou zdlouhavé listovní korespondence, což jediné alespoň částečně fungovalo. Ta mě však kromě času stála i celkem dost peněz, protože dopi-

sů jsme si vyměnili několik a všechny jsem pro
jistotu posílala vždy doporučeně“.
Pan Bříza z Prahy 4 upozorňuje na další nevýhodu, kterou s sebou změna dodavatele může přinést. „Každý by si měl uvědomit, že změnou dodavatele nenávratně přichází o veškeré výhody
a bonusy, které mu ten původní poskytoval, ale
u dodavatele nového nemusí být vůbec k dispozici. Zvykl jsem si například, že když potřebuji opravit porouchaný plynový spotřebič, stačí jednoduše zavolat mému dodavateli a ten vše zařídí a na
opravě se za určitých podmínek i finančně podílí. Bral jsem to již téměř jako samozřejmost a proto pro mě bylo nepříjemným překvapením zjištění,
že dodavatel, ke kterému jsem od toho původního přešel, podobné služby neposkytuje. Vše si te-

dy nyní musím zařídit sám, nikdo mi v tom nepomůže a o nějaké finanční spoluúčasti si mohu nechat jen zdát. Jak jsem bohužel pozdě zjistil, podobných příkladů se najde mnohem více“.
Co tedy poradit a na co si při zvažované změně
dodavatele dát pozor?
Rozhodně se vyplatí postupovat vždy obezřetně a hodnotit celou věc komplexně a z více úhlů pohledu. Vše si důkladně promyslet a opatřit si
veškeré dostupné informace. Stávající dodavatel mnohdy může nabízet různá zajímavá cenová
a další zvýhodnění, o jejichž existenci nemusíme
mít ani potuchy. I proto je dobré před rozhodnutím, zda přejít k jinému dodavateli, zjistit, co vlastně nabízí ten stávající. Mnohdy to může být velmi
překvapivé zjištění.
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Vzdělávání



POSKYTUJEME VÝCHOZÍ
VZDĚLÁNÍ PRO BUDOUCÍ

ARCHITEKTY
A PROJEKTANTY
STAVEBNÍ INŽENÝRY
A TECHNIKY

Vyšší odborná škola sklářská a Střední škola,
Nový Bor, Wolkerova 316, příspěvková organizace

Havlíčkova 57, 471 14 Kamenický Šenov, telefon 487 764 965
e-mail: supss@supss-ks.cz, www.czech-glass-school.com

realizuje

Nabízí obor vzdělání 82-41-M/13
Výtvarné zpracování skla a světelných objektů

ODHADCE NEMOVITOSTÍ
A ROZPOČTÁŘE
GEODETY
STÁTNÍ ZAMĚSTNANCE
NA KATASTRU

STAVEBNÍ PRŮMYSLOVKA

WWW.STAVLIB.CZ

ŠVP:
• Design světelných objektů
• Broušení skla
• Rytí skla
• Malování skla

•
•
•
•
•

projekt č. CZ.1.07/1.1.22/02.0004 s názvem

„Praktické vyučování jinak!“.
Projekt je určen žákům základních škol a dětských domovů
Libereckého kraje a je zaměřen na podporu jejich umělecko řemeslného rozvoje.
Cílem projektu je, aby žáci prostřednictvím praktické zkušenosti poznaly další řemeslné techniky v dílenských podmínkách. Seznámí se se specifiky provozu truhlářské, keramické a malířské
dílny. Žáci si prakticky vyzkouší jednotlivá řemesla, jejich základy
a odnesou si vlastnoručně vytvořené výrobky.

Restaurování osvětlovadel
Sklo v architektuře
Grafický design
Produktový design
Aplikace ICT

Škola byla zařazena mezi 50 elitních SŠ z ČR,
jako přidružený člen sítě škol ASPnet UNESCO.

Projekt je realizován od října 2012 do března 2015.

Den otevřených dveří

Třídní skupiny kontaktujte nás na e-mailu:
tille@glassschool.cz a zúčastněte se!

4. února 2014 od 8 do 15 hodin

a každý další měsíc v rámci projektových dnů, případně i individuálně

Projekt je spolufinancován ze zdrojů Evropského sociálního fondu
a státního rozpočtu České republiky.



EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND
PRAHA & EU: INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
Počínaje prvním pololetím školního roku 2012/2013 běží na
Vyšší odborné škole sklářské a Střední škole, Nový Bor,
Wolkerova 316, příspěvkové organizaci
projekt spolufinancovaný z Evropského sociálního fondu
a Státního rozpočtu České republiky s názvem
„Prohlubování kvality výuky VOŠ sklářské zajištěním
individuálních odborných praxí studentů u zaměstnavatelů,
zavedením anglického jazyka do výuky odborných předmětů
a praxí a rozšířením nabídky vzdělávání o kombinovanou formu“
s registračním číslem CZ.1.07/2.1.00/32.0047.
Nikdo dnes již nepochybuje o tom, že domluvit se v angličtině není v dnešní době nijakým nadstandardem, ale nutností. V tak specificky úzkém oboru,
jakým je umělecké sklářství, to pak platí dvojnásob. V rámci výše uvedeného projektu jsme k tomuto úkolu přistoupili v několika rovinách. Po celou dobu projektu, tedy 2012 – 2014, se pedagogové Vyšší odborné školy sklářské
vzdělávají v odborné angličtině, zaměřené na sklářskou výrobu, zušlechťování skla, dějiny sklářské tvorby a sklářskou technologii. Je to časově náročné, absolvovat týdně 4 vyučovací hodiny odborné angličtiny, ale výsledky jsou více než dobré. A jak si je mohli frekventanti kurzů odborné angličtiny
ověřit? Inu právě další aktivitou tohoto projektu, totiž odbornými zahraničními exkurzemi, kde komunikace v angličtině byla nezbytná. Vybraní studenti
a pedagogové navštívili na podzim roku 2012 Sklářské muzeum v Pasově,
v květnu 2013 absolvovali 10 denní exkurzi po renesančních památkách Itálie a v říjnu loňského roku navštívilo 8 pedagogů školy švédskou Emmabodu, kde se seznámili s technologií výroby granulátu na tavení skloviny.
Další aktivitou projektu, která je zaměřena na zdokonalení angličtiny, je příprava dvojjazyčných – českých a anglických - technologických výukových
karet pro jednotlivé techniky výroby a zušlechťování skla. Tyto karty, které
vytvářejí pedagogové právě na základě výuky odborné angličtiny, jsou také
průběžně v praxi v angličtině ověřovány a ještě podle potřeby upravovány.
Již nyní se stávají důležitým výukovým materiálem jak pro studenty školy,
tak pro zájemce o studium na škole, zahraniční uchazeče či kurzisty.
PaedDr. Ilona Jindrová
ředitelka školy

inzerce

Více na facebook.com/cesky paralympijsky tym

ADULT MEDI CONSULTING s.r.o., Kralická 5, Praha 10,
realizuje
v rámci v rámci Operačního programu Praha Adaptabilita, který je spolufinancován
z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky,
projekt s názvem

„Nová šance - podpora a vzdělávání osob pečujících
o závislého člena rodiny v návratu na trh práce“,
reg. č. CZ.2.17/2.1.00/35162,
a to v období 1. 1. 2013 – 31. 12. 2014.
Projekt se zkráceným názvem „Nová šance“ nabízí bezplatnou systematickou pomoc a celé spektrum důležitých
aktivit, které vám pomohou najít nové pracovní uplatnění nebo zjednoduší váš návrat zpět do práce.
Projekt je určen osobám pečujícím o závislého člena rodiny, které hledají cestu zpět na trh práce. Jedná se
zejména o znevýhodněné osoby, které mají trvalé bydliště na území hl. m. Prahy a jsou na mateřské, příp. rodičovské dovolené nebo nejdéle 2 roky po jejím ukončení, nebo dlouhodobě pečovaly o osobu blízkou.
V rámci aktivit projektu nabízíme:
• skupinové motivační poradenství,
• odborné individuální poradenství,
• bilanční diagnostiku,
• psychologický rozbor,
• 6 vzdělávacích bloků: komunikační dovednosti, prezentační dovednosti, finanční gramotnost, krizová komunikace
v paliativní péči, gramotnost právního povědomí a informační gramotnost,
• individuální rekvalifikace,
• podpora v orientaci na trhu práce.

Zájemci o účast prosím kontaktujte nás
emailem (projekt@adultmedi.cz)
nebo telefonicky (+420 608 860 010).

Účastí v projektu získáte:
• potřebné informace o současném trhu práce,
• odborné zhodnocení vašich schopností,
dovedností a vědomostí,
• asistenci při vyhledávání možností
vašeho pracovního uplatnění,
• možnost využít pro vás vhodný
rekvalifikační kurz,
• přípravu na jednání se zaměstnavatelem,
• možnost pravidelné konzultace s odborným
asistentem.

Další běh začíná v březnu 2014!
Více informací naleznete na
www.adultmedi.cz

V koaliční smlouvě nové vlády je i následující věta: „nedovolíme obnovení
průzkumu a těžby zlata ani zahájení průzkumu a pozdější těžbu břidlicového plynu“. Tato stručná a jasná
pasáž jistě udělala velkou radost nejen obyvatelům obcí, kterých se průzkum a těžba týkaly, ale i všem rozumným lidem, jimž je přírodní bohatství naší země milejší, než zlato.
Je zcela jednoznačnou odpovědí na
nejrůznější žádosti českých zastoupení nadnárodních těžařských firem
a snahy o revizi zákazu kyanidového
loužení u nás, o kterých rozhodl koncem minulého století Parlament České republiky.
Není žádným tajemstvím, že na několika místech v České republice se nachází poměrně velké zásoby zlata. Například v podzemí Veselého vrchu i pod obcí Mokrsko na Příbramsku se nachází
jedna z největších zlatonosných lokalit
v Evropě. Jeho těžba by ale znamenala
rozsáhlou a nenávratnou devastaci krajiny v okolí Slapské přehrady.
Zlato je u nás ale i na jiných místech
a je relativně snadno dostupné. Kašperské Hory, Petráškova hora u Hvožďan či
Zlaté Hory – to jsou pojmy mezi geology na celém světě. V době, kdy se cena
zlata na světových trzích stále pohybuje
na hodnotě až 1300 dolarů za trojskou
unci, není divu, že jsou české bonanzy
tolik lákavé.

Ale co se změnilo proti 90. letům minulého století, kdy se o těžbě zlata u nás vážně uvažovalo? Zvýšila se cena zlata až na
čtyřnásobek proti tehdejším hodnotám.
Také jsme v Evropě získali novou zkušenost, jaké to je, když se při těžbě zlata „něco nepovede“. V roce 1999 došlo ke katastrofě v rumunském zlatém dole Baia Mare. Australská zlatokopecká firma, která
důl provozovala, způsobila zamoření řek
Dunaje a Tisy kyanidem a těžkými kovy,
neboť při těžbě využívala značně rizikový
proces chemické těžby za pomoci kyanidových roztoků. Řeky Dunaj a Tisa se z této pohromy dodnes nevzpamatovaly. I na
základě této zkušenosti Parlament České
republiky u nás zakázal při dobývání zlata používat jedovatý kyanid.
Po patnácti letech od katastrofy v Baia
Mare se začalo vážně hovořit o tom, že
v novém horním zákoně už zákaz kyanidu nebude. Ptám se proč? To už jsme
na pohromu v Podunají zapomněli?
Koaliční smlouva nové vlády je nadějí
pro budoucí generace, že zlato v podzemí naší vlasti ještě nějakých pár stovek
let zůstane. Třeba jednou budou existovat metody, jejichž pomocí bude možné
nerostné bohatství získat, aniž bychom
si přitom museli naši krásnou zem nechat zničit. A třeba to bohatství budou
umět naši potomci daleko lépe zužitkovat, než bychom to dnes uměli my.
Josef Řihák
hejtman Středočeského kraje

Veletrh REGIONTOUR v Brně
Hejtman Středočeského kraje Josef Řihák se ve čtvrtek 16. ledna zúčastnil zahájení 23. ročníku mezinárodního
veletrhu cestovního ruchu Regiontour 2014 v Brně. Prohlédl si expozici Středočeského kraje a byl i hostem otevření nového stánku města Příbrami.

www.kr-stredocesky.cz

Hejtman Josef Řihák vítá, že české zlato
zachováme pro budoucí generace
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Nový stánek města Příbram slavnostně otevřel středočeský hejtman Josef Řihák (třetí zleva), radní Zdeněk Štefek (druhý zleva), místostarosta Příbrami Václav Černý (první zleva) a radní Příbrami Juraj Molnár, Jiřina Kaiserová a Martin Poulíček.
„Středočeský kraj nabízí návštěvníkům
celou řadu zajímavých míst. Ať už jsou
to muzea, hrady, zámky, přírodní zajímavosti. Expozice našeho kraje je zajímavá a pestrá. Jsem rád, že se na ve-

letrhu současně prezentují i jednotlivá
města či regiony, jako například Sedlčansko či Benešovsko. Právě ta rozmanitost a současně i jedinečnost jednotlivých míst patří k největším přednostem

středních Čech. Jsme nejlidnatější kraj,
rozlohou patříme k největším a na veletrhu v Brně se každý může přesvědčit,
že patříme i k nejlepším,“ řekl středočeský hejtman Josef Řihák.

Středočeský kraj za loňský
rok ušetřil téměř půl miliardy
Středočeský kraj vstoupil do roku 2014 s výrazným finančním přebytkem. Daří
se plnit zadání vedení kraje v čele s hejtmanem Josef Řihákem, který po svém nástupu do funkce v listopadu 2012 prosadil hledání úspor, splácení dluhů a hospodárného využívání finančních prostředků pro správu a rozvoj kraje.

Středočeský hejtman Josef Řihák ocenil dobrovolné hasiče z Cerhenic
Hejtman Středočeského kraje Josef Řihák se v sobotu 18. ledna zúčastnil výroční valné hromady Sboru dobrovolných hasičů v Cerhenicích na Kolínsku. Hejtman poděkoval za práci cerhenickým hasičům a předal jim medaile a čestná uznání. Pozvání přijal i náměstek hejtmana a starosta Cerhenic Marek Semerád.

„O tom, že se nám toto předsevzetí podařilo a daří plnit, svědčí skutečnost, že jsme
do nového roku vstupovali s přebytkem
ve výši 1,1 miliardy korun na účtu kraje. V porovnání se stejným obdobím roku
2013 je to o 230 miliónů korun více,“ konstatuje středočeský hejtman Josef Řihák. Předběžná zpráva o hospodaření
kraje za rok 2013 dokonce uvádí, že díky dobře nastavenému úspornému režimu kraj dokázal vytvořit volný přebytek hospodaření ve výši téměř půl
miliardy korun. „A to už dává dobrý důvod k optimismu,“ dodal hejtman.
V přesném číselném vyjádření činí volný přebytek hospodaření kraje z celkového zůstatku finančních prostředků
na krajských účtech ve výši 1.173.768
tis. Kč celkem 460 155 000 Kč. V roce 2012 to pro srovnání bylo pouhých
52 248 000 korun. „Jak se uspořené peníze využijí, rozhodnou v následujících měsících zastupitelé kraje,“ řekl hejtman.

Po odečtení volného přebytku zůstává
na účtu téměř 714 miliónů korun, které jsou účelově vázané. „Použijí se na
úhradu krajských projektů z předchozích
let,“ sdělil náměstek hejtmana Středočeského kraje Pavel Jetenský.
„V roce 2013 se nám též podařilo splatit
odložené financování v oblasti dopravy
ve výši 500 milionů korun a splatili jsme
přesně podle splátkového kalendáře další část dluhové služby za úvěr nemocnic.
Ten představuje ročně zhruba 190 milionů korun,“ zrekapituloval radní pro
oblast financí Jiří Peřina. Bez problémů se kraji daří splácet i část jistiny
z již dříve přijatého čtyřmiliardového úvěru, která činí téměř 240 milionů korun ročně.
Letos kraj počítá i s úhradou již poslední části odloženého financování v oblasti dopravy ve výši 500 milionů korun
a s úhradou dluhové služby za úvěr nemocnic ve výši 192,5 milionu korun.

Hejtman Josef Řihák pokřtil
novou knihu o Příbramsku
Hejtman Středočeského kraje Josef Řihák se zúčastnil v příbramském Zámečku slavnostního křtu knihy Renáty a Vratislava Košťálových „Příbramsko“. Na křtu byl vedle obou autorů přítomen i starosta Příbrami Pavel Pikrt.
zdevastovaný zámek Skrýšov postupně obnovuje do původní podoby.
„Všichni majitelé zámků a historických objektů si zaslouží naše poděkování. Řada lidí si myslí, že vlastnit zámek symbolizuje bohatství,
ale on je to především obrovský závazek,“ řekl na křtu knihy hejtman
Josef Řihák.
Knihu Příbramsko bude možné zakoupit v knihkupectví, v příbramských infocentrech a na internetových stránkách vydavatelství
www.barrister.cz.

Křtu knihy se účastnil mimo hejtmana také herec Karel Roden.

inzerce

Publikace je čtvrtým dílem cyklu s názvem Historická sídla Středočeského kraje a mapuje hrady,
zámky a tvrze na území okresu Příbram. Kmotrem nové publikace byl
herec Karel Roden, majitel zámku
Skrýšov v obci Svatý Jan, kterému
je v knize věnovaná kapitola.
„Přál bych si, aby se našim vesnicím
i městům vrátila osobitá tvář, kdy
si lidé vážili historického dědictví
zděděného po předcích. Místo stavby nových vil by se bohatí lidé měli spíše věnovat obnově původních
památek,“ řekl Karel Roden, který
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Jaký význam připisují lektoři IPVZ
celoživotnímu vzdělávání
MUDr. Ing. Petr Fiala z Léčebného a rehabilitačního střediska v Praze 9 ve
Chvalech, je zároveň vedoucím Kabinetu akupunktury Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví (IPVZ).

prof. MUDr. Tomáš Hanuš, DrSc., vedoucí pracoviště Urologické kliniky
VFN a 1. LF UK v Praze, o onkourologii přednáší v Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví (IPVZ).

 Své zkušenosti předáváte v IPVZ
mladším kolegům. Jaký je mezi nimi o tento obor zájem?
Zájem v posledních letech hodně stoupá. A je to obecný trend
prakticky ve všech zemích tzv. Západní medicíny. Vidím v tom určitý paradox: V Číně a v ostatních
zemích Východu dnes lidé šilhají spíš po Coca-cole nebo aspirinu,
zatímco v Evropě a Severní Americe jsou teď v kursu východní bylinky a akupunktura. Tento paradox
se pak promítá i do výuky. Dnes
se akupunkturu asi lépe naučíte

ve Vídni, v Praze nebo Mnichově,
zatímco nad znalostmi absolventů řady čínských univerzit tradiční
čínské medicíny tady v Evropě jen
kroutíme hlavou. Co dělat? Svět se
zkrátka globalizuje i v tom. Pro zajímavost dodávám, že nyní jednáme s některými zeměmi EU o vzájemném uznávání našich diplomů, protože program výuky lékařů
v akupunktuře máme dobře propracovaný a v řadě zemí prakticky identický. To je další motiv pro
studium našich lékařů u nás v Praze na IPVZ.

 Jaký význam přikládáte vy osobně celoživotnímu vzdělávání ve
zdravotnictví?
To je zásadní věc pro celou naši společnost, pro každého lékaře, pro všechny naše pacienty. Je to nikdy nekončící proces, nastartovanými přijímacími
zkouškami ke studiu na lékařské fakultě, pokračuje nadstandardním úsilím k dosažení titulu MUDr. a dále velmi náročnou mnohaletou specializační přípravou v daném oboru za cenu
nočních pohotovostních služeb, přesčasů, každodenního ranního vstávání
„na sedmou do bílých montérek bez
kravaty“ s podstatně nižším finančním ohodnocením než mají jejich vrstevníci např. v bankovnictví, v ekonomickém či v právnickém prostředí.
Český systém vzdělávání lékařů je de-

tailně propracovaný, vyzkoušený, nyní přechodně trochu rozkolísaný větší
angažovaností lékařských fakult, nicméně je to systém, který nám závidí
kolegové v západní Evropě i v Americe. Považuje za optimální, že pro kvalitu vzdělávání v oboru onkourologie
se u nás spojují síly odborníků v IPVZ,
na LF a také v ČUS ČLS J.E.P.

ra audiologie, foniatrie a klinické logopedie, se školí i lékaři-foniatři. Obě
odbornosti mají ve svém vzdělávacím
plánu specializační přípravy i základy souvisejícího lékařského i nelékařského oboru. Práce klinického logopeda je prací týmovou. Klinický logoped
by měl vždy úzce spolupracovat nejméně s klinickým psychologem a dalšími souvisejícími lékařskými obory
podle typu pracoviště (neurologem,
pedopsychiatrem, geriatrem, rehabilitačním lékařem). Protože nároky na
znalosti a tím i na vzdělání ve všech
oborech medicíny rostou, je jasné, že
musí být podstatně větší i nároky na
vzdělání i znalosti klinického logopeda. Rozhodně nestačí absolvovat školu (studium je více zaměřeno na profesi pedagoga, nemá např. absolvent
téměř žádné povědomí o organizaci v rezortu zdravotnictví). I proto se
bráníme, aby nyní nastupovali do
oboru lidé, kteří absolvovali 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 změnily. Pozice
začátečníka, například ve věku pade-

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

www.ipvz.cz

inzerce

` Registrace
Pokud se chcete přihlásit na vzdělávací akci IPVZ, je nutná registrace. Celý proces registrace Vám zabere nanejvýš několik minut. Registraci provádíte 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/registrace-noveho-uzivatele.aspx.
` Přihlášení do klientského systému
Po obdržení uživatelského jména

a hesla se přihlašte do klientského sys-e
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 vzdělávacíí
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 "přihlásitt
se na vzdělávací akci" v detailu vzdě-lávací akce, nebo kliknutím na odkazz
„přihlásit" ve výsledcích hledání.

PaedDr. Eva Škodová, klinická logopedka, tento obor vyučuje v Institutu
postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví (IPVZ).
 Své dlouholeté zkušenosti předáv
váte
v IPVZ mladším kolegům. Hlás se jich na přednášky a stáže dost
sí
a na co kladete největší důraz?
ZZájemce o specializační i odborné stážže vůbec nestíháme uspokojit, takže
m
můžeme brát jen ty těsně před atestaccí (a to i kvůli pacientům s těžkými kom
munikačními poruchami, kteří nestojí o to, aby je stále někdo okukoval).
V
Všechny vypsané termíny pro stáže
i vzdělávací akce jsou většinou obsazzeny do tří dnů po jejich uveřejnění.
N
Na naší klinice, kde sídlí i Subkated-

sáti let, málokomu vyhovuje. Zákon
ale takovému uchazeči nic jiného neumožňuje, protože do specializační přípravy lze započítat jen klinickou praxi, odpracovanou na pozici logopeda
ve státním nebo nestátním zdravotnickém zařízení nejméně na poloviční
úvazek. Délka specializační přípravy
je dána zákonem, bez výjimky. Obsah
a formu specializačního studia stanovuje Vzdělávací plán specializační
přípravy, který je běžně dostupný na
webu IPVZ nebo ve Věstníku MZ ČR
č. 8/2011 Sb.

Spolupráce mezi Jihočeským krajem a Rakouskem byla hlavním tématem setkání hejtmana Jiřího Zimoly a nového českého velvyslance v Rakousku Janem Sechterem.
To se uskutečnilo ve středu 8. ledna v budově krajského úřadu.
„Seznámil jsem pana velvyslance s projekty, na kterých náš kraj spolupracuje se spolkovými zeměmi Horní a Dolní Rakousy, ať už samostatně, nebo
i v rámci Evropského regionu Dunaj
- Vltava či o právě chystané Dohodě
o spolupráci mezi spolkovou zemí Dolní Rakousy a kraji Jihomoravský, Jihočeský a Vysočina. A směry, kterými by
se měla i do budoucna vyvíjet,“ uvedl
Zimola. „Samozřejmě jsme se nemohli
vyhnout problematice dopravního spojení do Rakouska. S panem velvyslancem Sechterem jsme se domluvili, že
nad tímto tématem přichystáme do budoucna pravidelné schůzky také s rakouským velvyslancem v České republice,“ dodal hejtman.

První jihočeští
občánci
roku 2014
Daniel a Dominik - to jsou jména
prvních jihočeských občánků roku 2014 narozených ve 4 hodiny
ráno 1. ledna v českobudějovické
nemocnici. Jedním z prvních gratulantů byl i jihočeský hejtman Jiří Zimola. „Mamince jsem popřál
zatím telefonicky. Samozřejmě, že
na řadu přijde i osobní předání dárků, až to zdravotní stav maminky
umožní. Vzhledem k tomu, že prvními občánky roku 2014 na jihu Čech
jsou dvojčata, upomínkové předměty i blahopřání budou radostně dvojnásobné,“ upřesnil Jiří Zimola.

www.kraj-jihocesky.cz

Jihočeský hejtman se setkal s novým
českým velvyslancem v Rakousku

05
Jihočeský kraj

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

Další zprávy
z Jihočeského kraje
naleznete
na internetových
stránkách:
www.kraj-jihocesky.cz

Hejtman Jiří Zimola a nový český velvyslanec v Rakousku Jan Sechter.

Kraj odvrátil nebezpečí hrozícího úpadku společnosti Jihočeské letiště
Jihočeskému kraji se podařilo odvrátit bezprostřední nebezpečí hrozícího úpadku společnosti
Jihočeské letiště České Budějovice. Konkrétně tím, že rada kraje schválila 9. ledna společnosti
mimořádnou dotaci ve výši 3,9 milionu korun. Úpadek jí hrozil poté, co zastupitelstvem Českých Budějovic 12. prosince loňského roku neprošlo schválení smlouvy, kterým se město zavazuje hradit této společnosti plánovaný příspěvek. Po mimořádném zasedání dozorčí rady letiště ve středu 15. ledna to řekl hejtman a předseda dozorčí rady Jiří Zimola.
Společnost Jihočeské letiště České Budějovice
provozuje svou činnost v areálu bývalého vojenského letiště v Plané u Č. Budějovic a rovným dílem ji vlastní Jihočeský kraj a statutární
město Č. Budějovice. Oba vlastníci mají na její účet každý měsíc v roce 2014 posílat dotaci

ve výši zhruba 1,3 milionu korun. Vlastní areál letiště je pak majetkem kraje.
„Nyní vyčkáváme na stanovisko statutárního
města České Budějovice, které se ústy pana primátory Thomy přihlásilo k tomu, že se 20. února na jednání svého zastupitelstva bude jimi ne-

schválenou smlouvou o poskytnutí finančního
příspěvku této společnosti znovu zaobírat,“ uvedl Zimola s tím, že zástupci města v dozorčí
radě potvrdili, že by snad zastupitelé mohli
tento příspěvek definitivně schválit.
V opačném případě reálně hrozí vyvolání konkurzu, protože by mohl nastat úpadek společnosti. „Troufám si tvrdit, že tato situace nenastane a že se město ke svému letitému závazku i letos
přihlásí a že se bude moct společnost i vlastní letiště nadále rozvíjet. Pracujeme totiž na vyhledávání
strategického partnera, aby se mohl z letiště stát
významný letecký přístav,“ věří Zimola.

Podobně optimisticky vidí celou situaci i ředitel letiště Ladislav Ondřich. „Jsme rádi, že nám
Jihočeský kraj takto vyšel vstříc. Největší nebezpečí je zažehnáno. Zároveň mám rovněž příslib
od paní náměstkyně primátora Popelové, že bude
příspěvek schválen a že budeme moct pokračovat
v provozu bez omezení,“ upřesnil.
Uhrazení 3,9 milionu korun ze strany kraje
přitom neznamená, že se jedná o částku zaplacenou za České Budějovice. „Vlastně jsme
jen v jednom měsíci poslali tři splátky najednou,
takže jsme si jen dopředu náš příspěvek jakoby
předplatili,“ uzavřel Zimola.

Vodní kapky pomáhají především v České republice
Hejtman s Ťoupalíkem
Vodní kapky jsou společným humanitárním projektem společnosti ENERGIE AG BOHEMIA a Diecézní charity České Budějovice. Již pátým rokem se snaží pomáhat obyvatelům oblasti Kilwa-Kasenga v africkém Kongu k přísi při setkání vyměnili dresy stupu
k pitné vodě. Druhým rokem jsou Vodní kapky doma i v České republice, kde se zaměřují na pomoc pře-

Cyklistický dres se svým podpisem věnoval cyklokrosař Adam Ťoupalík hejtmanovi Jiřímu Zimolovi a sám si odnesl knihu o jižních Čechách
a rovněž cyklistický dres s logem Jihočeského kraje.

devším handicapovaným spoluobčanům.

Hejtman Jiří Zimola věnoval Adamu Ťoupalíkovi dres s logem Jihočeského
kraje. Na snímku s nimi je šéf ČEZ Cyklo Team Tábor Čestmír Kalaš.
Stalo se tak během jejich setkání na krajském úřadě v pondělí
13. ledna, kde hejtman držitele
druhého místa v anketě Nejúspěšnější sportovec Jihočeského kraje
2013 přijal.

Na snímku zleva vedoucí marketingu a komunikace ENERGIE AG BOHEMIA s.r.o. Ivan Kafka, první náměstkyně hejtmana Ivana Stráská, jednatel ENERGIE AG BOHEMIA s.r.o. Christian Hasenleithner a ředitelka Diecézní charity České Budějovice Michaela Čermáková.
ENERGIE AG BOHEMIA s.r.o., do níž
v České republice patří společnosti ČEVAK, VAK Beroun, Vodos Kolín,
VS Chrudim, VHOS Moravská Třebová a Aqua Servis Rychnov nad Kněžnou, se na projekt Vodní kapky zavázala přispět jedním haléřem ze svého zisku za každý prodaný m3 vody.
Za rok 2013 činí tato částka 382 373
korun, z které se podpoří obnova studní a oprava čerpadel v Kongu v částce 121 673 korun a dalších
260 700 korun bylo již použito na
podporu a pomoc v Česku.

Záštitu nad projektem převzala náměstkyně hejtmana Jihočeského
kraje Ivana Stráská. „Jsem ráda, že
mohu každoročně podpořit myšlenku
Vodních kapek, které pomáhají tam,
kde je to skutečně zapotřebí. Těší mě,
že částka na podporu neziskových organizací převýšila 260 000 korun,“
řekla Stráská.
„V jižních Čechách byla podpora věnována zejména na provoz českobudějovického centra Arpida, které již dvacet
let pomáhá rodinám pečujícím o děti s tělesným a kombinovaným posti-

žením, dále na nákup potřebných věcí pro Azylový dům FILIA poskytující
služby matkám s dětmi a dále získalo finanční podporu například Občanské sdružení Borůvka Borovany, jehož
hlavní činností jsou týdenní odlehčovací pobyty pro těžce tělesně postižené děti. Další částky podpory směřovaly i do ostatních oblastí České republiky, kde jednotlivé společnosti patřící
do skupiny ENERGIE AG provozně působí,“ řekl Ivan Kafka, vedoucí marketingu a komunikace ENERGIE AG
BOHEMIA s.r.o.

inzerce

Cyklokrosař Adam Ťoupalík podepisuje svůj dres, který daroval Jiřímu Zimolovi.

„Poděkoval jsem Adamovi za vzornou reprezentaci kraje nejen u nás
doma, ale i v zahraničí, poblahopřál k dosaženým vynikajícím výsledkům a popřál mu do budoucna
mnoho sportovních úspěchů a hlavně, aby se mu vyhýbala zranění,“
uvedl Zimola. Jejich řeč se točila
i o Adamově studiu, tréninkových
dávkách a přípravě na nadcházející sezonu.
Sedmnáctiletý Adam Ťoupalík, mimo jiné bronzový medailista z mistrovství světa a stříbrný z ME juniorů v cyklokrosu, závodí za ČEZ
Cyklo Team Tábor. Hejtmana navštívil spolu s šéfem uvedeného
týmu Čestmírem Kalašem.

Středočeský kraj
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Středočeský hejtman navštívil hasičské výroční valné
hromady na Březových Horách, v Obecnici a v Bohosticích
Třech výročních valných hromad
sborů dobrovolných hasičů na
Příbramsku se v sobotu 11. ledna
zúčastnil hejtman Středočeského
kraje Josef Řihák. Při této příležitosti poděkoval za práci zasloužilým členům hasičských sborů
a významným osobnostem.
Na výroční valné hromadě dobrovolných hasičů v Březových Horách předal hejtman medaili a věcný dar veliteli a zakladateli soutěže Běh hasičů do Svatohorských schodů Ladislavu Vobejdovi a strojníkovi sboru Janu
Nešverovi. Za nasazení při povodních
v červnu 2013 v krizovém štábu věnoval hejtman Josef Řihák medaili
a věcný dar veliteli stanice Územního
odboru Příbram Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje Jarmilu Soukupovi a vedoucímu odboru obrany a ochrany Městského úřadu Příbram Ladislavu Kubínovi. „Vy-

Kraj usiluje
o bezpečnější
a méně hlučné
silnice

užil jsem příležitosti a poděkoval jsem
za udržování tradic a spolkovou činnost na území středních Čech i březo-

horským patriotům Jiřímu Schmidtovi a Františku Stoklasovi,“ doplnil
hejtman Josef Řihák.

V Obecnici se výroční valná hromada
konala v místní hasičárně. Hejtman
Josef Řihák předal v průběhu večera

Ve Středočeském kraji přibylo šest nových přírodních památek
Rada Středočeského kraje na svém jednání 20. ledna vyhlásila šest nových přírodních památek. Jedná se o přírodní památky Bezděkovský lom
u Bezděkova na Příbramsku, Dražská Koupě u obce Koupě na Příbramsku, Horní a Dolní obděnický rybník na Příbramsku. Kačina na Kutnohorsku, Kalivody na Rakovnicku a Štola Mořic na Benešovsku.
„Mám radost, že jsme mohli ve středních Čechách zajistit ochranu vzácných
rostlin a živočichů v dalších šesti chráněných územích. Pro přípravu nových
přírodních památek jsme využili peníze z Operačního programu životní prostředí. V kraji máme velmi rozmanitou
přírodu a je naší povinností ji zachovat v co nejlepším stavu,“ komentoval
vyhlášení nových přírodních památek hejtman Středočeského kraje Josef Řihák.

Přírodní památka Bezděkovský lom má
rozlohu přibližně 20,5 hektaru. Žije zde
čolek velký, čolek obecný, čolek horský,
ropucha obecná, ropucha zelená, skokan zelený, ještěrka obecná a slepýš
křehký. Z rostlin například bělolist rolní
a sléz velkokvětý. V lokalitě jsou vodní
a terestrická stanoviště obojživelníků.
Celková výměra přírodní památky
Dražská Koupě je 8,7 hektaru s populací kuňky ohnivé, která je zvláště chráněným a silně ohroženým druhem.

Kuňka obecná je předmětem ochrany
v přírodní památce Kalivody, která má
rozlohu necelých 14 hektarů. A do třetice stejný druh žáby je nyní chráněn
i na Horním a Dolním obděnickém rybníku (34 hektarů).
Vzácné druhy páchníka hnědého, lesáka rumělkového a krasce lipového,
obojživelníků a rostlin pryšce lesklého a rdestu světlého jsou předmětem
ochrany v přírodní památce Kačina
s rozlohou 197,2 hektarů.
Hlavním předmětem ochrany evropsky významné lokality Štola Mořic je
zimoviště vzácných netopýrů - netopýr velký, vodní, ušatý, dlouhouchý
a netopýr řasnatý. „Ochrana přírody
je na všech nově vyhlášených lokalitách

zajištěna v souladu se zákonem číslo
114 z roku 1992, který vymezuje činnosti, které lze v přírodní památce vykonávat jen s předchozím písemným souhlasem příslušného orgánu ochrany přírody. V lokalitách je zakázáno pořádání
společenských a sportovních akcí, vjíždění a parkování motorovými prostředky či používání hnojiv s výjimkou zásahů prováděných v souladu s plánem péče. Vlastnímu vyhlášení přírodních památek předcházela jednání s vlastníky
pozemků a obcemi, na jejichž katastrech
nová chráněná území leží. Byly rovněž
vyřešeny všechny námitky,“ uvedl Marek Semerád, náměstek středočeského hejtmana pro oblast životního prostředí a zemědělství.

Vzpomínka na
Jana Palacha

Kraj přispěl na rekonstrukci mostu přes Vavřinecký potok v Zásmukách
Oprava mostu v obci Zásmuky na Kolínsku, který poničila loňská povodeň, skončila. Středočeský kraj uhradil 95 procent nákladů,
tedy 1,5 miliónů korun. Most je součástí přístupové cesty k Domu sociálních služeb Buda. „Jsem moc rád, že oprava proběhla hladce
a rychle,“ komentoval ukončení rekonstrukce náměstek středočeského hejtmana Marek Semerád při závěrečné prohlídce stavby.

Přes dvě stovky lidí si ve čtvrtek
16. ledna v Jungmannových sadech v Mělníku připomněly hrdinský čin studenta a rodáka ze Všetat Jana Palacha, který se před 45
lety upálil na protest proti okupaci Československa v srpnu 1968.
„Jan Palach v boji za svobodu obětoval to nejcennější, co měl. Chci zdůraznit, že to bylo za naši svobodu,
proto bychom si tento čin měli připomínat a předávat tuto vzpomínku
dalším generacím,“ řekl hejtman
Středočeského kraje Josef Řihák.
Pietního aktu u památníku Jana
Palacha v Mělníku se účastnili také zástupci Středočeského kraje náměstek hejtmana Milan Němec
a předseda Výboru pro regionální rozvoj Karel Horčička. Nechyběl
ani starosta obce Tišice na Mělnicku Pavel Končel.

Doprava je klíčovou oblastí pro zajištění rozvoje kraje i letos
Jednou z nejdůležitějších oblastí správy
Středočeského kraje je doprava a dopravní infrastruktura. Její stav výrazně ovlivňuje ekonomickou úroveň regionu. Spolu
s dopravní obslužností má vliv na každodenní život a odráží se i v hodnocení spokojenosti žití v kraji.

inzerce

www.kr-stredocesky.cz

Krajská rada na svém zasedání
20. ledna odsouhlasila podání žádosti o příspěvek ze Státního fondu dopravy a infrastruktury na
modernizaci středočeských komunikací pomocí nových technologií, které dosud nebyly v České
republice použity.
„Všichni si uvědomujeme, jak důležitá je bezpečnost na silnicích. Proto věřím, že na tento projekt Státní fond dopravy a infrastruktury
schválí finanční příspěvek. Pokud
ano, pak fond pokryje 75 procent
nákladů, zbytek zaplatí kraj. To samé platí pro protihluková opatření,
která chceme provést na deseti úsecích krajských silnic za celkovou cenu cca 60 milionů korun,“ uvedl
středočeský hejtman Josef Řihák.
Větší bezpečnost vozovek zajistí
3D scan silnic, který nejen odhalí
možná rizika, ale i závady vozovky a navrhne jejich odstranění.
Nová protihluková opatření budou spočívat i ve využití technologie speciálního asfaltového povrchu - tzv. „tichého asfaltu“.
Pokud bude projekt úspěšný,
budou do něj zařazeny silnice v Divišově (ulice Benešovská a Šternberská), v Benešově (ulice Nová pražská a Čechova), ve Vlašimi ulice Divišovská,
dále v Jesenici, Kněžmosti, v Lysé nad Labem. Poďousech - Červeném Hrádku, Třebestovicích,
v Kutné Hoře ulice Čáslavská
a v Dolních Břežanech.

Hejtman Josef Řihák s oceněnými hasiči a březohorskými patrioty.

do rukou starosty obce Josefa Karase
čestné uznání jednotce Sboru dobrovolných hasičů Obecnice za nasazení při řešení mimořádných událostí na území Středočeského kraje.
Medaile od hejtmana za rozvoj hasičstva ve středních Čechách dostali
velitel jednotky Petr Juříček a bývalý
dlouholetý velitel Miroslav Klíma.
Sobotní cestu po výročních valných
hromadách hasičských sborů na Příbramsku zakončil hejtman Josef Řihák v Bohosticích. Také tady předal
v průběhu večera čestné uznání jednotce Sboru dobrovolných hasičů
Obecnice za nasazení při řešení mimořádných událostí na území Středočeského kraje, a to do rukou starostky obce Růženy Králové. Medaile od hejtmana za rozvoj hasičstva
ve středních Čechách dostali starosta sboru Václav Bučil, velitel jednotky Radek Bolina a dlouholetý funkcionář sboru Josef Větrovský.

Letos chceme ukončit čtyři desítky investičních
akcí. Půjde o rekonstrukci komunikací II. a III. třídy i mostů. Na projekty za téměř 2,3 miliardy korun musí mít kraj zajištěné peníze. Budeme je
čerpat formou dotací z Regionálního operačního
programu regionu soudržnosti Střední Čechy, ze
Státního fondu dopravní infrastruktury i ze Státního fondu pro životní prostředí. Samotný kraj
věnuje na kofinancování, tedy spolupodílení se
na finančním zajištění těchto akcí, ze svého roz-

počtu 396 miliónů korun. Suma je to značně vysoká, proto se snažíme, abychom získali peníze
z Evropské unie a fondů spravovaných státem.
Rozsah naší činnosti je kromě zajištění rekonstrukcí a modernizace silnic mnohem širší. Naší povinností je zajistit také bezpečný provoz
na silnicích, které kraj vlastní. Proto jsme například řešili zajištění skalních masivů u komunikace z Vraného do Prahy. Letos zahájíme další
rozsáhlou sanaci skalních masivů podél silnice
II/102 v úseku Strnady – Štěchovice za více než
200 milionů korun. Peníze na všechny čtyři projekty, které jsou součástí uvedené dvousetmilionové částky, budou spolufinancovány z Operačního programu životního prostředí.
Počítáme s pokračováním a dokončením akcí,
které jsme zahájili v roce 2013. Ať už je to dokončení rekonstrukce mostu v Čerčanech za ví-

ce než 33 milionů korun anebo v Kladně-Švermově oprava silnice III/2388 Velvarská, které
tamní občané i podnikatelé věnují velkou pozornost. Dokončit ji plánujeme letos v červnu. Ve stejném měsíci bude dokončena i oprava silnice II/259 Mšeno, která vylepší cestu klientům do místních lázní. V září pak chceme
mít hotovou rekonstrukci silnice II/117 Žebrák
– Hořovice a v říjnu také stavební práce na Severovýchodní tangentě v Mladé Boleslavi, a to
okružní křižovatky u Intersparu.
V jarních měsících zahájíme desítky nových dopravních staveb. Budou mezi nimi mj. rekonstrukce silnice a mostu II/610 Svijany (termín
zahájení květen), oprava mostu v Janově za 7,7
milionů (únor), vybudování průtahu v Bělé pod
Bezdězem III/27235 (březen) či rekonstrukce
silnice II/118 Příbram-Hluboš (červen). V dub-

nu chceme začít s dlouho očekávanou stavbou
přemostění přes železniční trať v Poděbradech.
Svým finančním objemem více než 217 milionů korun je naší největší letošní investiční akcí
a bez finanční dotace z Regionálního operačního programu by ji nebylo možné spustit. A projektů s vysokou účastí dotací ROP je celá řada –
třeba rekonstrukce silnice a vybudování kruhové křižovatky v obci Lety, vybudování průtahu
v Kralupech nad Vltavou či oprava silnice II/105
v Jílovém u Prahy.
Samozřejmě, že veškeré stavební práce s sebou
nesou i nezbytné uzavírky, objížďky i omezený
provoz. Závěrem chci proto Středočechům říci,
že jsme připraveni udělat vše pro to, abychom
zajistili co nejmenší dopad těchto dopravních
omezení na kvalitu dopravy v kraji.
Josef Řihák, hejtman Středočeského kraje
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Heliport pro přistávání helikoptér s urgentními pacienty „vyrostl“ před budovou A Krajské nemocnice Liberec. Jeho stavba
byla nutná pro obhájení statutu Traumatologicko-ortopedického centra.
Heliport, který se nyní staví před budovou A, je z nouze cnost. Musíme jej
ale mít, abychom neztratili statut traumacentra. Kdybych si, právě tady chtěl
přihřát svoji polívčičku, budeme statut
komplexního centra úrazové chirurgie
pro dospělé, který jsme získali v roce
2008, na konci letošního roku obhajovat. A chceme ho nejenom obhájit, ale
také v praxi uplatňovat další moderní
metodu - navigační systémy. Jejich přínos pro pacienty je veliký. Laicky řečeno spočívá v tom, že při minimálním
operačním řezu cíleně provede zákrok,
zavede potřebné implantáty a poskytne nejlepší komplexní ošetření a stabilizuje klienta. To ovšem zase naráží na
chybějící prostory. Sálový rentgen, takzvané C rameno, a další nutné přístroje potřebují zhruba 60 čtverečních metrů. Tak velký operační sál ale nemáme a už opravdu není, kde brát. Jsem
v téhle nemocnici 36 let, a bylo by mi
moc líto, kdyby kvůli chybějícím prostorám ztratila dech ve skvěle nastoupené cestě. Bojím se okamžiku, kdy by
odtud začali odcházet výborní lékaři
a sestry, protože bychom jim nedokázali zaručit profesní růst. Rád bych ještě doplnil, že Krajská nemocnice Liberec v žádném případě nechce konkurovat ani soutěžit s dalšími nemocnicemi
v regionu. Ty vždycky budou plnit svo-

ji nezastupitelnou roli. Naším cílem není rozrůstat se kapacitně, ale funkčně.
Naplnit poslání, které vůči pacientům
máme – zaručit jim nejvyšší možnou
kvalitu specializované a superspecializované zdravotní péče, která odpovídá 21. století.

MUDr. Rostislav Polášek:
Krajská nemocnice Liberec je v jiné situaci, než před dvaceti lety. Moderní
medicína prošla za tu dobu rychlým
vývojem. Základním trendem je specializace jednotlivých oborů, to platí nejen o lékařích, ale také o přístrojovém
vybavení oddělení. Současná KNL je
v podstatě naroubovaná na původní
nemocnici okresního typu a prostorově
už nemá kam růst. Přesto musí držet
vysoký standard nepřetržité dostupnosti akutní a intenzivní péče. Proto vítám vznik pracovní skupiny, v níž jsou

Ve stacionáři kardiocentra, jednom z prvních v republice, kde se koncept jednodenní katetrizace úspěšně rozvinul, jsme zastihli pacienta Jaroslava Paulů z Liberce, který si pochvaloval jednání a skvělou péči zdejších zdravotníků.

experti z ČVUT zvučných jmen, například profesoři Majer či Moos, kteří pomohou s přípravou podkladů pro rozhodnutí akcionářů – Libereckého kraje
a statutárního města Liberec. Kdybych
měl současnou situaci konkretizovat
na příkladu kardiocentra, které vzniklo v roce 2003, museli jsme hledat místo uvnitř nemocnice, a to se negativně
dotklo interních oborů a rehabilitace.
Přesto nám chybí preventivní kardiologie a kardiorehabilitace a pro nedostatek prostoru máme omezenou ambulantní práci. Víc místa by užil i denní stacionář, v současnosti máme prostor pro čtyři pacienty, šest až osm je
naše vize. Co bychom určitě nechtěli,
a v tom se shodují všechny primariáty, abychom začali ve specializovaných
oborech stagnovat.

MUDr. Dušan Morman:
Oddělení ARO není jen anestezie při
operačních zákrocích, máme také svoje lůžka, pro ostatní oddělení provozujeme ambulanci bolesti, tišení bolesti,
poradnu pro domácí výživu u těch pacientů, kteří normální stravu mít nemohou. Všechny jmenované činnosti narážejí na nedostatek prostor, chybí logické uspořádání operačních sálů,
jejich počet je poddimenzovaný, interna a chirurgie by si zasloužily větší počet lůžek, budovy jsou staré, postavené v sedmdesátých letech minulého století ovšem podle dvacet let starých projektů. Třeba před několika dny
jsme museli vystěhovat oddělení, protože praskla stoupačka. Není divu, už
je za zenitem životnosti. Zdá se, že nikdo v minulosti nepředvídal další rozvoj nemocnice. Moderní technologie
ale potřebují moderní zázemí jak pro-

www.nemlib.cz

Specializovaná centra
Kardiocentrum
Komplexní onkologické centrum
Neurocentrum
Traumatologicko - ortopedické centrum
Oddělení
Chirurgické obory
• Anesteziologicko resuscitační
• Centrální operační sály
• Cévní chirurgie
• Gynekologicko porodnické
• JIP chirurgických oborů
• Neurochirurgie
• Oční
• Onkochirurgie
• ORL
• Ortopedie
• Spinální jednotka
• Traumatologie
• Urologie
• Ústní, čelistní, a obličejové
chirurgie
• Všeobecná chirurgie
Nechirurgické obory
• Dětské
• Dětské psychiatrie
• Diabetologie
• Dlouhodobě nemocných
• Gastroenterologie
• Infekční
• Kardiologické oddělení
• Invazivní kardiologie
• Klinické onkologie
• Radiační onkologie
• Kožní
• Nefrologie a dialýzy
• Nemoci z povolání
• Nemocniční lékárna
• Neurologie
• Plicní
• Psychiatrie
• Rehabilitace
• Revmatologie
• Ústavního hygienika
• Všeobecné interny
• Záchytná stanice
Diagnostické obory
• Klinické a soudní toxikologie
• Klinické biochemie
• Klinické hematologie
• Klinické mikrobiologie
a imunologie
• Nukleární medicíny
• Patologie
• Radiodiagnostické
• Transfuzní
Ošetřovatelská péče
• Domácí péče
• Sociální služby

umíme pomáhat

MUDr. Richard Lukáš, PhD.:
Krajská nemocnice Liberec prošla
v uplynulých sedmi až osmi letech dramatickým vývojem. Zásadně se změnila technologie a produktivita zdravotní
péče, obrat stoupl z 1, 4 na 2,6 miliardy korun. Máme tu špičkové odborníky i přístroje, které si v ničem nezadají s velkými a uznávanými nemocnicemi v ČR, například v Ústí nad Labem,
Praze nebo Hradci Králové. Chceme se
funkčně rozvíjet dál, poskytovat superspecializovanou péči, ale prostorově už
není kde. Namátkou - plicní oddělení
nemá ambulance, není místo, podobně
je to u nefrologie, onkocentrum nutně potřebuje nový lineární urychlovač,
řeší se poměrně krkolomnou přístavbou, a tak bych mohl ve výčtu pokračovat. Místnosti, ve kterých vyšetřujeme
a ošetřujeme pacienty, jsou za hranou
možností. Stávající objekty nemocnice
jsou takříkajíc každý pes jiná ves, nenavazují na sebe a téměř nepřetržitý
tlukot sbíječky a dalšího údržbářského
nářadí problémy jen odsouvají. Zkrátka, nemocnice v Liberci se v podstatě
nikdy neřešila jako celek, který má poskytovat kvalitní a dostupnou zdravotní péči. Rozšiřovala se tam, kde to bylo
možné. Postupně jsme zabrali dvě ulice, několik činžáků a vil v okolí. Výsledek ale potřebné parametry nesplňuje.
Rychlá záchranná služba se k lékařům
dostává přes nejrušnější křižovatky ve
městě, urgentní pacienty přiveze vrtulník na čtyři kilometry vzdálené letiště,
kde ho přeloží do sanity. Často jsme až
třetí či čtvrtí v pořadí, komu se dostane pacient do ruky. K nemocnici nejezdí hromadná doprava, takže klient musí pěšky do kopce, když přijede autem,
zase většinou nemá, kde zaparkovat…

V areálu KNL jsou:

storové, tak přístrojové. Vezměte si například rentgen dříve a dnes a srovnejte jej s možnostmi současného zobrazení, které dokáže například magnetická rezonance nebo CT. Ty ovšem
samozřejmě mají podstatně vyšší nároky na plochu. Jako jedna z mála nemocnic nemáme urgentní příjem, neboli emergency… Vypadá to, že se dočkáme letos. Podle mne je situace zralá
na řešení, už je takříkajíc pět minut po
dvanácté, a jsem rád, že si to akcionáři
uvědomují. Nemyslím přitom na blaho
zdravotníků, ale pacientů, pro které péči nepřetržitě zajišťujeme.

Panochova nemocnice Turnov je součástí Krajské nemocnice Liberec
V jejím čele stojí od srpna 2013 předseda představenstva a generální ředitel MUDr. Luděk Nečesaný, MBA. Vedení společnosti dále tvoří ekonomická ředitelka a místopředsedkyně představenstva Ing. Miloslava Tanečková. Posty dalších
odborných ředitelů zastávají lékařský ředitel prim. MUDr. Richard Lukáš Ph.D., ředitelka pro ošetřovatelskou péči
Mgr. Marie Fryaufová, technický ředitel Ing. Jan Rais, MBA a obchodní ředitel Ing., Mgr. Milan Trpišovský, MBA.
pedickém centru. Součástí centrové péče je navíc Centrum laboratorní medicíny a Chirurgické centrum.
Krajská nemocnice Liberec provozuje
také lůžka následné a dlouhodobé péče, základní a specializované diagnostické služby a ústavní lékárnu s prodejnou zdravotnických potřeb, kterou posílila v květnu roku 2010 výdejna léčiv
v Husově ulici.

Věková a vzdělanostní charakteristika nejen lékařů a ostatních vysokoškoláků, ale i zdravotních sester
je na velmi vysoké úrovni. Na vzestupu je vědecká i publikační činnost. Zdejší specialisté se aktivně
účastní celostátních, evropských
i světových kongresů, jsou zapojeni do mezinárodních klinických
studií a grantů. Mnoho specialis-

Krajská nemocnice Liberec klade velký
důraz na vysokou úroveň medicínské
i ošetřovatelské péče. Důkazem trvalého poskytování kvalitních služeb je certifikát systému řízení kvality ISO 9001,
který získala v dubnu roku 2006. Nově Krajská nemocnice Liberec, a.s. prošla v polovině června 2013 třídenním
reakreditačním šetřením obecně prospěšné společnosti SAK (Spojená akreditační komise ČR) a získala certifikát
o udělení akreditace do června 2016.
Stránku připravil Metropol

inzerce

Krajská nemocnice Liberec (KNL) je největším zdravotnickým zařízením v regionu, které poskytuje své služby v působnosti nejenom celého Libereckého kraje, ale i širší spádové oblasti. Ve
svých čtyřech centrech akreditovaných
Ministerstvem zdravotnictví České republiky poskytuje vysoce specializovanou péči v Kardiocentru, Neurocentru,
Onkocentru a Traumatologicko-orto-

tů z řad lékařů a sester vyučuje odborné předměty na Ústavu zdravotnických studií Technické univerzity
v Liberci (TUL) ve specializovaných
kurzech ošetřovatelství a biomedicínských technik. Většina pracovišť
KNL získala akreditaci MZ pro vzdělávání lékařů. Krajská nemocnice Liberec je výukovým pracovištěm pro
přípravu studentů Lékařské fakulty
Univerzity Karlovy v Hradci Králové
a rovněž je výukovým pracovištěm
pro žákyně Střední a vyšší zdravotnické školy a Ústavu zdravotnických studií TUL.

Krajská nemocnice Liberec, a.s

Krajská nemocnice Liberec patří
ke špičkovým zdravotnickým zařízením v České republice. Po medicínské stránce drží krok s fakultními nemocnicemi. Co ale kolegium zdejších primářů trápí, je absence dlouhodobého rozvoje, což
se projevuje v nedostatečném prostorovém zázemí jednotlivých specializovaných center i oddělení.
Metropol se proto zeptal tří z nich
– lékařského ředitele a přednosty traumacentra MUDr. Richarda
Lukáše, přednosty kardiocentra
MUDr. Rostislava Poláška a primáře anesteziologicko-resuscitačního
oddělení MUDr. Dušana Mormana,
jak vidí současnost a hlavně budoucnost nemocnice, která slouží
pro spádovou oblast zhruba 450
tisíc obyvatel převážně z Libereckého kraje.

Krajská nemocnice Liberec

Kolegium primářů: Praskáme ve švech a není se kam rozvíjet

Jihočeský kraj
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Kraj představil na brněnském veletrhu
REGIONTOUR projekt Jižní Čechy aktivní
Jižní Čechy aktivní. To je název projektu pro letošní rok, se kterým Jihočeský kraj seznámil návštěvníky veletrhu Region Tour 2014 ve dnech 16. až
19. ledna na brněnském výstavišti.
Záměrem tohoto projektu je oslovit
všechny, kteří tráví dovolenou v našem kraji aktivním způsobem. V jeho rámci budou koordinovány a propagovány veškeré aktivity věnující
se propagaci sportu a všech forem
aktivní turistiky.
„Jižní Čechy nabízejí vedle nedotčené
přírody a obrovského kulturního dědictví nespočetně možností, jak si protáhnout tělo, udělat něco pro své zdraví a strávit dovolenou nebo víkend
v našem regionu v pohybu. Právě aktivní odpočinek je tím nejlepším, co
můžete v dnešní uspěchané době pro
své zdraví udělat. A jihočeská krajina aktivnímu pohybu prostě přeje. Ať
už se jedná o cyklistiku, bruslení, lyžování, jízdu na koni či adrenalinové
atrakce v podobě lanových parků, horolezeckých stěn nebo paraglidingu,“
uvedl hejtman Jiří Zimola s tím, že
jih Čech není jen Lipno pro rodiny
s dětmi, ale jedná se o celý region,
který nabízí řadu aktivit například
i pro seniory.

Návštěvníci jihočeské expozice,
která byla převážně zhotovena ze
dřeva, si mohli mimo jiné vyzkoušet téměř šest metrů vysokou dřevěnou rozhlednu, která připomíná
Stezku korunami stromů v Lipně
nad Vltavou, panoramatické fotografie nebo virtuální sjezd na lyžích. Zájemci se mohli také nechat
vyfotografovat s pozadím krajiny
jižních Čech.
„Společně s Jihočeským krajem se v naší expozici představilo 14 spoluvystavovatelů, jedná se o různá města a destinace na jihu Čech. A každou hodinu
se tu uskutečnila i soutěž, během které
se losovalo o volné vstupenky do některého z jihočeských zimních či volnočasových areálů,“ doplnil Zimola.
Veletrh Region Tour Brno nabídl největší prezentaci cestovního ruchu
s akcentem na regiony ve střední
Evropě. Účastní se jej klíčové subjekty a osoby s rozhodovacími pravomocemi v cestovním ruchu České
republiky a jednotlivých regionů.

Celkový pohled na jihočeskou expozici na Region Touru 2014 v Brně.

Hejtman Jiří Zimola slézá v jihočeské expozici při zahájení veletrhu Region Tour 2014 v Brně z dřevěné rozhledny, která připomíná Stezku korunami stromů v Lipně nad Vltavou.

Hejtman Jiří Zimola se v jihočeské expozici při zahájení veletrhu Region Tour
2014 v Brně setkal s premiérem Jiřím Rusnokem a Kateřinou Neumannovou.

Na výstavišti byla podepsána dohoda
o spolupráci s Dolními Rakousy

Nový Pracovní program spolupráce s Dolními Rakousy na roky 2014 až
2017 byl uzavřen v rámci Dohody o spolupráci mezi spolkovou zemí Dolní Rakousy a kraji Jihomoravským, Jihočeským a Krajem Vysočina. Slavnostnímu aktu podpisu byli přítomni premiér Jiří Rusnok, dolnorakouský zemský hejtman Erwin Pröll, hejtmani všech tří dotčených krajů Michal Hašek, Jiří Zimola a Jiří Běhounek i velvyslanci obou zemí Ferdinand Trauttmansdorff a Jan Sechter.

inzerce

www.kraj-jihocesky.cz

Program upřesňuje Dohodu o spolupráci uzavřenou v září 2002 ve Znojmě a týká se celkem čtrnácti oblastí,
mj. vodního hospodářství, dopravy či
ochrany před katastrofami. Hejtman
Michal Hašek v roli hostitele zdůraznil,
že se s rakouskými partnery scházíme
ve významném roce, kdy oslavíme 25
let od pádu železné opony a také 10 let
od vstupu České republiky do Evropské
unie. „Jako jihomoravský hejtman jsem
pyšný na to, že naše regiony praktickými věcmi a praktickými projekty naplňují
společné přeshraniční partnerství. Dohoda umožní realizaci konkrétních projektů, které spojí konkrétní lidi, města a obce,
firmy,“ uvedl hejtman Hašek. Potěšení
vyjádřil rovněž premiér Jiří Rusnok: „Vi-

dím velký potenciál další kooperace našich krajů s rakouskými regiony, protože
tento potenciál podle mého názoru dosud
není plně využitý. Proto jsem velmi rád,
že mohu být přítomen tomuto aktu, který
představuje konkrétní krok další sousedské přeshraniční spolupráce.“
Jihočeský hejtman Jiří Zimola oceňuje především postup společných projektů. „Jedna věc je politická podpora této dohody, druhá je pak přístup
všech, kteří pracují na konkrétních aktivitách. A těchto aktivit najdeme v základních třinácti bodech spolupráce opravdu hodně, například v oblasti zdravotnictví „Healthacross in Practice,“ kdy v pilotním projektu čerpáme
ambulantní péči pro České občany

v Gmündu, v oblasti dopravy se zaměřujeme na výstavbu a elektrizaci železniční tratě Veselí n.L - Gmünd - Č. Budějovice, sledujeme reaktivaci spojení
Fratres - Slavonice. V oblasti územního
plánování jsme zapojeni do projektu
ERRAM, v oblasti vzdělávání podporujeme jugendkamp ve městě Tulln, což
je setkání mládeže v Rakousku, kde se
účastní vítězové jazykových olympiád, na poli kultury i nadále rozvíjíme
projekt Kulturní most mezi Jihočeským
krajem a Dolními Rakousy, na rok 2015
plánujeme společnou Zemskou výstavu
s Dolními Rakousy.“
Dolnorakouský hejtman Erwin Pröll
poděkoval za příležitost setkat se na
brněnském výstavišti v takto výjimečném složení. „Jde o historické setkání,
protože jde již o jedenáctou dohodu mezi
českými příhraničními regiony a rakouskou stranou. Navíc je zde přítomen také premiér České republiky, letošní rok je
vskutku významný a je také příznačné,
že se podpis koná právě na půdě brněnského výstaviště,“ konstatoval hejtman

Pröll a připomněl rovněž posun ve
vzájemných vztazích. „Při podpisu první dohody jsme sem jeli jako sousedi, ale
cizí. Dnes jsme přijeli jako přátelé. Z oddělující hranice železné opony se stal
přátelský region se společnými cíli. Těší mě zejména sílící spolupráce v oblasti vzdělávání, která provází i tento podpis a je velkým příslibem do budoucna.“
Současně s Pracovním programem totiž podepsali smlouvu o spolupráci také rektor Mendelovy univerzity Brno
Jaroslav Hlušek a prorektor Vysoké
odborné školy Krems Karl Ennsfellner.
„Dnes podepsaný program bude naplňován do roku 2017 a podle mého názoru
existuje jen jedno nebezpečí do dalších
desetiletí, a to, že by se tato spolupráce
stala samozřejmostí. Musíme si být vědomi, že každý z nás se musí dennodenně snažit tento program realizovat, a to
krok za krokem,“ konstatoval na závěr
Edwin Pröll a zdůraznil zejména nutnost diskutovat i o otázkách, kde dosud nepanuje shoda, jako je například
oblast využití jaderné energie.

Skvělá reklama
pro jižní Čechy
V prosinci 2013 navštívila Jihočeský kraj skupina zástupců významných ruských cestovních kanceláří a novinářů, včetně štábu ruské
televize ATN - Rossija 2 a 24, jejíž
sledovanost se pohybuje na hranici 3 milionů diváků.

Podívejte se na originální reportáže o Jihočeském kraji, zejména
pak o Hluboké nad Vltavou, Třeboni, Českém Krumlově, Vyšším
Brodě a Lipensku.
Videa naleznete v následujících
odkazech na stránky ruské televize ATN - Rossija:
• http://atntv.ru/9051-rozhdestvo-v-evrope.html
• http://atntv.ru/9065-chexiya-1.
html
• http://atntv.ru/9085-chexiya-2.
html
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