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Jiří Langmajer
Narodil se 3. 6. 1966 v Plzni. Vystudoval pražskou konzervatoř. Během studií
si zahrál v seriálu Třetí patro a ve filmu Proč? Hrál v Divadle Na Vinohradech,
v Hudebním divadle Karlín, v Národním Divadle a v Divadle pod Palmovkou.
V roce 1999 se stal držitelem Ceny Thálie pro umělce do 33 let. Byl nominován
na Cenu Alfréda Radoka a dvakrát na cenu Český lev.
Zahrál si ve filmech Pravidla lži, Snowboarďáci, Milenci a vrazi, Doktor od jezera hrochů, Na vlastní nebezpečí, Líbáš jako ďábel a v seriálech Zdivočelá země,
Četnické humoresky a Ordinace v růžové zahradě 2.

Více na facebook.com/cesky paralympijsky tym

 Byla role v muzikálu Mata Hari váš sen? Proč
jste ji vzal?
Prvním předpokladem bylo, že jsem měl zrovna
čas zkoušet a hrát. Mata Hari režíroval Radek Balaš, který je zároveň také autorem scénáře. Moc
si ho vážím jako člověka i jako odborníka na
správném místě. S Radkem jsem spolupracoval potřetí a byl pro mě zárukou smysluplné práce. A neposledně jsme si s Michalem
Davidem slibovali, že na sebe nějakým způsobem narazíme a něco spolu uděláme. No
a vidíte, konečně se podařilo a já jsem za to
opravdu moc rád.
 Přece jen vás ale diváci znají především jako filmového a divadelního herce.
Možná ani nevědí, že jste v muzikálech
už hrál. O které se jednalo?
Hrál jsem v Drákulovi, kde jsem ztvárnil trojroli stejně jako Jirka Korn, a já
velmi drze. Další zkušeností byl muzikál Adéla ještě nevečeřela, který hrálo Divadlo Broadway. Režíroval ho také Radek Balaš. Hrál jsem
tam padoucha Kracmara a právě za
něj jsem byl už nominován na cenu Thálie.
 Role Maurice Chevaliera je ale
velká …
Ano, je větší, než ostatní muzikálové role, které jsem dělal a musím přiznat, že mě baví skoro úplně nejvíc. Už z toho důvodu, že
v muzikálu zazní spousta dobré, swingové muziky, kterou mám
rád. Swingem já jsem odkojený, dělá mi dobře na duši a baví mě svojí
atmosférou.

 Jaký je kabaretiér Maurice Chevaliér vlastně člověk?
Když je potřeba, stane se postavou v ději a jindy z něj
najednou vystoupí a komentuje jej. Je jediný, který může komunikovat s diváky. Díky tomu je tahle role pro mě
rozmanitá a osvobozující.
 Evidentně vás baví ta volnost na jevišti?
Ano, přesně tak. Moje figura je o té volnosti a svobodě.
Nemusím za každou cenu držet jednu osobu a mohu vystupovat z role. Mohu komentovat, co se děje a třeba se
i na chvíli stát divákem. To je přece báječné…
 Co říkáte nominaci na cenu Thálie?
Samozřejmě že mne to velmi těší, ale především mám radost z toho, že je to skvělá propagace divadla a všech lidí,
kteří se na muzikálu podílejí. Ať už je to Radek Balaš, Michal David nebo textař Lou Fanánek Hagen a samozřejmě skvělí herci a všichni další, kteří nejsou na jevišti vidět, ale odvádějí bezvadnou práci. Je moc dobře, že se ty
oči otočí na chvíli i na ně, protože si to vážně zaslouží.
 A co by případná cena Thálie přinesla konkrétně
vám?
Já jsem to nedělal kvůli nějakému ocenění a přijde mi
skoro až absurdní, že bych já měl byt nominovaný na
cenu Thálie. V tomhle oboru je dost lidí na daleko vyšší úrovni, než já. Po pěvecké i po taneční stránce. Já nejsem ani zpěvák ani tanečník. Pro mě je tahle role takové moje potěšení a i kdybych tu cenu dostal, zase tolik
to pro mě neznamená.
 Proč? Neplynou z toho ocenění žádné výhody?
I když získáte cenu Thálie, rozhodně se vám nezvedne
kredit, nedostanete vyšší honoráře. Nebudou vás více
obsazovat nebo si vás víc vážit. Já chodím do Divadla
Broadway proto, že tam jsem fakt šťastný a prožívám
tam úžasnou hereckou, jevištní svobodu. Kolem divadla
je spousta skvělých lidí, zpívám hezké písničky a udržuji se v kondici po muzikální stránce. A to je pro mne
vlastně daleko důležitější, než ocenění a ceny.
Text: Šárka Jansová, foto: Archiv Divadla Broadway

zpravodajství y zábava y sport y ankety y glosy

Herec Jiří Langmajer má velký důvod k radosti. Kromě rolí ve filmech a seriálech je výborný i na jevišti. Za roli MAURICE CHEVALIERA v muzikálu MATA HARI byl nominovaný na cenu Thálie v kategorii mužský jevištní
umělecký výkon-opereta a muzikál.
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Jiří Morštadt: Máme radost, že čtenářů přibývá
Čas utíká jako voda. Novinám Metropol a jejich internetovému zpravodajskému portálu www.tydeniky.cz je letos osm let. Jsou to tedy už zdravě vyvinuté a pevně ukotvené tituly na mediální scéně. Jak dosavadní
existenci hodnotí a jaký je výhled do budoucnosti, to nám pověděl ředitel vydavatelství Ing. Jiří Morštadt.
 Jaká byla uplynulá léta v čele regionálních novin?
Podnikání v České republice je velká
škola života, mediální scénu nevyjímaje. Ve sdělovacích prostředcích pracuji
celou svoji profesní kariéru, a tak mohu srovnávat. Jsem rád, že se mi splnilo velké přání – stát se samostatným
vydavatelem a s týmem spolupracovníků připravovat noviny, plnit webové portály pozitivními zprávami a pomáhat všude tam, kde je to potřebné a možné. Těší nás obrovský zájem
čtenářů, kteří si berou Metropol z našich stojanů, kde mizí rychlostí blesku, a stejně tak máme radost z přibývajících návštěvníků našich portálů

www.tydeniky.cz a www.zpravodajstvionline.cz i na facebookových profilech Noviny Metropol a Český Metropol. Sluší se také poděkovat všem našim obchodním partnerům, kteří nám
pomáhají k ekonomické prosperitě.
 Komu naopak pomáhá Metropol?
Pomáháme od samotného začátku.
Například našim paralympikům, začínajícím umělcům, sportovcům, seniorům, klukům a děvčatům z dětských a azylových domovů, opuštěným a týraným zvířatům… Potřebných je mnoho, a tak jsme před čtyřmi
lety založili projekt Metropol pomáhá,
kde činnost koordinujeme. Příkladem
může být čtenářsky oblíbená anke-

ta Osobnost roku Ústeckého kraje, jejímž cílem je představit veřejnosti lidi,
kteří dávají svůj um, zkušenosti a síly
ve prospěch regionu a nečekají přitom
žádnou odměnu ani uznání. Slavnostní vyhodnocení již třetího ročníku se
konalo ve čtvrtek 13. února na zámeč-

ku Větruše v Ústí nad Labem a podle
slov více než 300 hostů se skvěle vydařilo. Přidali jsme se k iniciativě senátorek a senátorů Parlamentu České
republiky na ochranu zvířat s mezinárodním kontextem, protože v řadě evropských zemí je zvíře stále ještě pokládáno za věc a podle toho se k němu, bohužel, někteří lidé chovají.
V tomto duchu budeme určitě pokračovat i nadále. Vyzvali jsme čtenáře,
aby nám o dobrých skutcích ze svého
okolí napsali, rádi je zveřejníme, protože příklady táhnou.
 Co přejete vydavatelství do dalších let?
Celému jeho týmu, všem spolupracovníkům a obchodním partnerům především zdraví, a to jak fyzické, tak i ekonomické. To samé přeji také našim čtenářům v rámci celé republiky, protože
právě pro ně noviny i internetové portály rádi a s láskou připravujeme. (red.)

V březnu začnou
dopravní omezení
Liberec | Liberecký kraj zahájil
již v loňském roce stavbu „Přestavba křižovatky silnice I/35
a ul. České Mládeže - II. etapa“
v Liberci financovanou z Regionálního operačního programu
NUTS II Severovýchod.
V loňském roce byly realizovány přeložky inženýrských sítí,
které byly postaveny za provozu. „Cílem projektu je modernizace silničního úseku, který zkvalitní dopravní obslužnost regionu a zároveň zvýší
bezpečnost provozu v této lokalitě,“ řekl krajský radní pro dopravu Vladimír Mastník s tím,
že hlavní stavební práce na
okružní křižovatce a na rekonstrukci mostu, jsou naplánovány na letošní rok.
(od dop.)

Zámek v Roztokách čeká na vybavení Nové pagery zlepší dostupnost záchranné služby
Střední Čechy | Rada Středočeského kraje schválila vyhodnocení zbývajících čtyř částí veřejné zakázky na dodávku interiérů v rámci projektu
„Rekonstrukce a nové využití zámku v Roztokách u Prahy“.

Jižní Čechy | Jihočeská zdravotnická záchranná služba bude lépe a rychleji dostupná. Díky prostředkům z Jaderné elektrárny Temelín získají lékaři a další zdravotnický personál nové pagery, které zasahujícím posádkám
v terénu poskytnou okamžité a zásadní informace z dispečinku záchranné služby.
zdravotníků také policii a hasiče, ať
už profesionální tak i dobrovolné,“
konstatoval hejtman Jihočeského
kraje Jiří Zimola.
Projekt zavedení pagerů v hodnotě
přibližně 2,5 milionu korun by měl
být dokončen a uveden do plného
provozu v polovině letošního roku. Náklady na jeho zřízení budou
plně hrazeny z prostředků energetické společnosti ČEZ na základě
rámcové smlouvy mezi ČEZ a Jiho-

českým krajem. „Jde o moderní systém, který vedle dalších druhů spojení zajistí rychlou a zcela spolehlivou
komunikaci mezi operačním střediskem a posádkami našich vozů. Předávání informací přes mobilní síť je často zdlouhavé a mnohdy nespolehlivé,
ne všude je kvalitní signál, síť může
být také z různých důvodů přetížena
a podobně,“ uvedl ředitel Zdravotnické záchranné služby Jihočeského
kraje (ZZS JčK) Marek Slabý. (od dop.)

Jedná se o výtěžek ze vstupného na
dětskou show s Bořkem stavitelem,
která se konala v říjnu loňského roku
v plzeňském Parkhotelu. Předání šeku bylo spíše symbolické, za peněžní
dar již nemocnice zakoupila infuzní
pumpu pro dětské oddělení. Domažlická nemocnice celkem tři infuzní
pumpy kupovala již na podzim i pro
ostatní pracoviště, včetně dětského
oddělení. „Infuzní pumpa je zařízení
využívané například k zavodnění organismu, když dítě trpí onemocněním,

které provází nedostatek tekutin. A dále slouží k aplikaci léků do žíly zejména antibiotik, kde je nutné velmi přes-

né dávkování,“ uvedla lékařka dětského oddělení Domažlické nemocnice
Soňa Budková.
(od dop.)

 Ekologické výhody zemního plynu
jsou obecně známé. Je to i ekonomicky výhodné?
Určitě. Kdo jezdí na zemní plyn, stojí ho to ve srovnání s benzínem přibližně polovinu.
 Jaká je vlastně nabídka CNG vozidel na trhu?
K dispozici je 40 modelů sériově vyráběných osobních či užitkových vo-

zidel na CNG, namátkou lze jmenovat
FIAT (modely Panda, Evo, Qubo, Fiorino, Doblo, Ducato), Volkswagen (modely Passat, Touran, Caddy, Golf), Mercedes Benz (B, E třída), Opel (Zafira). Ještě
letos by se nabídka měla rozšířit o Audi A3. V roce 2012 domácí výrobce Škoda Auto obohatil trh o CNG Škoda Citigo a netrpělivě očekáváme novou CNG
Škodu Octavii.
 Existují v Praze nějaké speciální
CNG projekty?
Úspěšně pokračuje společný projekt
hlavního města Prahy, Pražských služeb, a. s., a Pražské plynárenské, a. s.,
týkající se převodu svozových a čisticích vozidel na stlačený zemní plyn.
V současnosti se 76 CNG komunálních, speciálních servisních a obslužných vozidel pro svoz odpadu a čištění ulic pohybuje v ekologicky nejvíce
zatížených oblastech v centru hlavního města. I Česká pošta už začala
jezdit na zemní plyn, v Praze dnes
provozuje 202 těchto vozidel. Jedná
se především o dodávky, menší FIAT

Doblo a větší FIAT Ducato. Hlavní důvody pro využívání zemního plynu
v dopravě jsou ekologie a úspora nákladů na pohonné hmoty.
 Je možné si CNG auta někde vyzkoušet?
Pražská plynárenská, a. s., již od roku
2007 provozuje první CNG autopůjčovnu v České republice. V areálu Michle,
poblíž zdejší CNG stanice, je pro zájemce připraveno 40 CNG vozidel značky
FIAT a Iveco. V naší nabídce jsou menší auta do města – FIAT Panda, Punto
Evo, rodinné auto FIAT Multipla, ale
třeba i dodávka Doblo Van nebo menší nákladní vůz pro převoz materiálu
nebo stěhování – Iveco Daily. Zájemci si mohou v praxi vyzkoušet, jak se
CNG do vozidla plní, jeho jízdní vlastnosti např. dojezd, spotřebu, ekonomiku provozu. Bezpochyby největší předností těchto vozů jsou nízké provozní
náklady. Většina našich „spokojených“
zákazníků si již CNG auto podruhé nepůjčuje, ale pořizuje si svoje vlastní.
Jezdit na zemní plyn se vyplácí!

Zkvalitnění a zrychlení komunikace by se mělo projevit v dalším zvýšení spolehlivosti práce záchranářů
včetně zkrácení dojezdových časů
k jednotlivým případům.
„Vědomí, že v kritických situacích
se můžeme spolehnout na profesionální a rychlou pomoc, je důležité
pro každého z nás. Proto se Jihočeský kraj snaží maximálně podporovat rozvoj všech složek Integrovaného záchranného systému, tedy vedle
Areál zámku, který se nalézá v centru obce Roztoky.
Náklady na zbývající vybavení
vnitřních prostor zámku budou
2,1 milionů korun. Původní odhadovaná cena se pohybovala kolem 2,3 milionů korun.
Oprava zámku, který v roce 2002
poničily povodně, skončila na podzim roku 2012. Zbývá jen vybavit
interiéry – vitríny nebo kopie historických oděvů. První část byla
vysoutěžená už loni v listopadu,
jednalo se o vymalování místností s využitím historických technik,
vybavení infocentra a dodávku repliky kachlových kamen. „Chceme, aby zámek nebyl jen historickou
památkou, ale aby sloužil. Stane se
z něj kulturní, vzdělávací a zábav-

ní centrum,“ uvedl hejtman Středočeského kraje Josef Řihák.
„Zámek má důležitou roli v cestovním
ruchu. Vzhledem k tomu, že loňské povodně postihly jeden objekt muzea –
ateliér Zdenky Braunerové, je určitou
satisfakcí, že po provedení této zakázky bude možné zámek zřejmě v červnu otevřít,“ řekl radní pro kulturu
a památkovou péči Zdeněk Štefek.
Středočeský kraj zámek zrekonstruoval za pomoci evropských
fondů za necelých 80 milionů korun. Nachází se v centru Roztok
u Prahy nedaleko soutoku řeky Vltavy a Únětického potoka. Aktuální program muzea naleznete na
www.muzeum-roztoky.cz (od dop.)

Finanční dar pro domažlickou nemocnici
Domažlice | Hejtman Plzeňského
kraje Václav Šlajs a jeho náměstek
Václav Šimánek předali ředitelce
nemocnice v Domažlicích Aleně
Vyrutové šek na 27 230 korun.

Jezdit na zemní plyn se vyplatí

inzerce

Stlačený zemní plyn (CNG) je v České republice již dobře známá a zavedená pohonná hmota. Do širšího povědomí veřejnosti se začal dostávat
po roce 2005. Prodej CNG meziročně roste o desítky procent, staví se nové CNG plnicí stanice, automobilky nabízejí nové modely aut na zemní
plyn. Pražská plynárenská, a. s., zaujímá mezi plynárenskými společnostmi přední místo v prosazování zemního plynu v dopravě. Na aktuální stav využití zemního plynu v dopravě v Praze jsme se zeptali mluvčího společnosti Pražská plynárenská, pana Miroslava Vránka.
 Jak to vypadá s rozvojem CNG
v Praze?
Velmi dobře, obliba zemního plynu
mezi pražskými motoristy roste. Prodej CNG v Praze se zvýšil v roce 2013
oproti předchozímu roku o 45% a dosáhl 3,05 milionu m3. V Praze jezdí
zhruba 2,5 tisíce CNG vozidel.
 Kde mohou řidiči CNG natankovat?
V Praze mají motoristé k dispozici 8 veřejných plnicích CNG stanic. Pět z nich
vlastní a provozuje Pražská plynárenská - ve svém areálu v Michli v Praze 4,
u čerpací stanice SHELL ve Švehlově
ulici v Praze 10, v areálu Pražských služeb, a. s., Pod Šancemi v Praze 9, u čerpací stanice Q100 v Praze 4 – Hodko-

vičkách a u Evropské ulice v Praze 6 –
Liboci. U všech uvedených stanic je samoobslužný provoz 24 hodin denně,
zákazníci mají na výběr možnost platby v hotovosti, běžnou platební kartou
nebo zákaznickou kartou CNG CardCentrum. Další stanice v Praze připravujeme a brzy začne jejich výstavba.
V celé České republice je 55 veřejných CNG plnicích stanic s maximální vzdáleností mezi nimi 200 km.
Navíc, nabízená sériově vyráběná CNG vozidla jsou dvoupalivová,
a tak i v případě vyčerpání nádrže
na zemní plyn lze bez problémů pokračovat v cestě standardním způsobem, na benzín.

Záchranáři a profesionální i dobrovolní hasiči zasahující na Lipensku
mohou od pondělí 3. února využívat nové Centrum integrovaného záchranného systému (IZS) ve Frymburku. Jeho vybudování si vyžádalo
celkem 30 milionů korun, z čehož 21 milionů dalo generální ředitelství
Hasičského záchranného sboru České Republiky, šest milionů Jihočeský
kraj a tři miliony městys Frymburk.
Hlavním důvodem stavby nového
centra IZS byly zcela nevyhovující
podmínky, ve kterých ve Frymburku
zdravotnická záchranná služba a profesionální i dobrovolní hasiči působili. A zároveň, že dynamický rozvoj turistického ruchu v okolí Frymburku
a Lipna nad Vltavou logicky způsobuje zvýšený počet různých typů mimořádných událostí. Od úrazů, přes

www.kraj-jihocesky.cz

Záchranáři a hasiči mají nové
výjezdové centrum pro oblast Lipenska
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dopravní nehody, požáry, záchrany
na vodní hladině, pátrání po osobách
až po specifické hrozby nehody hromadné lodní dopravy.
„Díky spolupráci Jihočeského kraje, hasičů profesionálních i dobrovolných,
záchranářů a vedení městysu dnes
otevíráme unikátní zásahové středisko. Ačkoliv si všichni přejeme, aby se
jeho dveře otevíraly co nejméně, věřím,

Hejtman Jiří Zimola přestříhává pásku nově otevřeného centra IZS ve Frymburku.

Nové centrum IZS ve Frymburku stálo 30 milionů korun.

že bude perfektně sloužit jak místním,
tak statisícům turistů, kteří na Šumavu k Lipenskému jezeru přijíždějí. A když už hasiči nebo záchranáři
budou muset vyjet, tak ať všechny jejich zásahy dopadnou šťastně,“ uvedl
hejtman Jiří Zimola.

Složky IZS ze stanice Frymburk vykrývají rozsáhlé území od Horní
Plané až za Vyšší Brod, dále pak severně k Hořicím na Šumavě a Světlíku, jižně Lipenské jezero až ke
státní hranici. Jedná se o území
o velikosti více než 1 000 km2. Na

tomto území se samozřejmě nachází celá řada jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí, které jsou zařazeny do poplachového plánu IZS.
Neopomenutelná je zde i možnost
přeshraniční spolupráce záchranných složek.

Kraj žádá SFDI o převod
nevyčerpaných peněz na opravy silnic

Šťastná hvězda přinesla českobudějovické
neonatologii dvacet tisíc korun

Kraj podává žádost k Státnímu fondu dopravní infrastruktury (SFDI)
o převod 133 milionů korun určených na odstranění škod na silnicích
II. a III. tříd poničených loňskými povodněmi z roku 2013 do roku 2014.

Výtěžek 20 tisíc korun z charitativní akce Šťastná hvězda získala neonatologie v českobudějovické nemocnici.
Šek na tuto částku převzal v úterý 4. února primář tohoto oddělení Milan Hanzl od generálního ředitele společnosti ČSAD Autobusy ČB Vladimíra Homoly.

Částka je součástí balíku peněz,
který měl kraj od SFDI smluvně
zajištěn, ale nestihl je vyčerpat.
Celkem činila 157 milionů korun
a z toho se loni podařilo využít
pouze 24 milionů.
„Naším cílem je urychleně pokračovat v rekonstrukci silnic zasažených
v červnu velkou vodou a rádi bychom
k tomu samozřejmě využili tyto státní
peníze. Problém je v tom, že byly tyto
finanční prostředky na podzim 2013
uvolněny s předpokladem, že je proinvestujeme do konce uplynulého roku. Kvůli náročné projektové přípravě, délce výběrových řízení na zpracovatele projektové dokumentace a realizátora staveb a vlastní výstavbě, to
ale nebylo možné,“ vysvětlil krajský
radní pro dopravu Antonín Krák.
Předpokládané náklady na nápravu popovodňových škod na kraj-

ské dopravní síti činí zhruba 164
milionů korun. „Většinu z nich by
nám měly pomoci pokrýt právě peníze od Státního fondu dopravní infrastruktury. Zbylou část, tedy 31 milionů by pak uhradil kraj ze svého rozpočtu,“ uzavřel Krák.
Příklady oprav:
• Českobudějovicko: Oprava mostu
přes Stropnici u obce Veselka za
16,3 milionu Kč.
• Českokrumlovsko: Rekonstrukce
opěrné zdi silnice Č. Krumlov Rožmberk za 22,3 milionu Kč.
• Prachaticko: Stabilizace silnice Malovice - Malovičky za 4,9 milionu Kč.
• Strakonicko: Oprava mostu mlýnský náhon Krašlovice
za 4 miliony Kč.
• Táborsko: Oprava mostu ve Stádleci za 27 milionů Kč.

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

Společnost ČSAD Autobusy tuto charitativní akci uspořádala během loňského adventu, kdy jeden z jejích
vozů označený jako Šťastná hvězda jezdil po jižních Čechách. Cestující si u řidiče kupovali hvězdičky, na
něž psali vzkazy, a hvězdičkami následně autobus polepili.
„Neonatologické oddělení dar použije jako příspěvek na nákup tzv. pelíšků. Tyto pomůcky v nemocnici používají při péči o nedonošené děti. Pelíšek imituje do jisté míry prostředí, které má dítě v děloze, a pomáhá tak jeho vývoji.
Pořizovací cena jednoho kusu je zhruba
3 500 korun a ošetřovatelsky znamená
jeho využití velký pokrok. Nákup dalších pelíšků dopřeje tuto péči většímu
počtu novorozenců,“ popsal Hanzl.
Podle krajského radního pro dopravu
Antonína Kráka, který se předání rovněž účastnil, se na první pohled se může zdát, že v porovnání s rozpočtem
oddělení, které se stará o ty nejmenší
děti, nejde o příliš vysokou částku. „Na
druhé straně všichni víme, v jaké situaci
se nachází financování českého zdravotnictví. Platí tedy i zde známé rčení, že každá koruna je dobrá. Přijměte tedy mé díky za snahu o vylepšení komfortu v péči
o naše malé pacienty a současně za oce-

Na snímku jsou zleva: Jednatel JIKORDu Jiří Borovka, krajský radní pro dopravu Antonín Krák, generální ředitel ČSAD Autobusy České Budějovice Vladimír
Homola a primář českobudějovické neonatologie Milan Hanzl.
nění práce našich vysoce erudovaných lékařů, sester i dalšího zdravotnického personálu nemocnice, která je centrem vysoce specializované medicínské péče na jihu
Čech,“ dodal Krák.
Neonatologické oddělení je spolu s Gynekologicko - porodnickým oddělením
Nemocnice České Budějovice, a.s. součástí Perinatologického centra, jež patří dlouhodobě mezi trojici nejlepších

lékařských pracovišť v České republice zabývajících se problematikou těhotenství, porodu a péče o dítě po porodu. Jeho výsledky ho současně řadí
mezi absolutní světovou špičku v tomto medicínském oboru. Jihočeský kraj
věnuje rozvoji perinatologického centra velkou pozornost. V plánu je výstavba zcela nového objektu v hodnotě cirka 200 milionů korun.

něného obcemi, kraji a soukromými
osobami se to netýká. „Tímto materiálem se ještě budeme zabývat na radě kraje a pak žadatelům samozřejmě
odpovíme,“ dodal.
Pokud by církevní instituce na získání výše uvedeného movitého majetku trvaly, musely by prostřednictvím
občanskoprávní žaloby prokázat, že
jim tento majetek opravdu patřil.
Podobně je kraj připraven zamítnout i výzvy církevních institucí
v případě restitucí majetku nemovi-

tého, který je v jeho vlastnictví. Zde
jsou žadateli Biskupství Českobudějovické, Cisterciácké opatství ve Vyšším Brodě a Česká katolická charita.
První zmiňovaná instituce žádá například o budovy Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy automobilní a technické v Českých Budějovicích, cisterciáctví pak usiluje
o budovu Střední školy a Vyšší odborné školy cestovního ruchu na Senovážném náměstí v Českých Budějovicích.

Církev chce v restituci majetek od kraje. Ten to považuje za bezpředmětné
Více než 10 tisíc položek movitého majetku žádají v rámci restitucí vrátit církevní a náboženské společnosti po Jihočeském kraji. Respektive po
jím zřizovaných organizacích, které je doposud vlastní ve svých depozitářích. Kraj ale žádnou takovou povinnost nemá a požadavek považuje za bezpředmětný.
cích, Jihočeském muzeu v Českých Budějovicích, Regionálním muzeu v Českém Krumlově a Muzeu Jindřichohradecka,“ uvedl hejtman Jiří Zimola
s tím, že se jedná například o více
než 2,5 tisíce předmětů z depozitáře Jihočeského muzea, zhruba osm

inzerce

„Konkrétními žadateli byly Biskupství
Českobudějovické, Provincie Řádu minoritů v ČR, Provincie bratří františkánů a Římskokatolická farnost Roseč. V rámci restitucí požadují navrácení movitého majetku po Jihočeské
vědecké knihovně v Českých Budějovi-

tisíc církevních tisků uložených v Jihočeské knihovně a kolem 100 předmětů ze sbírek Regionálního muzea
v Českém Krumlově.
Podle Zimoly ale kraj není povinen
podle zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými
společnostmi věci movité vydávat.
Vyplývá to ze stanoviska ministerstva kultury, kde se uvádí, že podle navrhovaného zákona o majetkovém vyrovnání se bude církvi vracet
pouze majetek státu. Majetku vlast-
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Krajská nemocnice Liberec pošesté obhájila
certifikát Kvalita Očima Pacientů
O zdárném průběhu léčby pacienta-klienta
rozhoduje nejen správná diagnóza a erudice lékařů, ale také ošetřovatelská péče. Za
její kvalitu je v Krajské nemocnici Liberec
a nově také v Panochově nemocnici Turnov odpovědná ředitelka ošetřovatelské péče Mgr. Marie Fryaufová. Na starosti má celkem 1 955 lidí, největší úsek v KNL. Také jejich zásluhou obhájila liberecká nemocnice
v lednu už pošesté certifikát Kvalita Očima Pacientů. Turnovskou nemocnici, která
pod KNL patří od ledna letošního roku, tento krok čeká.

 Jak byste charakterizovala managementem nemocnice vám svěřený úsek?
Ošetřovatelský úsek slouží k řízení a koordinaci ošetřovatelské péče, sociálních služeb a dalších zdravotnických i nezdravotnických služeb a dále k metodické koordinaci laboratorních a vyšetřovacích pracovišť. Jeho zaměstnanci jsou především zdravotničtí pracovníci,
kteří pečují o pacienta-klienta na lůžkových
odděleních, v ambulancích, na operačních sálech či provádějí vyšetření v laboratořích. Péči poskytují nejenom všeobecné sestry, porodní asistentky a zdravotničtí asistenti, ale i celá
řada dalších zdravotnických pracovníků nelékařských oborů – zdravotní laboranti, radiologičtí asistenti, fyzioterapeuti, ergoterapeuti,
zdravotně-sociální pracovníci, farmaceutičtí
asistenti. Součástí ošetřovatelských a zdravotnických týmů jsou ošetřovatelé/ošetřovatelky
a sanitáři/sanitářky, uklízečky, provozní a administrativní pracovníci. Kvalifikační příprava
všech zmiňovaných zdravotnických pracovníků je dána aktuální legislativou o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání
a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče.

Mgr. Marie Fryaufová pracuje v liberecké nemocnici od roku 1979. Začínala jako instrumentářka na operačním sále, byla staniční a nyní je vrchní sestrou operačních sálů a ředitelkou ošetřovatelské péče. Prostředí a zázemí důvěrně zná a výborně komunikuje s vrchními sestrami i lékaři na všech odděleních.
 Jakým způsobem kvalitu ošetřovatelské
péče sledujete?
V Krajské nemocnici Liberec důsledně dbáme na kvalitu poskytované ošetřovatelské péče, která
je součástí diagnosticko-léčebné péče a je kontinuálně revidována akreditační
komisí. Ke sjednocení poskytované péče v nemocnici vydáváme Standardní ošetřovatelské postupy,
které připravuje pracovní
skupina na základě nejnovějších poznatků a které slouží také pro výuku a přípravu studentů
škol. Do systému řízení ošetřovatelské pé-

če patří také definování a dlouhodobé sledování
indikátorů kvality péče, jako je například sledování výskytu dekubitů (proleženin)
u pacientů-klientů, dále sledování
spokojenosti hospitalizovaných
i ambulantních pacientů-klientů a důsledné vedení dokumentace ošetřovatelského procesu.
 Podílíte se rovněž na výchově „nové krve“?
Krajská nemocnice dlouhodobě a úzce spolupracuje se
Střední zdravotnickou školou
a Vyšší odbornou školou zdravotnickou v Liberci. Studenti oboru
Zdravotnický asistent, Diplomovaná všeo-

becná sestra a oboru Ošetřovatel po dobu svého studia absolvují odbornou praxi na vybraných oddělení KNL. Dalším významným partnerem je Ústav zdravotnických studií na Technické univerzitě v Liberci, který zajišťuje výuku
ve studijních programech Ošetřovatelství a Biomedicínská technika. Oboustranná cenná spolupráce bohužel stále neřeší v poslední době
neuspokojivou situaci v nedostatečném počtu
nastupujících sester. Dlouhodobě se nám nedaří saturovat personální plány a počty zejména
všeobecných sester, sester-specialistek v intenzivní péči a sálových sester. Práce všeobecných
sester je jedno z nejtěžších a nejrizikovějších
povolání. Podle dostupných statistik zaujímá
obor zdravotnictví ve většině zemí první příčky nemocí z povolání. To je také jeden z důvodů, proč se do stávajících řad těchto pracovníků nové síly moc nehrnou.
 Potvrdíte, že vzdělávání ve zdravotnictví je
nekončící proces?
Ano, medicína se vyvíjí velmi dynamickým tempem a celoživotní vzdělávání pracovníků ve
zdravotnictví je proto nutností. Zákonem je definováno jako průběžné obnovování vědomostí, dovedností a způsobilostí odpovídajících získané odbornosti v souladu s rozvojem oboru
a nejnovějšími vědeckými poznatky. Podle zákona o nelékařských zdravotnických povoláních
č. 96/2004 Sb. se tímto termínem rozumí nejen
průběžné obnovování, ale i zvyšování, prohlubování a doplňování vědomostí, dovedností a způsobilosti zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků v příslušném oboru. Celoživotním vzděláváním prochází pravidelně v určitých intervalech každý zdravotnický pracovník
během výkonu svého povolání. Krajská nemocnice Liberec umožňuje a nabízí různé formy celoživotního vzdělávání - krátkodobé či dlouhodobé kurzy, stáže, semináře, workshopy, konference a jiné odborné aktivity.

umíme pomáhat

Co výzkum ukázal a jaká je jeho metodika
Zaměstnanci Krajské nemocnice Liberec se nepřetržitě připravují na
zvyšující se nároky svých pacientů-klientů. Svědčí o tom výsledky šesté
vlny výzkumu Kvalita Očima Pacientů, ve které obhájili nejvyšší rating
kvality zdravotní péče A+ a certifikát SPOKOJENÝ PACIENT.

„Výsledek hodnocení spokojenosti pacientů se tak již druhý rok udržel ve výrazně nadstandardním pásmu nad 80 procent“, s radostí konstatuje manažerka
kvality KNL Bc. Eva Nesládková, MBA
a pokračuje: „Šetření v nemocnici trvalo
čtyři týdny a uskutečnilo se v říjnu 2013
na 23 odděleních. Velmi dobré hodnocení je podloženo kvalitními daty. Do výzkumu se zapojilo celkem 1 145 pacientů-klientů. Návratnost dotazníků se přitom meziročně zvýšila ještě o tři procenta a dosáhla hodnoty 83 procent. U obou
hlavních profesních skupin - lékařů a sester nedošlo k významným změnám. Pokud jde o hodnocení jednotlivých oddělení, největší zlepšení ve srovnání s loňským rokem zaznamenala všeobecná
interna, kožní oddělení a urologie. Veřejně dostupné informace o kvalitě jednotlivých nemocnic jsou předpokladem na-

plnění práva občanů na svobodnou volbu lékaře a zdravotnického zařízení. Toto právo může být naplněno jen tehdy,
pokud má náš pacient-klient k dispozici
potřebné informace o kvalitě zdravotnického zařízení, na základě kterých se může rozhodnout, kde se bude léčit“.
Pravidelné poskytování informací
o kvalitě zdravotní péče veřejnosti
významně přispívá ke zvyšování povědomí o odpovědnosti pacientů-klientů za své zdraví a posilování postavení pacienta v systému zdravotní péče v České republice. Výsledky
těchto hodnocení jsou nezbytným
podkladem pro management nemocnice při řízení kvality, dostupnosti a efektivity poskytované zdravotní péče. Je to jedna z podmínek
úspěšné akreditace nemocnic, stejně tak i legislativní požadavek.

„Naše nemocnice se musí připravit na
to, že nároky pacientů-klientů se budou
i nadále zvyšovat“, říká Bc. Eva Nesládková a dodává: „Proto je potřeba počítat
s tím, že pouze ta zařízení, která budou

Výsledky hospodaření KNL za rok 2013

inzerce

www.nemlib.cz

Ztrátu, kterou KNL vykazovala v červenci 2013 ve výši 70 miliónů korun, se podařilo do konce roku díky
úsporným opatřením a respektování pravidel obrátit do kladných čísel.
„Podle propočtů je předběžný hospodářský výsledek za rok 2013 zisk ve výši 10
miliónů korun. V oblasti nákladů nejvíce hospodaření pozitivně ovlivnilo snížení cen zdravotnických materiálů při zachování jejich kvality. To se promítlo do
zlepšení hospodářského výsledku částkou 36 miliónů korun,“ okomentovala
výsledky hospodaření ekonomická ředitelka KNL Ing. Miloslava Tanečková.
Na výrazném zlepšení hospodaření
KNL od srpna 2013 se ale podle gene-

rálního ředitele MUDr. Luďka Nečesaného, MBA podílelo i zlepšení úhrad
od zdravotních pojišťoven. „Ve druhé
polovině roku 2013 se nám podařilo vyjednat lepší podmínky doúčtování roku
2012. Doplatky a dohody o neuplatnění
regulací za rok 2012 se promítly do zlepšení hospodaření částkou 36 miliónů korun,“ vysvětlil generální ředitel a doplnil, že se zároveň podařilo vyjednat
i doplatky od zdravotních pojišťoven
za rok 2013. „Jedná se zejména o dopla-

cení úhrad za pacienty VZP léčené biologickou léčbou na onkologii, gastroenterologii, hematologii a revmatologii. U
ostatních zdravotních pojišťoven pak byly dohodnuty úhrady za péči, která byla
poskytnuta nad rámec původní dohody
na rok 2013,“ nastínil MUDr. Luděk Nečesaný, MBA. Krajské nemocnice Liberec tak v rekordně krátkém čase stabilizovala své hospodaření a nemocnice
nemá žádné dluhy a své závazky ve
lhůtě splatnosti, nemá žádné dluhy.

své služby zlepšovat rychleji, než porostou požadavky našich pacientů-klientů,
budou vykazovat také růst jejich spokojenosti. Kladně hodnotili pacienti-klienti
především zapojení rodiny do péče. Dále propouštění a pokračování navazující
péče. Zlepšení tohoto kritéria byla i priorita pro loňský rok. Naopak se můžeme ještě zlepšit v empatii a tělesném pohodlí. Zlepšení těchto kritérií bude i jednou z priorit naší nemocnice pro letošní
rok. Další oblastí, které se budeme věnovat v letošním roce, je vzdělávání našich
pacientů-klientů formou edukací v oblasti prevence zdraví. Uskuteční se prostřednictvím edukativních letáků a našich webových stránek. Budeme se snažit tak aktivně více zapojit pacienta-klienta do léčby. Závěrem bych chtěla říci,
že průběh šetření i výsledek potvrdil loňský růst kvality zdravotnických služeb
v KNL. Je potřeba i nadále počítat s rostoucími nároky pacientů-klientů. Spokojenost pacientů jde ruku v ruce s kvalitou pracovního života. Proto jsem velice

ráda, že navzdory náročnosti minulého
roku, kdy probíhala reakreditace nemocnice a akreditace laboratoří, tak i změnám ve vedení a čilému stavebnímu ruchu v areálu, jsme si udrželi rating A+
označující nadstandardní kvalitu péče
z pohledu našeho pacienta-klienta. Děkujeme jim za toto ohodnocení, kterého
si moc vážíme. V letošním roce budeme
usilovat o získání certifikátu Spokojený
pacient Sestry lůžkových zařízení a Lékaři lůžkových zařízení“, uzavírá manažerka kvality.
Metodika výzkumu: Projekt KOP měří kvalitu zdravotní péče prostřednictvím zkušenosti / spokojenosti pacientů-klientů. Výzkumnou technikou
je standardizovaný dotazník pacientů,
kteří v době šetření končí svou hospitalizaci. Dotazník vyplňují pacienti sami, a to den před propuštěním. Musí
se jednat o pacienty, kteří v nemocnici strávili minimálně 2 dny a jsou k vyplnění dotazníků způsobilí. Vyplněné
dotazníky odevzdávají pacienti v zalepených obálkách do zapečetěných
schránek tak, aby bylo možné maximálně zajistit anonymitu odpovědí
pacientů. Kompletní šetření včetně
výběru dotazníků a správné evidence
je v KNL v kompetenci manažera kvality. Vyhodnocení tohoto šetření trvá
přibližně dva měsíce. Mezi hlavní kritéria patří respekt, ohled a úcta k pacientovi-klientovi, koordinace a integrace péče o pacienta-klienta, informace,
edukace a komunikace s pacientemklientem, jeho tělesné pohodlí, citová
opora a zmírnění strachu a úzkosti pacienta-klienta, zapojení rodiny a blízkých do péče o pacienta-klienta a propuštění a pokračování péče o pacienta-klienta v domácím prostředí.
Stránku připravil Metropol

V Kulturním domě v Březnici se
v sobotu 1. února konal druhý
ročník zimní soutěže družstev
mladých hasičů. Závody uspořádali mladí členové Sboru dobrovolných hasičů Březnice pod vedením starosty sboru Petra Vršeckého a vedoucího mládeže
Svatopluka Koňase.

Rada Středočeského kraje na svém
zasedání v pondělí 27. ledna změnila podmínky pro proplácení regulačních poplatků, které uhradili pacienti ve zdravotnických zařízeních
na území Středočeského kraje. Kraj
uhradí regulační poplatky pouze za
uplynulé čtvrtletí a tato změna začala platit od 28. ledna. „Mohu všechny pacienty ubezpečit, že i dál budeme
poplatky hradit, jen jsme změnili způsob proplácení na efektivnější variantu. Důvodem této změny je dosavadní
předkládání žádostí o proplacení poplatků zpětně, kdy lidé mohli zasílat
své žádosti o úhradu poplatků z doby až k 1. srpnu 2010, kdy Středočeský
kraj začal jako jediný z krajů poplatky proplácet. Nový systém zjednoduší
a zrychlí schvalování žádostí,“ uvedla radní Středočeského kraje pro oblast zdravotnictví Jiřina Fialová.

Závodů se zúčastnila družstva z deseti sborů z okresu Příbram. Zvítězila družstva z Počepic, Kosovy Hory a Rožmitálu pod Třemšínem. Ceny
pro nejlepší předávali hejtman Středočeského kraje Josef Řihák a mísVýsledky:
Přípravka
1. Rožmitál pod Třemšínem B
2. Rožmitál pod Třemšínem A
3. Dobříš
Mladší žáci
1. Kosova Hora
2. Podlesí
3. Suchodol
4. Starý Rožmitál
5. Rožmitál pod Třemšínem
Starší žáci
1. Počepice
2. Suchodol B
3. Suchodol A
4. Suchodol C
5. Březnice A

Ceny pro nejlepší předával hejtman Středočeského kraje Josef Řihák.
tostarosta Březnice Petr Procházka.
Soutěž obsahovala: uzlovou štafetu, určování technických prostředků,
hasicí přístroje, test paměti, hadicové kolo, topografické značky, zdravotní přípravu a štafetu jednic.
Během programu poděkovali pořadatelé zasloužilým členům Sboru

Sedmdesát milionů korun
navíc na opravu silnic
Rada Středočeského kraje na svém zasedání v pondělí 3. února schválila
přípravu dalších projektů na rekonstrukce silnic a mostů, na které bude
podána žádost o dotaci z Evropské unie.

Ilustrační foto.
Kraj prostřednictvím Regionálního operačního programu Střední
Čechy dostane dalších 70 milionů
korun na rekonstrukce mostů a silnic II. a III. třídy. Dosud kraj získal od Evropské unie pro rok 2014
na opravy komunikací 850 milionů
korun, dalších 800 milionů očekává v průběhu letošního roku.
„Středočeský kraj má připravené
i další projekty, kdyby ještě peníze
zbyly. Chceme využít všechny finanční prostředky, které Evropská unie
nabízí na rozvoj našeho kraje,“ uvedl náměstek hejtmana pro oblast
dopravy Miloš Petera.
Rekonstrukce čeká most v Nymburku za 34 milionů korun, za 20

Poplatky bude kraj
proplácet jen
za uplynulé čtvrtletí

www.kr-stredocesky.cz

Druhý ročník hasičské zimní soutěže mládeže v Březnici vyhrála
družstva z Počepic, Kosovy Hory a z Rožmitálu pod Třemšínem
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milionů se opraví silnice a most
v obci Tismice. Přes 11 milionů korun bude stát rekonstrukce silnice
v Brandýse nad Labem a téměř 24
milionů oprava mostu v Havlíčkově Brodě na Berounsku.
Radní zároveň schválili uzavření smluv o dotaci na rekonstrukci silnice mezi obcemi Nehvizdy a Mochov za 61,4 milionů korun a na opravu mostu přes řeku Litavku v Příbrami za více než
21 milionů. Jde o projekty, které schválila Regionální rada Regionu soudržnosti Střední Čechy k financování v loňském roce. Nyní se začne rekonstrukce
připravovat.

dobrovolných hasičů Březnice, kteří se v minulosti věnovali výchově hasičské mládeže. Byli to František Petrášek, Ondřej Časár a Miloslav Koňas.
„Gratuluji úspěšným závodníkům
a děkuji pořadatelům za pěknou
soutěž a za péči, jakou věnují mla-

dým hasičům. Hasiči v Březnici mají tradici přes 140 let a jsem rád, že
v nové generaci vyrůstají budoucí
hasiči, kteří budou slávu cechu svatého Floriána šířit dál,“ řekl při vyhlášení výsledků hejtman Josef Řihák, který vítězným týmům věnoval poháry.

Kraj se bude finančně podílet
na dopravní výchově dětí i řidičů
Středočeský kraj vyčlenil jeden a půl milionu korun
na prevenci v oblasti Bezpečnosti silničního provozu
(BESIP). Čerpání finančních prostředků na preventivní program BESIP schválila Rada Středočeské kraje
na svém zasedání dne 3. února.
„Chceme zvýšit bezpečnost na silnicích ve Středočeském kraji.
Proto jsme věnovali peníze na program, který se zaměří nejen
na výchovu dětí v oblasti dopravní bezpečnosti, ale také na vzdělávání řidičů ohledně aktuálních změn v pravidlech silničního
provozu,“ vysvětlil středočeský hejtman Josef Řihák. Středočeský kraj má pozitivní zkušenosti se spoluprací s Centrem
služeb pro silniční dopravu, které v minulých letech prevenci
v oblasti bezpečnosti provozu již pro kraj připravovalo.
Peníze od Středočeského kraje použije Centrum služeb pro
silniční dopravu k zajištění prevence v oblasti bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích kraje na rok 2014.
Zajistí například výchovný program „Dopravní soutěž mla-

dých cyklistů“ zhruba na 200 základních školách ve Středočeském kraji. Lekce budou probíhat i na dětských dopravních hřištích. Dále zorganizuje dopravní soutěže pro děti,
preventivní akce a dvě dětské rallye. V plánu je také projekt
„Bezpečná cesta do školy“, besedy s řidiči a seznamování je
se změnami provozu na silnicích. Osvěta se zaměří i na seniory v dopravních prostředcích.

Sanitky budou mít 25 špičkových defibrilátorů
Rada Středočeského kraje se na svém jednání dne 10. února zabývala vybavením středočeské záchranné služby
moderními přístroji, které rychle a účinně pomohou pacientům ohroženým zástavou srdce.
Do sanitních vozů středočeské záchranné služby ZZS SČK bude na základě rozhodnutí radních dodáno 25 moderních
defibrilátorů, na jejichž dodávce kraj
ušetřil zhruba 2 miliony korun. „Podařilo se nám to tím, že si coby kraj soutěžíme
zakázky sami. Z předpokládané ceny 11,3
milionu korun nakonec pořídíme defibrilátory od dodavatele za 9,3 milionů,“ řekl
středočeský hejtman Josef Řihák.
Defibrilátor je lékařský přístroj, který
je schopný elektrickým výbojem obnovit správnou činnost srdce. „Tyto

moderní přístroje umožňují telemetricky
(například přes síť mobilních operátorů)
zaslat přímo z terénu data o pacientově stavu včetně EKG křivky do příslušného kardiocentra. Zde jsou vyhodnoceny
specialistou, který rozhodne podle stupně závažnosti stavu pacienta o jeho dalším směřování na příslušné místo (např.
kardiocentrum, krajská nemocnice,…),“
vysvětlil ředitel středočeské záchranné služby Martin Houdek.
Radní také odsouhlasili dodávku 25 resuscitačních kompletů - AED a kyslí-

kových generátorů. I v tomto případě
v soutěži zvítězila nejnižší cenová nabídka dodávky v hodnotě cca 995 tisíc Kč. Tento komplet obsahuje externí defibrilátor pro podporu včasné defibrilace společně v sadě s kyslíkovým
zdrojem, rukavicemi nebo rouškami.
Automatické defibrilátory jsou zkonstruovány tak, aby je mohl co nejjednodušeji použít každý, kdo zná základy
první pomoci. Přístroje srozumitelně
dávají jejich uživatelům pokyny k provádění resuscitace.

Středočeský kraj může získat z Fondu solidarity EU až 111 milionů
Ministerstvo financí ČR informovalo Středočeský kraj o existenci Fondu solidarity Evropské unie, který je určen na krytí výdajů
spojených s odstraňováním povodňových
škod. Tento týden proběhla schůzka zástupců Středočeského kraje s úředníky ministerstva, kde byly sděleny další podrobnosti.

něných žadatelů, nejpozději do jednoho roku
od jejich obdržení Českou republikou. Prostředky, které nebudou do stanoveného data rozděleny, budou vráceny Evropské komisi.
„Za oprávněnost finančních prostředků nárokovaných z tohoto fondu budeme odpovídat my,
tedy Středočeský kraj. Ověříme, že uplatňované prostředky byly využity na nezbytné výdaje,
které jsou spojeny se zajišťováním základních
funkcí území postiženého povodní,“ upřesnil
náměstek Jetenský.
Peníze budou pro Středočeský kraj uvolněny
až po podpisu „Dohody o implementaci Fondu solidarity Evropské unie“, která bude blí-

že specifikovat způsob využití přidělených finančních prostředků a také definovat základní
oprávněné výdaje i lhůty pro jejich proplacení. „Ministerstvo financí předpokládá, že by činnost spojená s podáváním žádostí o tento typ příspěvku, byla zahájena už koncem února,“ doplnil náměstek Jetenský.
Upřesnil také, že by na krajském úřadě měl
být napříč vybranými odbory nově vytvořen kvalifikovaný pracovní tým, který bude schopen v krátkém termínu dotační program úspěšně administrovat. S fondem budou seznámeni krajští zastupitelé na svém
jednání 24. února.

inzerce

„Dozvěděli jsme se, že fond disponuje 411,8 milióny korun na krytí části výdajů spojených s likvidací následků červnových povodní z loňského
roku. Jde o částku, která se vztahuje na území
všech zasažených krajů. Pro Středočeský kraj pak
činí předpokládaná maximální výše tohoto pří-

spěvku 111,1 miliónů korun. O tyto finanční prostředky budou moci požádat více než čtyři stovky
našich obcí, které byly poškozeny letošní povodní, ale i obecní či krajské organizace,“ řekl náměstek hejtmana Středočeského kraje pro oblast finanční kontroly Pavel Jetenský.
Při proplácení prostředků z Fondu solidarity EU
mohou kraje vystupovat v roli oprávněných žadatelů nebo zprostředkovatelů. Podle pracovního návrhu způsobu využití fondu však mohou
být oprávněnými žadateli také příspěvkové organizace zřízené krajem, obce či příspěvkové
organizace zřízené obcemi. Celá částka musí
být přitom použita, tj. odeslána na účty opráv-
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Podpisem memoranda stvrdily Jihočeský kraj a České dráhy spolupráci
Písek | Memorandum o spolupráci v železniční dopravě na jihu Čech podepsali 6. února v Písku hejtman Jiří Zimola a generální ředitel Českých drah Dalibor
Zelený. V dokumentu se zavázali k plnění úkolů v rámci oblastí dopravní obslužnosti, dopravní infrastruktury, majetkového
podnikání a výchovy i vzdělávání. Na přípravě uvedeného memoranda se Zimola se Zeleným
dohodli v říjnu loňského roku.
„Podpisem jsme mimo jiné stvrdili společný zájem na zajištění kvalitní dopravní
obslužnosti v našem regionu veřejnou železniční dopravou v souladu s Plánem dopravní obsluhy území Jihočeského kraje.
Na přípravě a realizaci integrovaného dopravního systému, spolupráci na rozvoji železniční dopravy do oblastí Horních
a Dolních Rakous, propagaci veřejné železniční dopravy s cílem zastavit nárůst
individuální dopravy automobilní, podpoře výstavby dopravních terminálů, prosazování společných projektů v rámci Evropského regionu Dunaj – Vltava, součinnosti při řešení problémů související
s přípravou a realizací zbývajících staveb
IV. železničního koridoru, napomáhání řešení potřeb Vysoké školy technické a eko-

Hejtman Jiří Zimola a generální ředitel ČD Dalibor Zelený při podpisu memoranda o spolupráci.
nomické v Českých Budějovicích či spolupráci se Střední školou České Velenice,
která zajišťuje výuku Provoz a ekonomi-

ka dopravy,“ vyjmenoval Zimola s tím,
že toto vše má vést zejména ke zlepšení kvality služeb na dráze pro cestující

tak, aby odpovídaly 21. století. „A jsem
velmi rád, že se k tomu České dráhy staví
více než vstřícně,“ dodal.

Zájemci se mohou začít ucházet o 52,5 milionu korun
z druhé vlny Grantových programů Jihočeského kraje
O 52,5 milionu korun mohli začít od pátku
24. ledna žádat uchazeči v rámci druhé vlny Grantových programů Jihočeského kraje.
Den před tím o tom rozhodli krajští radní.
„Jedná se celkem o 19 grantových programů, mezi kterými je například Podpora bezpříspěvkového
dárcovství krve, Podpora výstavby a modernizace autobusových zastávek a jejich vybavení, Rozvoj malých podnikatelů ve vybraných regionech,

Podpora zřízení bezpečnostních prvků na pozemních komunikacích, Podpora venkovského školství, Podpora rekonstrukcí a oprav požárních nádrží či Podpora přímého prodeje jihočeských zemědělských a potravinářských produktů,“ uvedl
hejtman Jiří Zimola.
Celkem Jihočeský kraj vydá v roce 2014 na
grantovou politiku 270 milionů korun. První vlna byla vyhlášena 6. prosince 2013, kdy
se jednalo o 12 grantových programů za 83,2

milionu korun a v průběhu roku přijde na řadu ještě dalších sedm grantových programů
s částkou 40,3 milionu korun. „Zbylých 94 milionů je vyčleněno na Program obnovy venkova,
kde se žádosti podávaly ke konci loňského roku,“
upřesnil Zimola.
Kompletní přehled grantové politiky pro rok
2014 najdete na webové stránce kraj-jihocesky.
cz, v sekci granty, Fondy EU - aktuální výzvy a informace.

Jihočeští poslanci se shodli na šesti prioritních oblastech
Vůbec poprvé se v pondělí 3. února na společné schůzce setkali
poslanci zvolení v roce 2013 do
Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky za region jižní Čechy.

Hejtman a poslanec Jiří Zimola při diskusi s ostatními jihočeskými poslanci.
(TOP09-S) a Jan Zahradník (ODS). Poslanec a ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek se kvůli jednání vlády omluvil.
Všichni zúčastnění dospěli
k základnímu definování pro jižní
Čechy důležitých témat a podbodů:
• Doprava - Dálnice D3 (potažmo následné propojení na rakouské hranice prostřednictvím rychlostní ko-

munikace R3), obchvaty obcí a měst,
rychlostní komunikace R4 vedoucí
do Bavorska.
• Jaderná elektrárna Temelín - zachování ekonomické výhodnosti pro Českou republiku, participace jihočeských firem při dostavbě elektrárny.
• Národní park Šumava - přijetí zákona o Šumavě a zachování značky
„Národního parku Šumava“, rozvoj
území v souladu se zájmy obyvatel
a dodržením ekologických pravidel.

• Vzdělání - prosazování celostátních
přijímacích zkoušek na školy s maturitou.
• Otáčivé hlediště v Českém Krumlově
- zachovat toto unikátní dílo a zajistit dohodu o provozu.
• Lázeňství - řešit propad návštěvnosti jihočeských lázní v návaznosti na indikační seznam.
Na závěr jednání se všichni poslanci shodli na dalším, zatím časově
neurčeném setkání.

Do ambulancí
se půjde objednat
po internetu
Jihočeský kraj chce umožnit pacientům v jím založených nemocnicích, aby se mohli objednat na ambulantní vyšetření také pomocí internetu. Záměr tohoto projektu
doporučili krajští radní 23. ledna
ke schválení zastupitelstvu, které
o něm rozhodne na svém zasedání 27. února. V případě, že dostane
zelenou, by mohl být spuštěn zhruba od poloviny roku 2015 s tím, že
i nadále bude možné se objednat
osobně či po telefonu.
„Zavedení systému, který internetové objednávání umožní, si vyžádá náklady 1,285 milionu korun. Uvedenou částku chce kraj získat na základě žádosti podané do
19. výzvy Integrovaného operačního programu při spolufinancování
ve výši 15 procent,“ uvedl hejtman
Jiří Zimola.
V praxi to bude vypadat tak, že
si pacient rozklikne webovou
stránku příslušného ambulantního oddělení, najde si podle data
a hodiny příslušné okénko a zadá
tam své nacionále. „Volná okénka
budou jednotlivé ambulance pravidelně aktualizovat, nemělo by se tedy stávat, že by na ošetření v jeden
termín čekali zároveň lidé, kteří se
objednali přes internet, osobně či
po telefonu,“ dodal Zimola.
Tento systém navíc pomůže zkvalitnit a plošně rozvinout rychlou
a efektivní komunikaci zdravotního personálu mezi jednotlivými nemocničními pracovišti.

Mladí Jihočeši obsadili celkové druhé místo na zimní olympiádě
Celkové druhé místo. Historický úspěch zaznamenala na Hrách VI. zimní olympiády dětí a mládeže České republiky v Kraji
Vysočina výprava Jihočeského kraje, když
získala 24 medailí. Hry se konaly od 19. do
23. ledna.

inzerce

www.kraj-jihocesky.cz

„Pozval jsem všech jedenáct mých kolegů s cílem domluvit se na dlouhodobém prosazování jihočeských zájmů.
I když máme samozřejmě rozdílné politické programy, jsem velmi potěšen,
že jsme dokázali vydefinovat zásadní priority, u kterých můžeme postupovat s jednotným názorem,“ řekl jihočeský hejtman a poslanec Jiří Zimola. „Vzhledem k tomu, že je začátek
února, výstupy z této schůzky již chceme promítnout do programového prohlášení vlády,“ dodal.
Z celkem 12 zástupců kraje v poslanecké sněmovně se schůzky zúčastnili Jan Bartošek (KDU-ČSL), Zdeněk Bezecný (TOP09-S), Vojtěch Filip
(KSČM), Vítězslav Jandák (ČSSD), Roman Kubíček (ANO), Radka Maxová
(ANO), Alena Nohavová (KSČM), Karel Pražák (Úsvit), František Vácha

České dráhy pak v rámci svých
ekonomických možností mají zajistit postupnou obměnu vozového parku v dálkové i regionální přepravě na jihu Čech. Jihočeský kraj zase podpoří aktivity
Českých drah při získávání prostředků z Evropské unie či grantových programů i jejich aktivity směřující k rozvoji cestovního ruchu v regionu. „Těší mě, že
se nejedná pouze o dopravu, protože naše vztahy s Jihočeským krajem
jsou širší. Proto se tato dohoda týká například i spolupráce v oblasti školství, kde České dráhy podporují vzdělávání zejména v oblasti
techniky. Velkou radost mám též
z toho, že memorandum zdůrazňuje provázanost vlakové s ostatními
druhy osobní přepravy tak, aby tvořily jeden celek, který usnadní občanům cestování nejen do zaměstnání a škol, ale i třeba za kulturou,“
uvedl Zelený.
Podpisem tohoto dokumentu pozbývá pro obě zúčastněné strany
platnosti Memorandum o spolupráci v železniční dopravě v rámci územního obvodu Jihočeského kraje uzavřené dne 17. června
2005 ve Vyšším Brodě.

„Za 11 zlatých, čtyři stříbrné, devět bronzových
medailí a šest čtvrtých, tři pátá a sedm šestých
míst nasbírali 164 bodů a mezi 14 kraji je předstihl pouze Liberecký kraj, který má pro zimní
sporty suverénně nejlepší podmínky,“ upřesnil
Václav Průcha, vedoucí oddělení Odboru škol-

ství, mládeže a tělovýchovy-oddělení mládeže, tělovýchovy a sportu při krajském úřadu.
Na úspěchu mladých Jihočechů se nejvíce podíleli klasičtí lyžaři a rychlobruslaři.
Mathias Vacek a Samuel Jirouš získali po dvou zlatých ve volném i klasickém běhu na lyžích a spolu s Karlem
Vackem přidali ještě třetí zlato ze
štafety. Martin Beránek a Denisa Pytlíková vybojovali také po dvou zlatých na rychlobruslařských tratích,
další zlato získal v závodě na 500 m
Jakub Kopřiva a hoši získali spolu Ja-

romírem Pytlíkem a Antonínem Řepou ještě
zlato ze štafety na 16 kol. Dvě stříbrné medaile vybojoval Jan Formánek ve snowboardingu, Ondřej Mánek získal stříbro
a bronz v biatlonu, Barbora Havlíčková si dojela pro stříbro v běhu na
2 km volnou technikou a pro bronz
na trati 2 km klasicky. Dvě bronzové medaile si vyjela Silvie Mikešová ve snowboardu a jednu získal
ve slalomu i Matouš Koudelka. Sadu jihočeských bronzových medailí doplnili ještě Karel Vacek v běhu

na 2 km volně, Jaromír Pytlík v rychlobruslení na 500 metrů a Šárka Krejníková na stejné
trati. Poslední bronz pak vybojovali jihočeští
hokejisté, kteří v boji o medaile porazili Olomoucký kraj 3 : 1.
„Je to velmi milé překvapení a patří jim všem za
to velká gratulace. Zejména proto, že v zimních
sportech nepatříme k těm nejsilnějším,“ pogratuloval jihočeské výpravě hejtman Jiří Zimola s tím, že poděkování samozřejmě patří i jejich trenérům a rodičům. A samozřejmě také
vedoucím výpravy i členům organizačního výboru.

Hejtman Středočeského kraje Josef Řihák se v úterý 4. února vydal na
první cestu po regionech. Jako první navštívil Příbramsko. V Dobříši
se setkal s klienty domova seniorů a poté v Příbrami se starosty obcí
a měst Příbramska.
Návštěva v Domově seniorů
Na Příbramsku hejtman nejprve
navštívil Domov seniorů v Dobříši,
kde jej přivítala ředitelka Marie Doležalová. Hejtman informoval klienty domova o tom, jak kraj podporuje své příspěvkové organizace zaměřené na péči o seniory. „Letos stavíme dva nové domovy seniorů
- v Uhlířských Janovicích a Rakovníku. Zaměřujeme se také na vzdělávání pracovníků v poskytování sociálních služeb. Považuji za důležité,
aby se kraj uměl postarat o své seniory,“ řekl hejtman Josef Řihák. Domov seniorů v Dobříši získal od kraje v roce 2013 příspěvek ve výši 3,6
milionu korun. V roce 2012 to bylo
842 tisíc korun a v roce 2011 1,14
milionu korun. Středočeský kraj ta-

ké v roce 2011 poskytl dobříšskému
domovu seniorů dotaci ve výši 500
tisíc korun na výtah.
Debata se starosty
Z Dobříše pokračovala cesta
hejtmana do Příbrami, kde se setkal se starosty obcí a měst z regionu. Hejtman je informoval především o hospodaření kraje a o projektech. „Vážím si zájmu starostů
a děkuji jim, že se jednání zúčastnili. Mým cílem je, aby pomoc z evropských a krajských fondů pomohla i těm nejmenším obcím,“ řekl
hejtman Josef Řihák. Starostové se
nejčastěji ptali na možnosti čerpání dotací. V této souvislosti hovořili také o možnosti obnovení činnosti Místní akční slupiny, která v okolí

Hejtman Josef Řihák v Domově seniorů Dobříš.
Příbrami téměř přestala vykazovat
činnost. Velký zájem věnovali budoucnosti Vojenského újezdu Brdy.
„Spolu se starosty podbrdských obcí

Příbramská škola a učiliště Pod Šachtami
má novou kotelnu a zateplení
Odborné učiliště, praktická škola, základní a mateřská škola Pod Šachtami v Příbrami, kterou navštěvuje přibližně 250 dětí z celého okresu, má novou kotelnu a zateplenou budovu včetně tělocvičny. Slavnostního dokončení rekonstrukce se ke konci letošního ledna zúčastnil středočeský hejtman Josef Řihák.
„Rekonstrukce příbramské školy a učiliště je jedním z mála projektů, kde byla dodržena vysoutěžená cena. Děkuji dodavatelské firmě za to, že nebyly žádné vícepráce. Projekty zateplení
škol, domovů důchodců a dalších budov v majetku kraje s využitím peněz
od Evropské unie považuji za velmi důležité a budu je i nadále podporovat.
Právě zde vidím cestu, jak ušetřit peníze za energie. Rovněž chválím příbramskou školu za operativní řešení havárie
střechy tělocvičny, která byla zjištěna
v průběhu stavby,“ řekl hejtman Středočeského kraje Josef Řihák.
Havárie střechy tělocvičny byla podle
ředitele příbramské školy Pavla Bartla jednou z mála komplikací, které se
vyskytly. „Během opravy vnějšího pláště
tělocvičny jsme zjistili závažné poškození střechy. Bylo nutné tuto havárii rychle vyřešit. Děkuji Středočeskému kraji,
který nám na opravu poskytl milion korun,“ doplnil ředitel školy Pavel Bartl.

Slavnostního dokončení rekonstrukce se zúčastnil středočeský hejtman
Josef Řihák (vpravo).
Projekt s názvem „Změna lokálního
zdroje tepla a zateplení budovy školy
a tělocvičny“, jehož výsledkem je zlepšení prostředí pro žáky i učitele a výrazná úspora energie, stál zhruba 13
miliónů korun. Rozsáhlá rekonstrukce probíhala od června do prosince ro-

ku 2013. Zakázku na základě výběrového řízení získala příbramská firma
MTStav. Částkou ve výši asi 8,4 milionu korun (70 procent) přispěl Státní
fond životního prostředí, zbývajícími
3,6 miliony se na rekonstrukci podílel
zřizovatel školy - Středočeský kraj.

dlouhé cca 50 kilometrů, jsou jedním
z turistických lákadel a příjemnou
možností, jak poznávat Středočeský
kraj. V loňském roce přibylo na území
kraje 19,7 km nových cyklostezek za
přispění peněz z evropských fondů.
„Cílem projektu kladenské cyklostezky je vytvořit bezpečnou a pohodl-

nou cyklostezku dlouhou 6,07 kilometrů. Součástí stavby bude také instalace odpočinkových stanovišť se stojany
na kola, značení cyklostezek, osvětlení přejezdu pro cyklisty v místě křížení s komunikací, montáž informačních tabulí či úprava zeleně,“ doplnil
hejtman Řihák.

Kraj začal stavět cyklostezku na Kladensku
za finanční pomoci z ROP SČ
Ve Středočeském kraji se začala
stavět nová cyklostezka Praha –
Hostivice – Kyšice.
„Celkové předpokládané náklady stavby činí 27 milionů korun, přičemž dotace z Regionálního operačního programu
Střední Čechy jsou podle smlouvy ve výši cca 19,6 milionu Kč. Kraj doplatí cca
6,7 milionu korun. Cyklisté ji budou moci využívat již v létě tohoto roku,“ uvedl
středočeský hejtman Josef Řihák.
Středočeské cyklostezky, dohromady

jsem přesvědčen, že návrh na zrušení Vojenského újezdu Brdy je špatný.
Vítám, že Poslanecká sněmovna vyřadila tento bod z probíhajícího jednání

a o zrušení Brd se bude ještě jednat,“
doplnil hejtman Josef Řihák. Příští
cesta středočeského hejtmana do
regionů povede na Kolínsko.

ZOO koutek v berounském domově
seniorů bude inspirací pro ostatní
Hejtman Středočeského kraje Josef Řihák před měsícem vyzval dopisem
ředitele středočeských krajských domovů pro seniory, aby se seznámili
s projektem ZOO koutku v Domově seniorů TGM v Berouně a zvážili, zda
by obdobný projekt využili i pro klienty svého domova.
„Před časem jsem se setkal se zajímavým projektem, který obohacuje
a zpříjemňuje pobyt klientům v berounském domově seniorů. V ZOO
koutku se mohou potěšit z kontaktu se zvířaty a starat se o ně. Zájem klientů o tuto aktivitu je obrovský - jsou spokojenější, vyrovnanější a mají činnost, které se mnohý
z nich věnoval během svého života,“ uvedl k projektu středočeský
hejtman Josef Řihák.
Ředitel berounského Domova seniorů TGM Ondřej Šimon využil nabídky společnosti SODEXO Pass Česká republika, která vypsala pro rok
2013 projekt s názvem „Plníme přání seniorům“. Cílem této akce byla
podpora aktivního života seniorů.
Domov zpracoval projekt na vytvoření ZOO koutku a vloni v říjnu ho
slavnostně otevřel. Klienti se v něm
mohou denně těšit z několika zvířat - papouška (žako šedý), morčat,
činčil anebo zakrslého králíka.

Společnost SODEXO Pass Česká republika ve spolupráci s dalšími
partnery, Diakonií ČCE a Asociací
poskytovatelů sociálních služeb,
spustila stejný projekt „Plníme
přání seniorům“ i v letošním roce. V termínu od 1. ledna 2014 do
28. února 2014 tak opět mohou
domovy seniorů či sami senioři zasílat své projekty vyhlašovateli akce. Limit finančního plnění u projektů je stanoven na
80 000 Kč u zařízení a 40 000 Kč
u jednotlivců. Přání mohou zájemci zaslat přes formulář umístěný na webových stránkách: http://
www.plnime-prani-seniorum.cz/ .
„Jsem přesvědčen o tom, že zkušenost z berounského domova pro seniory je dobrou inspirací všem ostatním vedoucím pracovníkům našich
domovů. Věřím, že se najdou další,
kterým se přání svých klientů podaří
touto cestou úspěšně prosadit,“ dodal hejtman Josef Řihák.

Středočeský kraj za loňský rok ušetřil téměř půl miliardy korun
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.
nů 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

Po odečtení volného přebytku zůstává na účtu téměř 714 miliónů korun, které jsou účelově vázané. Použijí se na úhradu krajských projektů
z předchozích let.
„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.

inzerce

„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 milió-

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.

www.kr-stredocesky.cz

Hejtman Řihák na návštěvě Domova seniorů
v Dobříši a při setkání se starosty v Příbrami
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Metropol spolupracuje se zdravotníky krajské nemocnice | bezplatná distribuce do domácností a stojanů

Vážení a milí čtenáři
a příznivci Metropolu,
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teď, bude už pozdě“. A to je pravda. Na
jejich popud se v Londýně v únoru sešla dvoudenní mezinárodní konference zástupců padesáti zemí, kteří hledali způsoby, jak ohrožené druhy zvířat
ochránit. Žel, velké publicity se tomuto summitu nedostalo. Možná namítnete, že psi nebo kočky nejsou v ohrožení. Omyl. I pro ně platí, že mají na světě svoje nezastupitelné místo a zaslouží
žít důstojný život. Naše země jsou totiž
pořád dost bohaté na to, abychom pro
ty, kteří nemají pána, jeho lásku a rodin-

né zázemí, před nemilosrdnou a zbytečnou smrtí ochránili. Je to naše povinnost, pokud nechceme, aby naši vnuci
a pravnuci znali nejlepšího přítele člověka jen ze zoologické zahrady, z filmů
nebo knížek. Co si o tom myslíte vy?
Za celý tým tvůrců dnešního vydání
vám přeji, abyste měli ve vztahu ke zvířatům vždy srdce na pravém místě.

Ladislava Richterová
šéfredaktorka
richterova@tydeniky.cz

Metropol slavil s osobnostmi roku a dalšími hosty 8. narozeniny
Galavečer

noviny METROPOL

zimní olympiáda v Soči právě v těchto dnech končí. Tentokrát ale nechci
psát o skvělých výkonech sportovců
i tisíců „bezejmenných“ Rusů, kteří
se starali o potřebné zázemí a úpravu stadiónů a tratí. Mne osobně dojem z olympiády zkazila už na samém začátku her skutečnost, že
v Soči a okolí zabíjeli toulavé psi. Taková hrůza.

A není to ve světě, bohužel, ojedinělý
případ, kdy se se zvířaty zachází mnohdy hůř, než s vysloužilou věcí. Naštěstí
nejsou všichni lidé takto suroví a lhostejní. V době olympiády jsem se například dočetla, že své jméno na ochranu
slonů a dalších ohrožených druhů propůjčili britský korunní princ Charles
a jeho syn William, který pro AFP uvedl:
„Musíme se stát generací, která ukončí nelegální obchod a vybíjení celých stád a zaručí budoucnost těchto skvělých zvířat i jejich životního prostředí. Když neuspějeme

Na 300 hostů přijalo ve čtvrtek 13. února pozvání vydavatelství Metropol
k narozeninové oslavě. Na samotném začátku převzali finalisté ankety
Osobnost roku Ústeckého kraje 2013 z rukou představitelů kraje, poslanců, senátorů a partnerů projektu ocenění za dlouholetou reprezentaci reggionu,, vynikající
y ikající sportovní výkony a dobré skutky.

staň se fanouškem na www.facebook.com

• Vítězem v kategorii kultura se osobností roku Ústeckého kraje stala rocková skupina KABÁT. Cenu předal ředitel vydavatelství Metropol Ing. Jiří Morštadt. • O půl desáté rozzářil oblohu nad krajskou metropolí nádherný ohňostroj, doprovázený podmanivou hudbou.
• Z krásných věcných cen se radovaly vylosované tipující čtenářky v anketě Osobnost roku Ústeckého kraje 2013 Metropolu – dámy Holečková a Hennebichlerová. Modrotiskovou mísu na ovoce jim předali Vladimír Feix mladší a obchodní ředitel společnosti Český porcelán Dubí Ing. Martin Balázš. • Během večera se konaly dvě autorské módní přehlídky – Denny Rose a Couture salonu Moravec. Na snímku předvádí modelka Lenka Maršálková z agentury Fashion Models plesové šaty z dílny Nadi Moravcové. • Hlavní sál zámečku Větruše v Ústí nad Labem zaplnili hosté slavnostního galavečera do posledního místečka. • Nechyběl ani tradiční křest titulní strany novin
Metropol tentokrát s Vláďou Hronem. Ten večer nejenom vtipně moderoval, ale také krásně zpíval. Při křtu mu zdatně sekundovali ředitel vydavatelství Ing. Jiří Morštadt a šéfredaktorka Ladislava Richterová. • O hosty se po celý večer staral promoteam Metropolu. Na snímku je pouhá jeho třetina.
Fotografie pořídili: Petra Kropáčová, Daniel Šeiner, Jan Pimper a Filip Morštadt

Pražská plynárenská: Jak ušetřit za energii?
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, je stále obtížnější.
Rozhodně je třeba posuzovat nabídku vždy komplexně a v celé šíři a neřídit se pouze dle jednoho atributu, kterým zpravidla bývá jen porovnání základních ceníkových cen energie. To samo o sobě totiž o celkové výhodnosti nabídky může vypovídat jen poměrně málo.

inzerce

Dodavatelé energií totiž zpravidla
nabízejí různá cenová zvýhodnění a někteří z nich i služby a bonusy,
s jejichž využitím lze značně odlehčit rodinnému rozpočtu. Na co se zaměřit a jak lze konkrétně ušetřit lze
prakticky demonstrovat např. na nabídce jednoho z tradičních dodavatelů energie, a to společnosti Pražská
plynárenská.
Ta nabízí svým zákazníkům různé cenové produkty, díky kterým mohou

ušetřit ročně tisíce korun. K dispozici
je tak například zemní plyn levnější
o 11% na tři roky, zemní plyn levnější
o 6,5% na roky dva nebo cenové zvýhodnění pro seniory. Každý zákazník
si tak může sám vybrat ten cenový
produkt, který mu nejvíce vyhovuje.
Velmi důležitou a nedílnou součástí hodnocení míry výhodnosti nabídky dodavatele energie by však, kromě ceny energie, měl být i rozsah dalších doplňkových služeb a produktů.

Proč je to tak důležité? Málokdo si totiž uvědomuje, že jejich správným využitím lze mnohdy ušetřit více, než
u samotné ceny energie. Jako příklad
se nabízí nepříjemnost, která dříve
nebo později potká každého odběratele zemního plynu. Jedná se o poruchu plynového spotřebiče, která kromě problémů spojených se zajištěním
opravy znamená dále až několikatisícové výdaje. Zákazníci již zmíněné
Pražské plynárenské však mohou vyu-

žít službu POMOC 24, jejímž prostřednictvím jim firma zajistí, při splnění
určitých podmínek, opravu zdarma
nebo se svou finanční spoluúčastí.
Další významnou možnosti úspor
představují různé věrnostní programy. Pražská plynárenská vydává například svým zákazníkům zdarma
Zákaznickou kartu, se kterou mohou
čerpat slevy a výhody u více než devadesáti partnerů. Patří mezi ně mimo jiné cestovní kanceláře, kde tak
při nákupu zahraniční dovolení může čtyřčlenná rodina ušetřit několik
tisíc korun. Kartu lze využít i v rámci kulturních a sportovní zařízením,
lázní, hotelů a penzionů, ale i v restauracích, obchodech apod.

Z výše uvedených namátkových příkladů je patrné, že při správném využití všech bonusů, slev a služeb, které dodavatel energie nabízí, lze jednoduše snížit náklady spojené s dodávkou energie a jejich část dostat
nazpět využitím doplňkových služeb a bonusů, které poskytuje.
Rozhodně se tedy vyplatí sledovat a hodnotit nabídky dodavatelů
energií vždy komplexně a vše zvážit z více úhlů pohledu. Rozhodující totiž není jen samotná cena energie, ale stejnou měrou také další
služby, bonusy a zvýhodnění, které svým zákazníkům jednotlivý dodavatelé poskytují nebo naopak neposkytují.
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