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Obchodní Galerie Dvořák

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

nákupní
centrum

e-mail: tekel@dvorak.cze-mail: tekel@dvorak.cz

V současnosti je nejvyšším českým zpěvákem a muzikálovým hercem, má neuvěřitelný hlas. Nedáv-
no získal hlavní roli v nově připravovaném muzikálu Fantom Opery. Radim Schwab, rodák z morav-
ské metropole, žije už řadu let v Praze a za sebou má ty nejzajímavější projekty, včetně spolupráce 
s Lucií Bílou. Před sebou naopak obrovskou výzvu, která jak sám říká, je pro něj zřejmě osudová.
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Radim Schwab 

se narodil 20. července 1978 v Brně ve znamení Raka. Je vysoký 198 cm, tedy  
v současnosti nejvyšším českým zpěvákem a muzikálovým hercem. Nedávno 
získal hlavní roli v připravovaném muzikálu Fantom opery. V minulosti pro-
šel projekty od Monte Crista, přes Exculiber s Lucií Bílou v Ta Fantastice, Lás-
ka je láska, Elixír života, Obraz Doriana Graye, Šumaře na střeše, Kytici, po 
rockovou operu Klíč králů až do současnosti po “dvojroli“ v muzikálu diva-
dla Brodway Mata Hari. 

Více na facebook.com/cesky paralympijsky tym
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a Fantoma a Fantoma Fantomaa Fantoma Fanto
e moc těšímmoce moc těšmoc těšíměšíměšěšíe moc těšímoc těšěše moc těším

Na Fantoma 
se moc těším

 Co jste říkal na 
to, že jste byl vy-
brán pro Fantoma 
opery?
Byla to zkouš-
ka nervů, proto-
že jsme s kolegou 
Marianem Vojtkem 
čekali mnoho týd-
nů, dá se říct měsí-
ců. Producent Jane-
ček, kterému za toto 
patří samozřejmě veli-
ký dík, měl zřejmě po-
měrně rychle jasno, ale 
o obsazení tohoto díla 
se rozhodovalo až u dr-
žitelů autorských práv 
v Londýně. Nakonec ná-
vrhy schválili a já jsem 

za to moc rád.
 Těšíte se na tu spolupráci?

Pan Janeček je v českém šoubyz-
nysu pojem a já ctím profesionály 
a jsem rád, když se věci dělají dob-
ře, na úrovni. A František Janeček 
je toho zárukou. I proto je tato ro-
le pro mne nejen neskutečná šan-
ce, ale i úžasná příležitost. A asi to 
byl osud.

 Premiéra je v září, dá se říct, že 
je relativně času dost… 
Času zas tak moc není. Začneme už 
brzo zkoušet, bude to tvrdá, nároč-
ná, ale krásná práce a já se na ní 
moc těším.

 Pro kvalitní výkon zpěvák po-
třebuje soustředění, dobrou živo-
tosprávu a dostatek spánku. Daří 
se vám to?
Tak snažím se o to, jak v jídle, tak 
v přístupu k životu, i v tom, že cho-
dím pravidelně cvičit, teď do fi tka 
Hanky Kynychové, je to tam moc 
prima a jsou tam moc fajn lidi. Pro-
stě na sobě  makám. S tím spán-
kem, jak kdy, ale snažím se spát 
tolik, abych měl pocit, že nemám 
spánkový defi cit.

 Říkal jste, že chodíte pravidelně 
do fi tka. Je to pro vás zábava nebo 
spíš nutnost?
Tak jak kdy, ale chci vypadat slušně, 
už kvůli divákům, kteří chodí do di-
vadla teď, na díla, v kterých hraju, 
nebo přijdou na Fantoma. Prostě si 
myslím, že Fantom by prostě neměl 
mít takzvaně „vanu“ /smích/.

 Spolupracoval jste na řadě zají-
mavých projektů,  mnoho let jste 
taky byl v divadle Ta Fantastica 
s Lucií Bílou. Právě ona vám vlo-
ni pokřtila CD Amoroso. Jak ji vní-
máte?
Kromě toho, že jsme, troufám si říct 
přátelé, za což jsem velmi rád, tak 
hlavně jako opravdu toho největšího 
profesionála. Lucie je opravdu profík 
každým coulem a je důkazem toho, že 
když chce někdo opravdu hodně doká-
zat, musí na sobě neskutečně makat. Je 
to ta nejlepší z nejlepších, a tak ji také 

vnímám. Navíc se mi líbí, že Lucka má 
taky ráda a chová kočky, to já taky.

 V současné době hrajete v mu-
zikálu Mata Hari, v představení 
Divadla Semafor Kytice, v liberec-
kém divadle a podobně, co chys-
táte dalšího?
Tak kromě již zmíněného Fantoma 
opery, budu mít v květnu v Semafo-
ru svůj velký koncert, na který tím-
to všechny srdečně zvu a snad se mi 
i podaří udělat další novou desku.

 Před časem jste navštívil věz-
nici ve Vinařicích, co jste tam po-
hledával?  
Naštěstí jsem tam byl profesně. Při-
vedla mě k tomu kamarádka Han-
ka Kupková z Fondu ohrožených 
dětí, která domluvila benefi ční 
představení pro odsouzené. I když 
jsem měl zprvu různé pocity, nako-
nec musím říct, že to bylo úžasné 
a všichni ti pánové, kteří tam sedí, 
ať už za menší či větší delikty, byli 
naprosto perfektní publikum.

 Dostal jste za to honorář?
Bylo to benefiční představení, čili 
jsem hrál zadarmo a rád. Ale vlast-
ně dostal. Protože mi vězeňský 
psycholog předal dárek v podo-
bě ručně zhotovenéo hrnku, který 
tam vyrábějí někteří vězni. Je moc 
povedený a byl to pro mě netradič-
ní, za to velmi originální honorář.

Text: René Kekely
Foto: Marek Podhora
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Se zajímavou nabídkou pro své zá-
kazníky, využívající pro vytápění lo-
kální podokenní topidla značky GA-
MAT přichází Pražská plynáren-
ská. Ve spolupráci s výrobcem zmí-
něných topidel, společnosti GAMAT 
CZ, nabízí za výhodných podmínek 
výměnu starých typů za nové a mo-
derní modely. Topidla Gamat jsou 
v tuzemsku historicky známá ta-
ké jako „vafky“ a mají dlouhodobou 
tradici. V řadě domácností, kde se 
jimi topí, jsou však instalovány ne-
příliš ekonomické modely starší pat-
náct a více let. 
Moderní typy topidel Gamat jsou 
dnes vybaveny lepšími regulační-
mi a bezpečnostními prvky. Zákaz-

ník tak při stejném výkonu topidla 
ušetří až 15 % nákladů na plyn. Dal-
ší velkou výhodou je, že provedení 
nově vyráběných topidel je z hle-
diska přívodu plynu a odtahové-
ho systému stejné, jako u původ-
ních modelů. Tím při výměně odpa-
dá nutnost stavebních či instalač-
ních úprav, které by byly nutné při 
instalaci jiného typu topidla a tvo-
řily tak nezanedbatelnou položku 
na účtu. Samotná výměna je navíc 
díky výše uvedenému jen otázkou 
přibližně hodiny. 
Domácnosti, které dosud využívají 
starší topidla typu RGA 4/411…441 
(Gamat 4000), je mohou vyměnit za 
moderní model GAMAT 473. Namís-

to typu 3/331… 341 (Gamat 3000) 
přichází nový GAMAT 373 a starší 
typ 461 lze nahradit modelem GA-
MAT 471. Nabídka je nyní rozšíře-
na také o topidla s odtahem spa-
lin do komína. A to ve výkonech od 
2 do 9 kW. 
Při využití komplexní služby, tedy 
nákupu spotřebiče včetně montáže, 
je účtována nižší sazba DPH. Mon-
tážní a instalační práce, stejně tak 
jako ostatní související služby, jsou 
zákazníkům Pražské plynárenské 
poskytovány za zvýhodněné ceny. 
Společnost se navíc, při splnění ur-
čitých podmínek, může na výměně 
topidel u svých zákazníků po doho-
dě i fi nančně podílet.

Plynaři pomohou s výměnou starých topidel
Letošní zima pomalu končí a i když tentokrát nebyla příliš tuhá, přesto u mnohých z nás prověřila aktuální stav plyno-
vých spotřebičů, které se starají o vytápění našeho domu nebo bytu. Pro ty, kteří zjistili, že tento stav není právě nejlepší 
a jejich plynové spotřebiče již dosluhují, nabízí nadcházející jarní a letní období ideální příležitost něco s tím udělat.   

První přestěhování výroby do are-
álu v Dubici v České Lípě proběhlo 
v roce 1998. Jednatel společnosti 
Milan Dolejší vzpomínal, že v této 
době prakticky nedělal nic jiného, 
než zaváděl nové strojní techno-
logie do výroby, vyhledával vhod-
né zaměstnance a řešil, jak splnit 
veškeré požadované normy a nut-
nou legislativu. Nad vchodem vý-
robního závodu byl tehdy uveden 
nápis… Vše je možné, když chceš 
a umíš…, to ostatně platí do dneš-
ní doby ve společnosti stále.
Výrobní areál v Dubici v České Lí-
pě byl již v roce 2007 nevyhovu-
jící vzhledem k požadované ka-

pacitě výroby a logistickým pře-
sunům. Proto vedení společnos-
ti rozhodlo o největší investici ve 
své historii a zakoupilo rozsáhlý 
areál v bývalých prostorech ŽOS 
v České Lípě. Tento areál pro své 
potřeby společnost zrekonstruo-
vala a v témže roce zahájila pře-
stěhování výroby. Po přestěhová-
ní se vedení společnosti rozhod-
lo zaměřit převážně na stabiliza-
ci společnosti, než na samotný 
růst. To pomohlo bez výrazných 
problémů překonat hospodářskou 
krizi 2008 a 2009.
Během 20 let vyrostla společnost 
do velikosti společnosti zaměst-
návající přibližně 300 zaměstnan-
ců a zároveň také patří již mnoho 
let k významným zaměstnavate-
lům na Českolipsku. Společnost se 
stala nejvýznamnější výrobcem 
světelné techniky v ČR a v okol-
ních zemích v Evropě. Vyváží své 
výrobky do více jak 42 zemí svě-
ta a stále se považuje za ryze ČES-
KOU společnost. Nadále masivně 
investuje do rozšiřování výrobní-
ho závodu (rozšiřování výrobních 
prostor, vznikající testovací a mě-
řící laboratoře), dalších výrob-
ních technologií a také podporu-
je vlastní inovační vývoj výrobků. 
Současný trh se ve světelné tech-
nice značně mění směrem k LED 

technologii. Společnost MODUS, 
spol. s r.o. se samozřejmě ve vel-
kém měřítku podílí na této změ-
ně, když zavedla špičkovou výrob-
ní technologii na osazování čipů 
do LED modulů ve výrobě a vyrá-
bí špičková moderní LED svítidla. 
V segmentu LED svítidel se společ-
nost stává velice úspěšnou a do-
sahuje obratu s touto LED techno-
logií více než 20 procent z celko-
vé výroby. Předpokládá se, že vý-
roba LED svítidel do dvou let bude 

již majoritní. Kvalitní inovace vý-
robků a procesů jsou podporová-
ny i Evropskými sociálními fondy, 

což svědčí o velikosti potenciálu 
společnosti v budoucnu. Ohlédne-
me-li se za prvními 20 lety společ-

nosti, je vidět pořádný kus úspěš-
né práce. Nejen tímto článkem 
chce jednatel společnosti Milan 
Dolejší poděkovat všem zaměst-
nancům a ostatním, kteří se po-
díleli na budování společnosti za 
celou dobu její existence a věří, 
že 20 let úsilí při budování bylo 
pouhým začátkem v jejím dalším 
úspěšném rozvoji.

Úspěšných 20 let společnosti MODUS, spol. s r.o.

Milan Dolejší st., jednatel společnosti

Osazovací linka povrchové montáže SMT, která umožňuje z nakoupených čipů vytvářet vlastní LED moduly.

Společnost MODUS, spol. s r.o., která vznikla 1.1.1994 tento rok oslavila 
20 let své existence a začala bilancovat, co se za tu dobu ve společnosti 
událo. Společnost v roce 1996 neměla ani dvě desítky zaměstnanců a vy-
robila přibližně 4 000 svítidel měsíčně. Vlastní výroba svítidel včetně ko-
vových polotovarů byla zahájena později v roce 1996. V roce 1998 se spo-
lečnost rozhodla zakoupit areál v Dubici v České Lípě pro vybudování 
prvního rozsáhlého výrobního závodu. Společnost se již v této době za-
čala zaměřovat na vývoj vlastních výrobků a budovat partnerskou ob-
chodní síť s velkoobchody.

www.modus.cz

„Kromě výměny sanitek je operační 
program rovněž zaměřen na zavedení 
nových informačních a datových tech-
nologií do vozidel zdravotnické zá-
chranné služby. Ta má umožnit nejen 
jejich lepší komunikaci s operačním 
střediskem, ale zejména kvalitní dato-
vé spojení se všemi nemocnicemi v Ji-
hočeském kraji, případně s nemocni-
cemi a specializovanými centry v kra-
jích okolních,“ upřesnil jihočeský 
hejtman Jiří Zimola s tím, že se jed-
ná o další vzorový případ toho, jak 
je kraj briskně připravený využívat 
nabízené dotace. Výdaje na nákup 
nových sanitních vozů pak z 85 pro-

cent pokryjí peníze od MMR a zby-
lých 15 procent uvolní kraj. Pokud 
ZZS JčK se svou žádostí uspěje, moh-
la by nové sanity mít během roku 
2015. „Nákupem nových sanitních vo-
zů se rovněž snažíme snížit cyklus je-
jich obměny ze zhruba osmi na pět až 
šest let. Tak, jak je to obvyklé v okolních 
evropských státech,“ dodal Zimola.
ZZS JčK působí na území o rozloze 
10 056 km2. Kromě sedmi osobních 
vozů pořízených kvůli Rendez - Vous 
systému využívá zhruba 60 normál-
ních sanit a dalších šest má v záloze. 
Od roku 2005 je jejím zřizovatelem Ji-
hočeský kraj. (od dop.)

Velvyslankyni doprovodila člen-
ka rady Izabella Wołłejko-Chwas-
towicz. Jednalo se o zdvořilostní 
setkání s cílem prodiskutovat ob-
lasti a témata možné spolupráce 
s regiony v Polsku.
Hejtman představil region a vyjád-
řil podporu vzájemné spolupráce. 
„V prvním roce mého působení v Čes-
ké republice jsem si dala za cíl navští-
vit všechny kraje. Myslím, že spoluprá-
ce mezi polskými a českými regiony je 
velmi přínosná pro obě strany,“ řek-
la v úvodu setkání Grazyna Berna-
towicz. Další debata se týkala výmě-
ny zkušeností v oblasti spolupráce 
s příhraničními regiony a možnosti 

navázat spolupráci na úrovni uni-
verzitního vzdělávání. „Vnést více dy-
namiky do spolupráce regionální a uni-
verzitní,“ shrnula setkání velvyslan-
kyně Grazyna Bernatowicz. Její slova 
potvrdil i hejtman Václav Šlajs: „Bylo 
nám potěšením představit Vám Plzeň-
ský kraj a budeme se těšit na spolupráci 
s vybraným polským vojvodstvím.“ (r)

Ve čtvrtek 17. dubna, v den Svě-
tového dne hemofi lie, vyvrcho-
lí v Praze společným pochodem 
charitativní kampaň s názvem 
„Podporuji léčbu hemofi lie“.

Partnerem akce se stala společnost 
Baxter a ambasadorkou bývalá Miss ČR 
2004 a farmaceutka, Jana Doleželová.  
V tričku, s šálou nebo plackou může 
přijít podporu vyjádřit každý, komu to-
to onemocnění není lhostejné. Hemo-
fi lie je nejčastějším onemocněním ze 
skupiny krvácivých onemocnění, kte-
rá se projevují poruchami srážlivosti 
krve. V České republice je v současnos-
ti registrován zhruba jeden tisíc hemo-
fi liků, z čehož pětinu osob tvoří mladí 
do osmnácti let. Kvůli defektnímu ge-
nu hrozí hemofi likům nadměrné ne-
bo spontánní krvácení, často do klou-
bů, svalů a případně i vnitřních orgá-
nů, a to mnohdy i bez zjevné příčiny. 

Nedávný průzkum přitom uká-
zal, že dvě třetiny Čechů vůbec 
netuší, co hemofi lie je a jak se 
projevuje. Kampaň má pod-
pořit Český svaz hemofi liků 
a sdružení Hemojunior. V únoru 
kampaň odstartovala založením e-sho-
pu na www.podporujihemofi liky.cz.

 Zde si můžete zakoupit bene-
fi ční výrobky v symbolické 
červené barvě s logem „Pod-
poruji léčbu hemofi lie“. Ví-
ce informací o hemofi lii na 

www.hemofi lie.cz.
Text: Šárka Jansová

Foto: Focus Agency, s.r.o.

Podpořme léčbu hemofi lie s Janou Doleželovou

Polská velvyslankyně v Plzeňském kraji
Plzeňský kraj | Hejtman Václav Šlajs spolu s náměstkem Ivo Grünerem 
a radním Zdeňkem Honzem přivítali na krajském úřadě 18. března vel-
vyslankyni Polska v České republice Grazynu Bernatowicz.

 

 

Jihočeští záchranáři mohou získat nové sanitky 
Jižní Čechy | Zhruba 25 nových sanitek má naději získat Zdravotnic-
ká záchranná služba Jihočeského kraje (ZZS JčK). O fi nanční prostředky 
na jejich nákup bude usilovat v rámci výzvy Integrovaného operačního 
programu (IOP) vyhlášeného ministerstvem pro místní rozvoj (MMR), dí-
ky němuž se mohou kraje ucházet o dotaci ve výši až 70 milionů korun.
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Kromě dvou uvedených prvních 
míst obsadil Jihočeský kraj v celkem 
sedmi hodnocených kategoriích ješ-
tě tři druhá místa za folklor a tance, 
cykloturistiku a památky a historic-
ká místa. A dvě pátá místa v katego-
riích adrenalin a zimní dovolená.
Lidé mohli v internetové anketě hla-
sovat od října 2013 do 31. ledna 2014. 
Celkem se do ní zapojilo 11 291 osob, 
tedy 2,5krát více než loni.
Kromě zmíněných cen navíc již-
ní Čechy obdržely v Praze tak-
též prestižní ocenění TTG Travel 
Awards v podobě prvního místa 
v kategorii neoblíbenější region 

České republiky za rok 2013. „Do-
sažená umístění v anketě Kraj mé-
ho srdce mě velice těší. Vždyť jsme 
v konkurenci 12 krajů a Prahy ne-
skončili hůře než pátí a z toho jsme 
byli dvakrát první a třikrát druzí. 
Což jenom podtrhuje fakt, že Jižní 

Čechy jsou tím nejlepším místem 
pro letní dovolenou i trávení chvil 
volna. A to pro jednotlivce, rodiny 
s dětmi i seniory. Pomyslnou třeš-
ničkou na dortu je pak zisk oceně-
ní za nejoblíbenější region,“ uvedl 
hejtman Jiří Zimola s tím, že ten-

to úspěch lze bez nadsázky ozna-
čit za jihočeské cenobraní.
Zimola zároveň věří, že se výše 
uvedené výsledky pozitivně pro-
mítnou do návštěvnosti kraje. 
„Na cestovní ruch se totiž váže řada 
dalších odvětví a služeb, které slou-
ží k podpoře zaměstnanosti v na-
šem regionu,“ dodal.
Smyslem ankety „Kraj mého srdce“ 
je podle ředitelky Jihočeské centrály 
cestovního ruchu Petry Jánské pod-
pořit domácí cestovní ruch a zjistit 
aktuální oblibu jednotlivých částí 
republiky u široké veřejnosti. Dlou-
hodobým cílem ankety je posilovat 
vědomou vazbu hlasujících na kon-
krétní kraje a důvody jejich atrak-
tivnosti.
Zástupci Jihočeského kraje si kromě 
diplomů odvezli z Prahy i dvě vel-
ké křišťálové vázy za dvě první mís-
ta v anketě „Kraj mého srdce 2013“, 
skleněnou pyramidu za ocenění nej-
oblíbenější region České republiky za 
rok 2013 a skleněný globus za druhé 
místo za jihočeskou expozici na vele-
trhu Holiday World 2014 v Praze.

Křídla motýlí 
se představí 
i v Bruselu

Výstavu obrazů Křídla motýlí, 
které namalovali pacienti Dět-
ského oddělení Nemocnice Čes-
ké Budějovice, si mohou prohléd-
nout lidé v hlavní budově kraj-
ského úřadu. Odstartovala ji ver-
nisáž v pondělí 3. března, tedy ve 
stejný den, kdy si českobudějo-
vická nemocnice připomněla 100 
let od svého vzniku a potrvá do 
28. března.
Malí, ale i trochu větší pacienti ve 
své tvorbě vyjádřili pomocí barev, 
štětce a plátna přání po brzkém 
uzdravení, ale i příjemný pocit 
z přátelského prostředí dětského 
oddělení. 
„Dělá mi velikou radost, že nemoc-
nice není dnes už pro děti jen mís-
tem plným nepříjemností, ale i mís-
to, kde mohou strávit hezké chvíle, 
kde se i něco naučí a možná v so-
bě objeví i nepoznané nadání a při-
nese jim to i možnost jejich dalšího 
rozvoje. Takže bych chtěla poděko-
vat panu primáři dětského odděle-
ní Vladimíru Smrčkovi i paní Janě 
Příhodové, která děti v nemocnici 
metodicky k malbě vede za to, že 
se nemocnice pustila do takovéhoto 
netradičního pojetí léčebné péče,“ 
uvedla první náměstkyně hejtma-
na Ivana Stráská, která společně 
s hejtmanem Jiřím Zimolou pře-
vzala nad výstavou záštitu.
Zimola dodal, že si práce dětské-
ho oddělení českobudějovické ne-
mocnice velmi váží. Včetně toho-
to projektu, do kterého se prá-
vě dětské oddělení pustilo někdy 
před rokem a jehož první výsled-
ky bylo možné zhlédnout loni na 
podzim v rámci výstavy Králov-
ství kouzelné rybky ve vestibu-
lu nemocnice. A nyní pokraču-
je výstavou Křídla motýlí. „Navíc 
mě těší, že tento projekt překročí 
za měsíc hranice nejen Jihočeského 
kraje, ale i státu, protože budeme 
zahajovat benefi ční výstavu těch-
to obrázků v prostorách stálého za-
stoupení České republiky v Bruselu. 
Tím samozřejmě věhlas tohoto pro-
jektu a všech, kteří se o něj zaslou-
žili, vzroste. A já jsem velmi pyšný 
na to, že právě naše budějovická ne-
mocnice a její dětské oddělení s ta-
kovýmto projektem přišlo a všem, 
kteří se o to zasloužili, velice děku-
ji,“ dodal hejtman Jiří Zimola. 

„Do nákupu jsme spojili spotřebu stovky 
škol, domovů pro seniory, nemocnic v Čes-
kých Budějovicích, Českém Krumlově, Da-
čicích, Jindřichově Hradci, Písku, Pracha-
ticích, Strakonicích a Táboře, ale třeba 
i hvězdárny a planetária v Českých Budě-
jovicích. U elektřiny jsme tak soustředili po-
ptávku přesahující 36 tisíc megawattho-
din a u zemního plynu téměř 60 tisíc me-
gawatthodin (MWh). Tak velké objemy mě-
ly samozřejmě vliv na zájem dodavatelů 

energií a tedy i celkový pokles cen elektři-
ny a zemního plynu,“ vysvětlil náměstek 
hejtmana Jaromír Slíva.
Burzovní nákup je podle náměstka Slívy 
moderní formou realizace veřejné zakáz-
ky, která se poměrně rychle stává stan-
dardem ve státní i veřejné správě. Zají-
mavý je zejména svojí administrativní 
nenáročností, protože není nutné vypra-
covávat zadávací dokumentace a smlou-
vy s dodavatelem vygeneruje burza, 

rychlostí realizace a fl exibilitou, kdy lze 
počkat na pokles cen a teprve poté na-
koupit. Vzhledem k tomu, že burzovní 
obchod je nejtransparentnějším způso-
bem nákupu komodit a nelze jej nijak 
zpochybnit, odpadá i odvolávání neú-
spěšných soutěžících, které tak protahu-
je jiné formy výběrových řízení.
Podle hejtmana Jiřího Zimoly se jedná 
o další příklad toho, že se kraj chová eko-
nomicky a umí se svými fi nančními pro-

středky šetřit. „Plánujeme i optimalizaci 
odběrných míst na budovách našich i námi 
zřizovaných organizací, která zahrnuje op-
timalizaci velikosti jističů a distribučních sa-
zeb, což povede k dalším úsporám,“ doplnil.
Kromě toho Zimola připomněl i jiný pří-
klad hospodárné politiky kraje: „V současné 
době zahajujeme například stavbu čtyř mos-
tů a proti projektovým nákladům se nám po-
dařilo ušetřit 44 procent. Zejména díky velké 
konkurenci stavebních fi rem,“ uzavřel.

Podpora mládežnického fotbalu na jihu Čech. To 
je hlavním cílem projektu - Nadační fond na pod-
poru fotbalové mládeže Jihočeského kraje. Uvedli 
to v úterý 11. března při představení tohoto pro-
jektu hejtman Jiří Zimola a předseda Krajského 
fotbalového svazu Jihočeského kraje Jan Jílek, 
kteří zároveň u jeho zrodu stáli.

 
„Smyslem celého projektu je sdružovat a efektivně využí-
vat fi nanční prostředky na propagaci, podporu a rozvoj 
jihočeského fotbalu, zejména v oblasti mládeže, a to na 
všech jeho úrovních. Tedy nejen hráčů, ale trenérů, roz-
hodčích i funkcionářů,“ upřesnil Zimola.
Prostředky, které se ve fondu sejdou, se budou pod-
le Jílka rozdělovat systematicky, koncepčně a účelově 
dle předem připraveného transparentního klíče. Bu-
de z nich možné fi nancovat či spolufi nancovat akti-
vity v oblasti fotbalové mládeže „První částku poslala 

fondu společnost ČEZ, a to ve výši milion korun. Za což 
jí velice děkujeme,“ dodal Jílek s tím, že peníze budou 
rozděleny do 30. června letošního roku. 
Jílka by zároveň potěšilo, kdyby tento projekt oslovil 
i další partnery a fi rmy v rámci regionu, které by do 
něj mohli přispět.
Součástí uvedené akce bylo i předání 26 licencí tre-
nérům, kteří se o fotbalový potěr v kraji starají. Kro-
mě toho si odnesli i drobné dárky. „Chceme tím přede-
vším ocenit všechny, kteří se věnují fotbalové mládeži na 
všech úrovních, tedy nejen ve městech, ale i na vesnicích. 
A zároveň tím pomáhají vést děti ke sportu i ke smyslu-
plnému využití jejich volného času. A za to jim patří náš 
upřímný dík,“ zdůraznil Zimola. 
Jílek ho pak doplnil, že polovina částky od ČEZ půjde 
právě pro fotbalové trenéry mládeže, kteří se o děti 
často starají ve svém volném čase a většinou téměř 
zadarmo. 

Napojení areálu společnosti HVN Logistic u ob-
ce Hůry na čtyřproudou komunikaci vedoucí 
směrem od Českých Budějovic na Lišov. To by 
mělo vyřešit spor brzdící výstavbu dálnice D3 
v místě obchvatu krajského města. Shodli se 
na tom ve středu 12. března hejtman Jiří Zimo-
la a jednatel HVN Logistic Michal Hřebík. 

 
„Dostavba dálnice D3 je pro všechny Jihočechy klí-
čová věc. Dnes jsme udělali zásadní krok k tomu, 
abychom vyřešili administrativní spory a z kance-
láří se přesunuli do terénu a začali opravdu sta-
vět,“ uvedl po jednání Zimola.
Předmětem sporu, konkrétně mezi logistic-
kým centrem a Ředitelstvím silnic a dálnic 
(ŘSD) je část pozemku HVN Logistic zasahují-
cí do ochranného pásma budoucí dálnice, kvů-
li čemuž společnosti hrozilo vyvlastnění. Ta za-
se naopak argumentovala tím, že kvůli dálnici 
a ztrátě tohoto pozemku přijde o příjezdovou 
cestu a tudíž o dopravní propojení s okolím.
„Pan Hřebík mi sdělil, že nechtějí bránit stavbě 
dálnice a jsou připraveni tu část svého areálu, kte-
rá dnes zasahuje do ochranného pásma budoucí 

dálnice, za normálních podmínek odprodat státu. 
Zároveň si uvědomuje, že těžko mohou areál spo-
lečnosti napojit na dálnici. A jsou připraveni s ŘSD 
jednat na jiné možnosti, jak si příjezdovou cestu 
zajistit,“ sdělil Zimola.
Hřebík si plně uvědomuje, jaký má dálnice D3 
pro rozvoj kraje význam. „Její výstavba ale zá-
roveň může fatálním způsobem zasáhnout naše 

podnikání, což dosud nikoho ze státní správy ne-
zajímalo,“ řekl. „Jsme ale přesvědčeni, že obou-
stranně přijatelné řešení je možné najít, pokud 
existuje společně projevená dobrá vůle. Děkujeme 
panu hejtmanovi za vstřícný přístup, je to první 
politik, který s námi o řešení problému věcně jed-
nal. Jediné, co chceme je, aby výstavbou dálnice 
nebylo zlikvidováno naše podnikání,“ dodal.

Dopravní propojení s okolím by společnosti HVN 
po dostavbě dálnice měla zajistit přípojka k čtyř-
proudé silnici vedoucí z Českých Budějovic smě-
rem na Lišov. „Nejednalo by se o žádné přemostění 
ani podjezd. To znamená, že by se auta mohla na-
pojit pouze do pravého jízdního pruhu ve směru od 
Budějovic. Z opačného směru by se pak otáčela na 
sjezdu na mimoúrovňové křižovatce s odbočkami na 
Hůry, Úsilné a Libníč. Souhlasit by s tím musel samo-
zřejmě vlastník této komunikace, tedy stát, respektive 
ŘSD i dopravní policie. A následně i krajský úřad, kte-
rý by povolení k tomuto napojení vydával,“ upřesnil 
Zimola s tím, že věří ve vzájemnou shodu.
Otázkou zůstává, kdo bude celou tuto investici hra-
dit. Hejtmanovi připadá logické, že by to měl být 
sát, respektive ŘSD. „Vyvlastnění celého areálu by vy-
šlo na zhruba 70 milionů. Zatímco stavba přípojky by 
stála řádově jednotky milionů korun. ŘSD by měla být 
na tu levnější variantu v rámci vyvolaných investic 
souvisejících se stavbou D3 připravena,“ míní Zimola.
Jasněji by v celé situaci mohlo být 19. března, 
kdy zástupci kraje, HVN Logistic, ŘSD a policie 
zasednou kvůli této záležitosti společně k jed-
nacímu stolu.

Jih Čech je nejlepším místem v republice 
pro letní dovolenou a pěší turistiku

Jihočeský hejtman Jiří Zimola představil ceny novinářům na tiskové konferenci.

Kraj a HVN Logistic: Máme řešení, jak dále nebrzdit stavbu dálnice D3

Hejtman seznamuje novináře na tiskové konferenci o postupu řešení problematiky výstavby dálnice D3 u obce Hůry.

Hejtman Jiří Zimola (uprostřed) a předseda Krajské-
ho fotbalového svazu Jihočeského kraje Jan Jílek (vle-
vo od hejtmana) při předávání trenérských licencí.

Jižní Čechy jsou nejlepším místem 
v republice pro letní dovolenou 
a pěší turistiku. Vyplývá to z vý-
sledků II. ročníku ankety „Kraj mé-
ho srdce 2013“, kterou organizuje 
vydavatelství Kam po Česku a vý-
stavní společnost Incheba. Zveřej-
něny byly 18. února v rámci veletr-
hu Holiday World 2014 v Praze, kde 
získal Jihočeský kraj i druhé místo 
za svou expozici.

Cílem nadačního fondu je podpora mládežnického fotbalu

Jihočeský kraj letos nakoupil energie na komoditní burze
Jihočeský kraj nakoupil elektřinu a zemní plyn pro své budovy a příspěvkové organizace. Stalo se tak počátkem března na Českomoravské komoditní 
burze Kladno, která je centrálním tržním místem pro fyzické dodávky energií. Úspora nákladů na dodávky elektřiny a zemního plynu na 2. až 4. čtvrt-
letí, tedy na duben až prosinec 2014, představuje 21 milionů korun. 

www.kraj-jihocesky.cz
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Ve středních Čechách se nachází nejmé-
ně deset míst, na kterých mají česká za-
stoupení zahraničních těžařských fi rem 
zájem zkoumat, v jakém množství a po-
době se zde nachází zlato. O tom, zda tě-
žaři dostanou příslušná povolení poně-
kud zdlouhavě rozhoduje  Ministerstvo 
životního prostředí ČR.  Ve skutečnosti 
samozřejmě nejde „jenom“ o průzkum. 
Místa jako Jílové, Mokrsko, Čelina, Vací-
kov či Roudný jsou všem zlatokopům 
velmi dobře známá.  Na řadě z nich se 
dobývalo zlato již v dobách Keltů. 

Pokud by těžaři získali povolení k prů-
zkumu, dříve nebo později by neodvrat-
ně následovala i těžba. To by ale zname-
nalo nenávratnou likvidaci středočeské 
krajiny v podobě, v jaké ji známe dnes. 
Za sebe říkám, že rozsáhlá průmyslo-
vá těžba surovin, při níž by se využíva-
ly toxické sloučeniny, nemá v současné 
době ve středních Čechách místo. Proto 
vítám, že aktivity odpůrců těžby zlata 
u nás nepolevují. 
Ukažme si na příkladu Mokrska jak 
moc je v současné době těžba zlata 
pro zahraniční těžaře lákavá. Poměr-
ně rozsáhlým průzkumem provádě-
ným v letech 1978 – 1989, při němž by-

lo mimo jiné vyrubáno i 21 kilomet-
rů důlních chodeb, bylo zjištěno, že se 
zde nachází nejméně sto tun těžitelné-
ho zlata. Zároveň ale průzkum odha-
lil, že zlato se v hornině nachází velmi 
jemně rozptýleno a je doprovázeno ar-
zenopyritovými komplexními sloučeni-
nami. Průmyslová těžba zlata v Mokrs-
ku je v současné době možná jen tím 
způsobem, že vybudujeme povrcho-
vý důl, horninu vyrubáme a rozemele-
me na velmi jemný pudr. Z tohoto pra-
chu o velikosti zrn maximálně 0,5 mili-
metru poté mechanicky (fl otací) oddělí-
me těžké částice. Vlastní zlato je možné 
z takto získaného koncentrátu vytěžit 
jen loužením pomocí kyanidu. 
Současná česká legislativa sice neumož-
ňuje u nás provádět kyanidové loužení, 
ale to neznamená, že až do fáze získání 
koncentrátu by se zlato z Mokrska neda-
lo těžit na místě. Co by bylo výsledkem 
takovéto těžby? Nejen již zmíněných 
100 tun zlata (z nichž by si pouhých pět 
tun mohl ponechat český stát), ale i ob-
rovská díra do země a miliony tun kalů 
plných arzenu. Mimochodem, jedna tu-
na horniny v Mokrsku obsahuje v prů-
měru 3 gramy zlata. A k tomu i přibliž-
ně 300 gramů arzenu. Neboli 100 krát 
více smrtelně jedovatého arzenu než 
zlata. Nevím, jak dlouho ještě bude na 
Ministerstvu životního prostředí ČR pro-
bíhat správní řízení ve věci žádostí o po-
volení průzkumu, které si podalo něko-
lik těžařských fi rem. Koncem března se 
chci setkat s novým ministrem životní-
ho prostředí Richardem Brabcem. Jedna 
z mých otázek, které mu chci položit, se 
bude týkat průzkumu a těžby zlata ve 
středních Čechách. Zajímá mě, jak dlou-
ho ještě bude ministerstvo odkládat roz-
hodnutí a tím stresovat obyvatele území 
ohrožených těžbou zlata. Domnívám se, 
že nic jiného než zamítnutí žádostí stej-
ně nepřipadá v úvahu.

Josef Řihák, 
hejtman Středočeského kraje

Výdaje na zimní údržbu silnic 
ve Středočeském kraji jsou o ví-
ce než polovinu nižší než v minu-
lých letech. 

Díky mírné zimě ušetřila Krajská 
správa a údržba silnic (KSÚS SK) za 
období listopad 2013 až únor 2014 
celkem 189 miliónů korun oproti 
stejnému období loňského roku, kdy 
ji přišla zimní údržba na 318 mili-
ónů korun. Kraj na zachování sjízd-

nosti v letošní zimě do konce února 
utratil 129 miliónů korun. 
„Pro nás je to samozřejmě dobrá 
zpráva, protože průměrně stojí silni-
čáře ve středních Čechách údržba sil-
nic za jednu zimu asi 350 miliónů. 
Vloni jsme na sjízdnost silnic vyda-
li dokonce 374 miliónů. Mírná zima 
nám tedy šetřila náklady na posypy 
cest, pluhování a hlavně nepoškodila 
silnice v takovém rozsahu jako v ob-
dobí silných mrazů,“ řekl středo-

český hejtman Josef Řihák a dodal: 
„Veškeré ušetřené peníze využijeme 
pro běžnou letní údržbu krajských 
silnic, protože každá koruna navíc je 
tu zapotřebí.“  
Středočeský kraj na běžnou údržbu 
silnic druhých a třetích tříd přispívá 
každým rokem částkou kolem jedné 
miliardy korun. V letech 2011 a 2012 
to bylo cca 1,1 mld., v roce 2013 čini-
la 922 mil. Kč a v letošním roce pů-
jde na údržbu silnic 1,388 mil. Kč. 

Z toho je však 500 miliónů určeno 
na odložené fi nancování a na údrž-
bu a opravu vozovek bude reálně vy-
užito 888 miliónů.
„Na to, aby kraj udržel svoje silnice 
v dobrém stavu, by potřeboval daleko 
více peněz. Částka, kterou máme pro 
letošní rok ve výši téměř 1,4 miliar-
dy korun, odráží spíše spodní hrani-
ci udržitelnosti. Takže ani ta naše le-
tošní úspora po zimě nemůže dorov-
nat naši fi nační potřebu na zajištění 

všech nezbytných oprav,“ konstato-
val hejtman.
Stárnoucí a enormně dopravně zatí-
žená silniční síť ve středních Čechách 
vyžaduje neustálou opravu výtluků, 
obnovu povrchů silnic, obnovu silnič-
ního odvodnění, strhávání krajnic ne-
bo údržbu a opravy dešťových kana-
lizací. Zahrnuje i náklady na údržbu 
zeleně kolem silnic, obnovu silniční-
ho značení nebo opravy mostů či sa-
nace skalních masivů u komunikací.

„Výstavbou prvního mimoúrovňového 
železničního přejezdu v Poděbradech se 
podaří vyřešit jeden z velkých doprav-
ních problémů v kraji. Železniční trať 
nyní rozděluje Poděbrady na dvě polo-
viny. U stávajících přejezdů, které jsou 
ve městě pouze tři, se tvoří dlouhé kolo-
ny automobilů. Projekt byl připravován 
ve spolupráci s městem Poděbrady. Jeho 
dokončením dojde ke snížení hlukové 
a emisní zátěže. Vedle silniční dopravy 
bude přemostění sloužit jako přechod 
pro pěší a cyklisty,“ řekl náměstek stře-
dočeského hejtmana Miloš Petera. 

Zhotovitelem přemostění železniční 
tratě v poděbradské ulici Koutecká se 
na základě výsledků výběrového ří-
zení stalo Sdružení II/329 Poděbrady, 
M – Silnice a SMP CZ. Vysoutěžená 
cena činí 137,6 milionů korun včet-
ně DPH. Na stavbu získal Středočes-
ký kraj dotaci z Regionálního ope-
račního programu (ROP) Střední Če-
chy ve výši 85 procent uznatelných 
nákladů.
„Výstavba přemostění přes železnič-
ní trať v Poděbradech je jednou z nej-
významnějších investičních akcí, kte-

rou zahajujeme v letošním roce. Jsem 
velmi rád, že na stavbu můžeme vy-
užít peněz z ROP Střední Čechy. Mám 
radost z toho, že středočeský ROP ja-
ko jeden z mála operačních progra-
mů u nás využije efektivně a užitečně 
všechny peníze, které měl a ještě má 
k dispozici,“ komentoval zahájení 
stavby v Poděbradech hejtman Stře-
dočeského kraje Josef Řihák.
Na stavbě se vedle Středočeského 
kraje podílí i město Poděbrady. Prv-
ní auta po novém přemostění proje-
dou již v roce 2015.

Obce bojující o tento titul se mo-
hou hlásit do konce dubna 2014. 
„Věřím, že se i letos přihlásí do sou-
těže co nejvíce středočeských obcí. 
Nejde pouze o vítězství, obce mo-
hou prezentovat svoje aktivity,“ 
uvedl hejtman Středočeského kra-
je Josef Řihák. 
Přihlásit se mohou obce, které ma-
jí maximálně 7 500 obyvatel a kte-
ré mají zpracovaný vlastní strategic-
ký dokument zabývající se rozvojem 
vesnice, program obnovy, nebo pro-
gram rozvoje územního obvodu. 

Přihláška a informace o pravidlech 
jsou na http://www.vesniceroku.cz/. 

V Poděbradech začala stavba
přemostění přes železniční trať

Kraj vyšla zimní údržba silnic oproti loňsku o více než polovinu levněji

Starosta Poděbrad Ladislav Langr, 1. náměstek ředitele Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Střední Čechy Václav 
Chytil, 1. náměstek středočeského hejtmana Miloš Petera, 2. místostarosta Poděbrad Miloš Mikolanda,1. místostarosta Po-
děbrad Ivan Uhlíř a Adélka Andělová. 

V Poděbradech začala v úterý 4. března slavnostním poklepáním na základní kámen výstavba přemostění přes 
železniční trať na silnici II/329 v Koutecké ulici. Středočeský kraj, který je investorem stavby, na akci zastupo-
val náměstek středočeského hejtmana pro oblast dopravy Miloš Petera.

Středočeský hejtman si prohlédl nové speciální učebny 
ve Střední průmyslové škole strojírenské a Jazykové škole v Kolíně
Hejtman Středočeského kraje Josef Řihák si v úterý 18. března prohlédl nové speciální učebny ve Střední průmyslové ško-
le strojírenské a Jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky (SPŠ a JŠ) v Kolíně. Škola s pomocí dotace z Regionální-
ho operačního programu regionu Střední Čechy (ROP SČ) právě dokončila první část projektu s názvem Učebna přípra-
vy materiálu pro strojní výrobu.

Startuje 20. ročník soutěže
Vesnice roku, obce se mohou hlásit

U příležitosti konání Dne malých obcí v Národním domě na pražském Smí-
chově byl v úterý 4. března zahájen jubilejní 20. ročník Vesnice roku.

Žádosti o povolení průzkumu zlata je třeba urychleně 
zamítnout a přestat tak občany stresovat 

Další zprávy 
ze Středočeského kraje na: 
www.kr-stredocesky.cz
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Nejenom jménem svým, ale i dal-
ších představitelů Jihočeského 
kraje vám děkuji za vzornou re-
prezentaci našeho regionu na 
Hrách VI. zimní olympiády dě-
tí a mládeže České republiky 
v Kraji Vysočina. Velmi si váží-
me úspěchu, kterého jste tam do-
sáhli. Hejtman Jiří Zimola takto 
poděkoval mladým jihočeským 
medailistům, se kterými se sešel 
v pondělí 24. února 2014 na kraj-
ském úřadě. 

 
Hry se na Vysočině konaly od 19. do 
23. ledna a mladí Jihočeši na nich ob-
sadili historické druhé místo, když 
získali 24 medailí. „Z toho bylo 11 zla-
tých, čtyři stříbrné a devět bronzových. 
K tomu je nutné připočítat i šest čtvr-
tých, tři pátá a sedm šestých míst, dí-
ky kterým nasbírali 164 bodů a mezi 
14 kraji je předstihl pouze Liberecký kraj, 
který má pro zimní sporty suverénně 
nejlepší podmínky,“ upřesnil Zimola.
Podle hejtmana je trochu symbolic-
ké, že se toto setkání odehrává den 
po ukončení té velké zimní olympiá-
dy v Soči, která byla pro české barvy 
též historicky úspěšná i to, že mladí 

Jihočeši uspěli mimo jiné v těch dis-
ciplínách, ve kterých brali naši re-
prezentanti medaile v Rusku. „Jsme 
hrdí na to, že mladí Jihočeši dosahu-
jí stále lepších výsledků nejen na let-
ních, ale i na zimních hrách. Budu se 
těšit, že z některých z vás vyrostou tak 
dobří sportovci, abyste se mohli zú-
častnit i olympiády pro dospělé,“ do-
dal Zimola.
Mladí Jihočeši si pak ze setkání kro-
mě poděkování odnesli poukázky 
na nákup sportovního zboží a dal-
ší drobné dárky. S prázdnou ale ne-

odešel ani hejtman, který dostal od 
rychlobruslařek Šárky Krejníkové 
a Denisy Pytlíkové památeční dres.
Kromě mladých sportovců Zimola 
rovněž poděkoval trenérům, rodi-
čům i vedoucím výpravy a členům 
organizačního výboru.
 
Nejvíc zářili klasičtí lyžaři a rych-
lobruslaři, hokejisté brali bronz

Na úspěchu mladých Jihočechů se 
nejvíce podíleli klasičtí lyžaři a rych-
lobruslaři. Mathias Vacek a Samuel 

Jirouš získali po dvou zlatých ve 
volném i klasickém běhu na lyžích 
a spolu s Karlem Vackem přidali ješ-
tě třetí zlato ze štafety. Martin Be-
ránek a Denisa Pytlíková vybojova-
li také po dvou zlatých na rychlo-
bruslařských tratích, další zlato zís-
kal v závodě na 500 m Jakub Kopřiva 
a hoši získali spolu Jaromírem Pyt-
líkem a Antonínem Řepou ještě zla-
to ze štafety na 16 kol. Dvě stříbrné 
medaile vybojoval Jan Formánek ve 
snowboardingu, Ondřej Mánek zís-
kal stříbro a bronz v biatlonu, Bar-

bora Havlíčková si dojela pro stříb-
ro v běhu na 2 km volnou technikou 
a pro bronz na trati 2 km klasicky. 
Dvě bronzové medaile si vyjela Sil-
vie Mikešová ve snowboardu a jed-
nu získal ve slalomu i Matouš Kou-
delka. Sadu jihočeských bronzových 
medailí doplnil ještě Karel Vacek 
v běhu na 2 km volně, Jaromír Pytlík 
v rychlobruslení na 500 metrů a Šár-
ka Krejníková na stejné trati. Posled-
ní bronz pak vybojovali jihočeští ho-
kejisté, kteří v boji o medaile porazi-
li Olomoucký kraj 3 : 1.

Hejtman poděkoval mladým Jihočechům za druhé místo

Jihočeský hejtman Jiří Zimola (uprostřed) s úspěšnými mladými sportovci.

„Předáváme tu dnes ocenění hlavně za 
aktivitu a iniciativu v péči o pomníky 
a další pietní místa, které připomína-
jí hrdinství z válečných událostí, nutí 
k rozšíření vzdělání - připomenutí legi-
onářů a motivují i další obce a občany 
k aktivnějšímu přístupu k těmto mís-
tům,“ upřesnil Nebesář.
 

Přehled oceněných
• Obec Jilem na Jindřichohradecku za 
příkladnou péči o válečné hroby
Obec Jilem zvelebila velký pomník 
na památku obětí 1. světové vál-
ky z Jilemu a okolí. Nechali udě-
lat i řadu fotografií podle archiv-
ních fotek, které dohledávali hlav-
ně v rodinných archivech. K re-
novaci přistoupili s maximálním 
citem a vkusem, v podstatě dali 
velký impuls i pro starosty okol-
ních obcí.
 
• Obec Cehnice na Strakonicku za ini-
ciativní přístup a zajištění fi nančních 

prostředků na rozsáhlé opravy pomní-
ků ve Svazku obcí Pootaví
Helena Sosnová, starostka Ceh-
nic a předsedkyně Svazku obcí Dol-
ního Pootaví na Strakonicku, jako 
první v Jihočeském kraji našla ces-
tu k možnosti čerpání dotace z Pro-
gramu rozvoje venkova, díky čemuž 
se jí podařilo pro čtyři obce toho-
to svazku získat na opravu pomní-
ků částku 253 tisíc korun. Díky její 
aktivitě a houževnatosti se podaři-
lo opravit pomníky, na které by da-
né obce neměly prostředky ve svém 
rozpočtu.
 
• Obec Boršov nad Vltavou na Česko-
budějovicku za zřízení dvou nových pi-
etních míst a péči o stávající válečné 
hroby a pietní místa v okolí obce
Starosta Boršova nad Vltavou Jan 
Zeman nejen, že inicioval opravu 
pomníku sestřeleného amerického 
letce kpt. Raymonda Reutera, ale 
zajistil i přemístění válečného hro-

bu (pietního místa) - pamětní des-
ka Václava Tuttera, ze zdi mlýna 
v Boršově nad Vltavou na jiný po-
zemek, veřejně velice dobře pří-
stupný. Obec Boršov nad Vltavou 
v takovýchto aktivitách pevně po-
kračuje. V roce 2014 chtějí obnovit 
pamětní desku Martina Krejčího, le-
gionáře 31. pluku italské legie. nar. 
1. 1. 1886 a popraveného 18. 6. 1918 
v italském Coglianu po odsouzení 
rakouským válečným soudem. Jeho 

pamětní deska byla původně na zdi 
místního pivovaru, při jeho demo-
lici zmizela a po dlouhých letech jí 
na obec přinesl synovec pana Krej-
čího, ovšem poškozenou. Nikde ne-
byla vedena v evidenci, protože 
o ní vlastně nikdo nevěděl. Obec 
Boršov nad Vltavou nechá udělat 
přesnou repliku, kterou umístí do 
„pietního“ parku nedaleko pamětní 
desky Václůva Tuttera. Obec plánu-
je i další akce.

• Klub vojenské historie Čeští lvi za 
obnovu pomníku Voják na stráži - pa-
mátka na bitvu u Zborova 
Pomník „Voják na Stráži“ od Otty Bir-
my byl v roce 1926 odhalen v Čes-
kých Budějovicích. Byl zhotoven na 
památku padlých v bitvě u Zborova 
2. 7. 1917. Tento pomník byl z areálu 
kasáren odstraněn za komunistů do 
muničního skladu armády v Rudol-
fově u Českých Budějovic, kde se vá-
lel doslova v prachu a nebyl tzv. ničí. 
Klub vojenské historie Čeští lvi ve spo-
lupráci s Československou obcí legio-
nářskou (ČSOL) zajistili jeho zrestau-
rování (za pomoci sponzorského da-
ru a vlastních fi nančních prostředků) 
a umístění na důstojném pozemku 
prakticky v centru Českých Budějo-
vic - před Jihočeskou knihovnou v par-
ku u řeky Malše. Torza pomníku byla 
předána Klubu vojenské historie Čeští 
lvi a ČSOL jako zápůjčka od Vojenské-
ho historického ústavu v Praze, kte-
rý se stal mezitím jeho vlastníkem. Je 
to dlouhá historie tříleté aktivity, sta-
rostí a práce hlavně pana Radka Mar-
cina, předsedy Klubu vojenské histro-
rie Čeští lvi České Budějovice a záro-
veň místopředsedy ČSOL Jednota Stra-
konice. Aktivně se zapojoval i Milan 
Mojžíš, tajemník ČSOL Praha.

Plakety za příkladnou péči o válečné hroby

Plakety za péči o válečné hroby převzali (zleva) starosta obce Jilem Jaroslav Šlesin-
ger, starostka Cehnic Helena Sosnová, předseda Klubu vojenské histrorie Čeští lvi 
České Budějovice Radek Marcin a starosta Boršova nad Vltavou Jan Zeman.

Obce Jilem na Jindřichohradecku, Cehnice na Strakonicku, Boršov nad Vlta-
vou na Českobudějovicku a Klub vojenské historie Čeští lvi získaly v pondě-
lí 3. března na krajském úřadě ocenění za příkladnou péči o válečné hroby 
a pietní místa. Jejich představitelům předali upomínkovou plaketu a medai-
li Milan Nebesář, vedoucí odboru kanceláře hejtmana a Imrich Vetrák z od-
boru pro válečné veterány MO ČR, za příkladnou péčí o válečné hroby.

Zlatý řetízek s přívěskem věno-
val hejtman Jiří Zimola dvojča-
tům Denielovi a Dominikovi, prv-
ním občánkům, kteří se narodili 
na jihu Čech v roce 2014. 

Na lícové straně je nápis První občá-
nek Jihočeského kraje, kočárek s ro-
kem 2014 a jméno chlapce. Na rubo-
vé straně jsou pak hodiny s rafi čka-
mi nastavené na čas narození a da-
tum 1. 1. 2014. Slavnostní akt se 
odehrál v úterý 11. března na Obec-
ním úřadě v Římově na Českobudě-
jovicku, odkud jejich rodiče pochá-
zejí. Na úřad přivezli miminka v ko-
čárku z místní části zvané Betlém.
„Jsem strašně rád, že jsme opět po ro-
ce mohli přivítat prvního občánka Ji-
hočeského kraje. Tentokrát to kouzlo 
spočívá v tom, že se nejednalo o jed-
no miminko, ale hned o dva kluky - 
dvojčata. Zároveň mě těší, že jsem se 
dnes mohl potkat s jejich rodiči i ma-
lou sestřičkou,“ uvedl hejtman Jiří 
Zimola.

Zimola popřál dvojčatům do živo-
ta všechno nejlepší a rodičům vy-
trvalost a pevné nervy, které v pěti-
členné domácnosti budou určitě po-
třebovat. „Zároveň těm klukům moc 
přeji, aby se jim tady u nás, nejen na 
tomto světě a v Jihočeském kraji, ale 
hlavně v jejich bydlišti, protože oni po-

cházejí z římovské části Betlém, líbilo, 
dařilo a aby byli šťastní, zdraví a spo-
kojení,“ dodal.
Narození dvojčat, jako prvních ob-
čánků na Nový rok, je výjimečná 
událost, kterou v českobudějovické 
porodnici, kde Deniel a Dominik při-
šli na svět, nepamatují.

Medailonky prvním jihočeským miminkům roku 2014 

Hejtman Jiří Zimola se sešel s rodiči dvojčátek na Obecním úřadě v Římově.

Vděčí za to novým garážovým vra-
tům v tamní výjezdové základně. Ta 
zde fungují od prosince loňského ro-
ku a záchranáři si je nemohou vy-
nachválit. V zimních měsících navíc 
pomáhají k nezanedbatelné úspoře 
energií na vytápění. Investici ve vý-
ši 694 tisíc korun, která byla k jejich 
pořízení zapotřebí, uhradil ze svého 
rozpočtu Jihočeský kraj.
„Záchranná služba sídlí v budově Ha-
sičského záchranného sboru Jihočeské-
ho kraje v Táboře už téměř 20 let. Ob-
jekt, který byl vybudován před 30 le-
ty, byl určen pro výjezdy těžké požární 
techniky a v současné době se pracuje 
na jeho celkové modernizaci. Ta se týka-
la i starých velkých plechových vrat, je-
jichž otevírání a zavírání naše osádky 
při výjezdu vždy zdržovalo,“ uvedl ře-

ditel ZZS JčK Marek Slabý s tím, že sa-
nity tu vyjíždění 20 krát až 30 krát 
denně, což znamenalo těžké dveře až 
60 krát denně otevřít a zavřít.
Zkrácení výjezdových časů sanit na 
Táborsku kvituje s povděkem i prv-
ní náměstkyně hejtmana Ivana Strás-
ká. „Vzhledem k tomu, že o záchraně ži-
vota mohou rozhodovat i vteřiny, mo-
hou i automaticky se otevírající vrata, 
a tím pádem rychlejší výjezd, přispět ně-
komu na pomoc v kritické chvíli jeho ži-
vota,“ zdůraznila. Objekt, kde ZZS JčK 
v Táboře sídlí, patří Hasičskému zá-
chrannému sboru Jihočeského kraje 
(HZS JčK). Vzhledem k tomu, že jsou 
tam záchranáři v nájmu, nemohla 
ZZS JčK do výměny vrat své prostřed-
ky investovat přímo. Potřebné fi nan-
ce tak věnoval kraj HZS JčK jako dar.

Nová garážová vrata pomohla zkrátit 
výjezdové časy sanit ZZS

Posádky sanit Zdravotnické záchranné služby Jihočeského kraje (ZZS JčK) 
v Táboře mohou být u pacientů minimálně o 1,5 až 2 minuty dříve.
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 Představte čtenářům, prosím, va-
še oddělení nejprve z pohledu sta-
tistických údajů a povězte, na co se 
specializujete…
Provádíme jak ambulantní, tak i ope-
rační zákroky, kterých je ročně prů-
měrně 1 100 až 1 200. Z toho je při-
bližně 260 endoprotéz, zhruba 500 
artroskopií a zbytek tvoří standard-
ní ortopedické zákroky. Na odděle-
ní je včetně mne 7 lékařů, 12 sester 
a dvě ošetřovatelky. Ortopedie má 
také své 2 sálové sestry specialistky.
Specializujeme se především na mi-
niendoprotézy a byli jsme svého ča-
su první v České republice, co se tý-
če počtu takto provedených zákro-
ků. V poslední době se zaměřujeme 
na výměnu kolenních kloubů, zho-
tovených přímo na míru pacientovi. 

 Zastavme se u unikátní operace ko-
lenního kloubu, kterou jste provedli 
v pondělí 3. března. Jaký je postup?
Po zhotovení CT pacientovy dolní 
končetiny dle speciálního programu 
se nález zasílá elektronickou cestou 
do fi rmy Zimmer v USA, která nám 
nejmodernější operační program 
s názvem Zimmer Pacient Specifi c 
Insruments nabídla. Tam nález vy-
hodnotí a elektronickou cestou jsou 
nám animace kolene zaslány zpět ke 
zhodnocení a potvrzení parametrů 
endoprotézy. V této době jsou mož-
né ještě poslední úpravy. V případě 
souhlasu a potvrzení je tento nález 
zaslán do města Leuven v Belgii, kde 
jsou ve specializovaném závodě zho-
toveny speciální resekční šablony na 
míru pacientova kolene, i se jménem 
pacienta a operatéra. Výhodou této 
techniky je absolutně přesné umís-
tění implantátů, což je důležité pro 
správnou funkci a životnost klou-
bu. Řezací bloky jsou vyrobené pod-
le pacientovy vlastní anatomie a zce-
la přesně korigují úhlové a osové od-
chylky od anatomického postavení 
v poškozeném kloubu. Nespornou 
výhodou pro pacienta je také výraz-
ně kratší doba operace, protože po-
čet kroků je až o 22 nižší, než u stan-

dardních metod. S tím souvisí i nižší 
riziko infekce a ostatních komplikací, 
jako je tuková embolie nebo hluboká 
žilní trombóza. Díky šetrnějšímu zá-
sahu do kosti je zákrok touto techni-
kou i méně bolestivý.

 Komu může být tento zákrok in-
dikován?
Může jej podstoupit prakticky každý 
pacient, který je k výkonu indikován. 
Zdravotní pojišťovny jej v současné 
době nehradí, nicméně vedení tur-
novské nemocnice by jej chtělo na-
bídnout jako nadstandardní výkon. 
Těchto operací již byla provedena řa-
da a v současné době je o tuto techni-
ku mezi pacienty značný zájem. 

 Z výše uvedeného vyplývá, že úzce 
spolupracujete s kolegy v USA. Máte 
ještě další zahraniční partnery?
Ano, od roku 2012 spolupracujeme 
s profesorem Chomutovem, před-
nostou ortopedické kliniky Nemoc-
nice u St. Elisabeth v Petrohradu, 
kde jsme provedli dvě náročné vý-
měny kolenních kloubů standard-
ním způsobem. Tady bych rád podo-
tkl, že prof. Chomutov byl hlavním 

lékařem ruských vojsk v Afghánistá-
nu. Vloni v listopadu naopak k nám 
do Turnova přijeli kolegové z vol-
gogradskéo medicínského institutu 
a vědeckého centra ruské akademie 
věd. Jmenovitě šlo o ředitele orto-

pedicko-kosmetické kliniky da Vinci 
doc. A. S. Barinova a dr. A. A. Šatova. 
Volgogradská klinika se specializuje 
na klasickou ortopedii, traumatolo-
gii, plastickou chirurgii, kosmetolo-
gii a neurologii. Ruští kolegové nás 

požádali, abychom u nich provedli 
ukázkovou operaci náhrady palco-
vých kloubů nohou totální endopro-
tézou. Viděli oboustranný zákrok, 
který společně se mnou v Panocho-
vě nemocnici provedla MUDr. P. Ho-
díková. Líbila se jim rychlost a pre-
ciznost předvedené práce, a tak se 
může naše spolupráce slibně rozví-
jet i do budoucna, kdy bychom měli 
v průběhu května, respektive června 
letošního roku provést umělé náhra-
dy drobných kloubů, kyčlí a hlezen 
přímo na volgogradské klinice. 

 Ortopedické oddělení Panocho-
vy nemocnice je už tradičně pořa-
datelem Harrachovského ortope-
dického sympozia…
Ano, letos pořádáme v Lázních Bělo-
hrad už 9. ročník této prestižní akce. 
Garantem je 1. Ortopedická klinika 
Univerzity Karlovy – 1. LF a FN Praha – 
Motol a slouží k výměně nejnovějších 
zkušeností a poznatků ortopedů v Čes-
ké republice. Na toto setkání, které se 
uskuteční ve druhé polovině září, se už 
všichni moc těšíme.

Ortopedi Panochovy nemocnice provedli unikátní
operaci umělé náhrady kolenního kloubu na míru

Jak se dá nahradit opotřebova-
ný kolenní, hlezenní, nebo ra-
menní kloub, kyčel či palce u ru-
kou či nohou? O tom jsme hovoři-
li s MUDr. Daliborem Ďurďou, pri-
mářem ortopedického oddělení 
Panochovy nemocnice v Turno-
vě, která je součástí Krajské ne-
mocnice Liberec.

MUDr. Dalibor Ďurďa, primář ortopedického oddělení Panochovy nemocnice v Tur-
nově představuje resekční šablonu zhotovenou na míru.

„Sloučení lůžkového fondu v žád-
ném případě nepředstavuje zruše-
ní gynekologie v Panochově nemoc-
nici v Turnově, kde je sice malý po-
čet operačních zákroků ročně, ale 
vysoký počet ambulantních paci-
entek,“ vysvětlil generální ředitel 
MUDr. Luděk Nečesaný, MBA. 

Vloni bylo na gynekologickém oddě-
lení Panochovy nemocnice za celý rok 
hospitalizováno 436 pacientek a prů-
měrná ošetřovací doba činila 2,5 dne. 
Pacientky, které se v Panochově nemoc-
nici podrobí operačním zákrokům, bu-
dou hospitalizovány na gynekologic-
kých lůžkách v prostorách chirurgické-
ho lůžkového oddělení. Místo nevyuži-
tých lůžek gynekologického oddělení 
budou ve stejném počtu otevřena další 
lůžka interního oddělení, o jehož služ-
by je velký zájem. 
Jak nás informoval primář gynekologic-
kého oddělení Panochovy nemocnice 

MUDr. Petr Lidák (na snímku v gyneko-
logické ambulanci), gynekologie bude 
nadále provádět operace v nezměně-
ném rozsahu i spektru s upřednostně-
ním minimálně invazívních technik, te-
dy tak aby zásah do lidského organis-
mu byl co nejšetrnější.  Nadále bude 
fungovat v nezměněném rozsahu i gy-

nekologická ambulance, prenatální, tě-
hotenská, urogynekologická, indikační 
a pooperační poradna. Každý rok pro-
jde gynekologickou ambulancí na 5 000 
pacientek z Turnova i blízkého okolí.

„Do cash fl ow se do roku 2014 přená-
ší povinnost uhradit vratky zdravot-
ním pojišťovnám za menší objem po-
skytnuté péče proti poskytnutým zá-
lohám v Panochově nemocnici. Z ro-
ku 2012 se jedná o vrácení 5,8 milionu 
korun a za rok 2013 je tato vratka 
odhadnuta na cca 9 milionů korun. 
Celkem tedy bude v roce 2014 nutné 
vrátit zdravotním pojišťovnám cca 
15 milionů korun,“ upřesnila ekono-
mická ředitelka Krajské nemocnice 
Liberec Ing. Miloslava Tanečková. 
Zároveň řekla, že hospodaření Pa-
nochovy nemocnice Turnov skonči-
lo po fúzi s KNL v lednu 2014 vy-
rovnaným hospodařením se ziskem 
8 tisíc korun. „Pokud se nám poda-
ří udržet výkonnostní a nákladovou 
kázeň v turnovské nemocnici a reali-

zovat plánovaná opatření na zvýšení 
efektivity zdravotnických provozů, lze 
očekávat dosažení měsíčního zisku až 
ve výši 500 tisíc korun. Tento zisk mů-
že být použit na odměny zaměstnan-
cům nemocnice,“ doplnil generální 
ředitel Krajské nemocnice Liberec 
MUDr. Luděk Nečesaný, MBA.
V Panochově nemocnici v Turno-
vě se uskutečnila výběrová říze-
ní na náměstka pro lékařskou péči 
a hlavní sestru nemocnice. Ve vý-
běrovém řízení na pozici náměst-
ka pro lékařskou péči zvítězil jedi-
ný uchazeč MUDr. Martin Hrubý. 
Pozici hlavní sestry ve výběrovém 
řízení obhájila Bc. Eva Krejčí. Hod-
notící komise byla složena ze zá-
stupců KNL, Města Turnov a Libe-
reckého kraje. 

Gynekologie v Turnově zůstává, 
lůžkový fond se sdruží s chirurgií

Letos hospodaření 
s mírným ziskem

Hospodaření Panochovy nemocnice Turnov za uplynulý rok skončilo 
s celkovou ztrátou ve výši 26,9 miliónu korun.
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„Konkrétně se jedná o čtyři dětská centra a Zdravotnic-
kou záchrannou službu Středočeského kraje. Dětská 
centra Kolín a Milovice hospodařila vyrovnaně, dět-
ská centra Kladno a Strančice skončila s přebytkem. 
Centrum z Kladna s téměř půl milionovým přebytkem 
a Strančice dokonce s přebytkem skoro 600 tisíc korun. 
S přebytkem cca 650 tisíc korun hospodařila minulý 
rok také středočeská záchranná služba,“ uvedla rad-
ní pro oblast zdravotnictví Jiřina Fialová.
Středočeský kraj nabízí svým obyvatelům hustou síť 
zdravotnických zařízení. Mezi ně počítáme i Zdra-
votnickou záchrannou službu Středočeského kraje, 
která je největší příspěvkovou organizací kraje. Má 
38 výjezdových základen a 105 sanitních vozů roz-
prostřených tak, aby mohla každého pacienta ošet-

řit v době do 20 minut. Za tímto účelem vznikla celá 
řada nových stanovišť a výrazně se soustavně mo-
dernizuje vozový park. Vybavení záchranných vozů 
je pro kraj prioritou. „I proto jsme v únoru 2014 na ra-
dě odsouhlasili nákup 16 nových ventilátorů za 2,4 mi-
lionu korun. Jedná se o přenosné přístroje pro umělou 
plicní ventilaci, které musí být součástí všech sanitek. 
Zároveň jsme také odhlasovali dodání 25 moderních 
defi brilátorů do středočeských sanitek. Jde o moderní 
přístroje umožňující telemetricky (například přes síť 
mobilních operátorů) zaslat přímo z terénu data o pa-
cientově stavu včetně EKG křivky do příslušného kardi-
ocentra. V neposlední řadě záchranka dostane 25 resu-
scitačních kompletů - AED a kyslíkových generátorů,“ 
upřesnila radní Jiřina Fialová.

Do zdravotnických zařízení patří i dětská centra. 
Kraj zřizuje celkem čtyři, která se starají o 194 dě-
tí ve věku do tří let, páté dětské centrum je zří-
zeno Oblastní nemocnicí Mladá Boleslav. Centra 
se nacházejí v Kladně, Kolíně, Milovicích, Stran-
čicích a v již zmíněné Mladé Boleslavi. Poskytu-
jí zdravotní služby a zaopatření dětem, které ne-
mohou vyrůstat v rodinném prostředí, zejména 
dětem s perinatální zátěží a zdravotním rizikem, 
dětem týraným, zanedbávaným, zneužívaným 
a ohroženým ve vývoji nevhodným sociálním 
prostředím nebo dětem zdravotně postiženým. 
Po úspěšné úpravě rodinných poměrů se část dětí 
vrací ke svým rodičům a část odchází do náhrad-
ní rodinné péče. 

„Rád jsem přijal pozvání milínské or-
ganizace Svazu zdravotně postižených. 
Jednak proto, že obec Milín věnuje vel-
kou pozornost nejen spolkům, které zde 
působí, ale také rozvoji sociálních slu-
žeb a zdravotnictví. Velkou pochvalu si 
zaslouží starosta obce Pavel Nekl, který 
příkladně pečuje o to, aby vše v obci fun-
govalo ku prospěchu spoluobčanů. A ta-
ké mám pro zdravotně postižené velké 
pochopení. Vloni jsem absolvoval ná-
ročnou operaci kolene. A daleko více než 
dříve vnímám, že někde chybí výtah, jak 
těžké je překonat schody. Rád bych proto 
pomohl zdravotně postiženým postupně 
tyto bariéry odstraňovat,“ řekl hejtman 
Středočeského kraje Josef Řihák.
Svaz tělesně postižených v České re-
publice je nestátní neziskovou organi-
zací s celostátní působností. „Jejím cí-
lem je podporovat a hájit specifi cké po-
třeby a zájmy svých členů a dalších těles-
ně postižených lidí bez ohledu na rozsah 
postižení. Členy našeho sdružení se mo-
hou stát tělesně postižení občané starší 
18 let. Poskytujeme celou řadu sociálních 

služeb, odborné poradenství či rekvali-
fi kační kurzy. Oblíbené jsou například 
zájezdy a rekondiční pobyty,“ vysvětli-
la Máří Burianová, předsedkyně pří-
bramské organizace STP ČR.
„S úžasem jsem sledoval, jak pečli-
vě hospodaříte. V prvním roce ve funk-
ci hejtmana jsem se na krajském úřadu 
soustředil na to, abychom konsolidova-
li krajský rozpočet. To se povedlo, a tak 
už jsme letos opět mohli vyhlásit krajské 
granty, z nichž také můžete čerpat pení-
ze na svoji činnost,“ poradil zdravotně 
postiženým hejtman Josef Řihák.
Středočeský hejtman hovořil také 
o péči o nemocné v kraji a o úrovni 
zdravotnictví. „Jsem šťastný, že máme 
nově zrekonstruované krajské nemocni-
ce. Zároveň je ale nutné mít peníze i na 
jejich provoz. Jsem proto rád, že po šes-
ti letech máme novou vládu, pro kterou 
bude sociální péče a zdravotnictví prio-
ritou. Vláda Bohuslava Sobotky nyní 
bude muset dohonit to, co se u nás šest 
let zanedbávalo,“ uvedl hejtman Josef 
Řihák.

Oslavy 550 let, které uplynu-
ly od mírové mise Jiřího z Podě-
brad, začaly v neděli 2. března 
2014 výstavou originálu Mírové 
spojenecké smlouvy z roku 1464 
mezi českým králem Jiřím z Po-
děbrad a francouzským králem 
Ludvíkem XI. v Polabském mu-
zeu v Poděbradech.

„Mírová iniciativa Jiřího z Poděbrad 
o 550 let předběhla svoji dobu. Součas-
ný evropský projekt je v mnoha ohle-
dech obdobný jeho vizím a i díky to-
mu osobnost Jiřího z Poděbrad překra-
čuje hranice národní historie a zapisu-
je se do historie všech Evropanů,“ řekl 
ve svém projevu středočeský radní 
pro oblast regionálního rozvoje Ka-
rel Horčička, který se akce společ-
ně s radním pro oblast kultury a pa-
mátkové péče Zdeňkem Štefkem za 
Středočeský kraj zúčastnil.
„Účast na takové významné akci je pro 
mne velkou ctí, stejně tak je pro celý 
kraj ctí, že se mohl stát partnerem ce-
lého projektu oslav mírové mise Jiřího 
z Poděbrad, v rámci kterého zrekonstru-
uje i Památník Jiřího z Poděbrad v míst-
ním zámku,“ doplnil radní pro kultu-
ru a památkovou péči Zdeněk Štefek.
Záměr oprav a vybudování nové expo-
zice v Památníku krále Jiřího z Podě-
brad na zámku v Poděbradech schvá-

lila Rada Středočeského kraje dne 
10. března letošního roku. Stávající 
expozice pochází z roku 1964 a od 
té doby se prováděly pouze drobné 
úpravy. „Nyní se naskytla významná 
příležitost k rekonstrukci - oslavy 550. 
výročí mírových snah krále Jiřího z Po-
děbrad,“ uvedl hejtman Středočeské-

ho kraje Josef Řihák. Na rekonstrukci 
památníku se dohodlo Polabské mu-
zeum s Univerzitou Karlovou, která 
je vlastníkem poděbradského zám-
ku. „Středočeský kraj na opravy vyčle-
nil 3 miliony korun, Univerzita Karlova 
přispěje částkou ve výši 200 000 korun 
na elektroinstalaci. Opravené výstavní 

prostory by tak mohly být k dispozici 
už 23. dubna 2014,“ informoval stře-
dočeský hejtman Josef Řihák.
Slavnosti se kromě zástupců Středo-
českého kraje, muzea a pracovníků 
Národního archivu zúčastnil i před-
seda Poslanecké sněmovny Jan Ha-
máček, poslanec Stanislav Huml 

a starosta Poděbrad Ladislav Lan-
gr. Nechyběl ani král Jiří z Poděbrad, 
který otevření výstavy zahajoval.
„Krále Jiřího z Poděbrad považuji za jed-
nu z největších osobností našich dějin, kte-
rá zůstala ve své době poněkud nedoceně-
ná. Na vrchol moci se dostal nikoliv kvůli 
svému původu, ale zásluhou svých doved-
ností a zkušeností. Jeho úsilí o evropskou 
spolupráci zůstalo na dlouhé věky opome-
nuto a plníme jej až v dnešní době. K Jiří-
mu z Poděbrad mám i vřelý osobní vztah, 
a to prostřednictvím jeho moudré manžel-
ky Johanky z Rožmitálu, která pocházela 
z kraje mého domova. Johanka byla své-
mu muži vždy dobrým rádcem,“ uvedl 
středočeský hejtman Josef Řihák.
Mírová mise Jiřího z Poděbrad začala 
už v roce 1462, kdy se český panovník 
rozhodl předejít případnému sporu 
papeže a evropských katolických vlád-
ců a vytvořil projekt Všeobecné míro-
vé organizace. Ta vznikla na podporu 
trvalého míru. Hlavním cílem bylo vy-
tvořit unii katolických evropských stá-
tů. O dva roky později, tedy roku 1464, 
návrh předložil Jiří z Poděbrad nejdří-
ve polskému králi Kazimírovi, posléze 
zeti Korvínovi a francouzskému králi 
Ludvíku XI. Poté se s mírovou smlou-
vou vydal za papežem, ale panovní-
ci ho v projektu nepodpořili a papež 
na něj uvalil klatbu, sesadil ho z trůnu 
a zbavil majetku.

Koncepce 
prevence 

kriminality 
Zastupitelstvo Středočeského kra-
je schválilo na svém jedná-
ní v pondělí 24. února Koncep-
ci prevence kriminality Středo-
českého kraje na období 2014 až 
2016. Kraj tak má po pěti letech 
opět dokument, který bude ur-
čovat politiku v oblasti preven-
ce kriminality. 
„Cílem koncepce prevence krimi-
nality bylo určit si dlouhodobé 
i aktuální úkoly pro boj s krimi-
nalitou na území Středočeského 
kraje. Schválení radními a násled-
ně i zastupiteli kraje je nezbytnou 
podmínkou pro případné čerpání 
účelové dotace v rámci Programu 
prevence kriminality na rok 2014 
vyhlášeného Ministerstvem vnit-
ra ČR. Očekávám, že se nám poda-
ří získat peníze na projekty, kte-
ré pomohou preventivně působit 
v oblastech, ve kterých nám hro-
zí největší riziko růstu kriminali-
ty,“ řekl hejtman Středočeského 
kraje Josef Řihák.
Pro vypracování koncepce by-
la Radou Středočeského kraje 
vytvořena v roce 2013 Pracov-
ní skupina prevence kriminali-
ty jako poradní orgán hejtma-
na Josefa Řiháka. Pod vedením 
předsedy Milana Fáry právě 
ona stanovila na základě ana-
lýz hlavní priority v této ob-
lasti, na které se kraj zaměří 
v příštích třech letech.
„Naše aktivity bude nutné za-
měřit především na opatření ke 
snížení trestné činnosti a zvýše-
ní pocitu bezpečí občanů na úze-
mí kraje. Jsem rád, že nám vyšlo 
vstříc i vedení Policie ČR a zvýšilo 
počet policistů, kteří budou slou-
žit v kraji. Protože střední Čechy 
jsou nárazníkovou zónou Pra-
hy a v řadě míst se zvyšuje kri-
minalita. My jsme si toho vědo-
mi a systematickým úsilím v ob-
lasti prevence chceme tento trend 
zastavit,“ doplnil hejtman Josef 
Řihák.

Hejtman navštívil největší organizaci 
zdravotně postižených na Příbramsku

Hejtman Josef Řihák při zápisu do kroniky Místní organizace Svazu tělesně po-
stižených ČR v Milíně.

Hejtman Středočeského kraje Josef Řihák se ve čtvrtek 13. března zúčast-
nil výroční schůze Místní organizace Svazu tělesně postižených (STP) ČR 
v Milíně, která je největší ze sedmi místních sdružení STP ČR na Příbram-
sku. Má celkem 228 členů. 

Krajská dětská centra a záchranná služba hospodařila 
za minulý rok vyrovnaně či v plusových číslech 

Středočeští radní na svém posledním zasedání dne 10. března projednávali výsledky hospodaření zdravotnických příspěvkových organizací kraje za rok 2013.

Oslavy 550. výročí mírové mise českého krále Jiřího z Poděbrad
začaly v poděbradském Polabském muzeu

Slavnosti se zúčastnili radní pro oblast kultury a památkové péče Zdeněk Štefek (uprostřed) a středočeský radní pro oblast 
regionálního rozvoje Karel Horčička (první zprava).
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Každoročně totiž přispívá na prázd-
ninové aktivity pro předškoláky 
a letos se dočkají, na přání občanů, 
i rodiče prvňáčků, kterým magis-
trát přispěje finančně. Z městské-
ho rozpočtu radní na prázdninové 
příspěvky vyčlenili částku 210 tisíc 
korun. Rodiče budou moci čerpat 
po splnění určitých podmínek sto 
korun na den a dítě.
V Jablonci se dlouhodobě daří 
uspokojovat zájem o místa v ma-
teřských školách i pro děti mladší 
tří let. Také letošní zápisy do prv-
ních tříd proběhly bez větších po-
tíží a všechny děti jsou umístěny 
podle přání rodičů, ačkoli na zá-
kladní školy nastoupí o 50 prvňáč-

ků více než vloni. „Situace s vyšším 
počtem dětí v mateřských školách 
v minulých letech a jejich přechodem 
do základních škol nyní se podařila 
zvládnout díky dobře nastavenému 
systému komunikace mezi magistrá-
tem a školami a školkami, ale také 
díky dobré spolupráci ředitelů a ředi-
telek jednotlivých školských zaříze-
ní. Za to je třeba poděkovat odděle-
ní školství, které na tom má zásad-
ní podíl,“ chválí úředníky primátor 
Petr Beitl. Jako bonus město letos 
opět přispívá na prázdninovou pé-
či o své malé obyvatele.
„Podporu formou finančního pří-
spěvku 100 Kč každému předškol-
nímu dítěti na jeden pobytový den 

u městem registrovaného poskytova-
tele služby poskytujeme již od roku 
2009“, upřesňuje náměstkyně pri-

mátora Soňa Paukrtová. Nově měs-
to podpoří i prázdninové aktivi-
ty prvňáčků. Tento systém odsou-

hlasila Rada města 6. března le-
tošního roku. I nadále však platí, 
že rodiče dítěte musí doložit vy-
plněné potvrzení o docházce, kte-
ré vydá příslušná MŠ či ZŠ, a mu-
sí využít služeb registrovaných po-
skytovatelů služeb, s nimiž město 
Jablonec uzavře smlouvu. Příspě-
vek je možné využít na jedno dí-
tě po dobu nejvýše pěti prázdnino-
vých dní, což odpovídá délce jed-
né prázdninové aktivity nabízené 
soukromými subjekty. 
Zájemci o registraci a poskytnutí 
služeb mohou podat přihlášku do 
10. 4. 2014. Rodiče se včas dozví 
z webových stránek města či Jab-
loneckého měsíčníku, na které or-
ganizace se mohou obrátit. V ro-
ce 2013 prázdninovou péči o před-
školní děti nabízelo 9 subjektů. (r)

Jablonec opět přispěje na dětskou prázdninovou dovolenou

První školní den v Základní škole Liberecká.

Ačkoliv je do letních prázdnin ještě daleko, statutární město Jablonec 
nad Nisou na dětskou dovolenou myslí už teď. 

V pražské zoo se už pár dnů za-
bydluje nový chovný samec zub-
ra evropského. Do Prahy přices-
toval z německého Tierparku 
Berlin a omladí tak zdejší chov-
nou skupinu. Svými potomky by 
měl přispět k záchraně tohoto 
druhu ve volné přírodě.

Pražská zoo chová zubry od svého 
založení a první býk přišel do Pra-
hy už v roce 1932. V současné do-
bě obývá venkovní výběh v horní 
části zoo stádo tří dospělých samic 
- Pristína, Priscilla a Božena - a dvě 
odrostlá telata Praha a Beatrice. 
„Chovný býk Tipito, který k nám do-
razil z Berlína, vystřídá staršího sam-
ce z Amsterdamu. Cílem jeho přícho-
du je omladit naši skupinu těchto nej-
větších suchozemských obratlovců 
Evropy a obměnit krev, která je v uza-
vřených chovech v lidské péči nezbyt-
ná,“ říká Miroslav Bobek, ředitel 
Zoo Praha. 
Transport býka proběhl bez problé-
mů, rok a půl starý Tipito byl po ce-
lou dobu klidný a bude připuštěn 
k samicím. „Vzhledem ke svému mládí 
je zatím menšího vzrůstu. Svou fyzic-

kou konstitucí ale naznačuje, že v do-
spělosti bude majestátním býkem,“ 
objasňuje Barbora Crkvová, kurá-
torka kopytníků v Zoo Praha. Chov 
zubrů evropských v lidské péči je klí-
čový pro záchranu jedinců ve volné 
přírodě. Zubři bohužel byli na počát-

ku 20. let minulého století v příro-
dě zcela vyhubeni. Zoo Praha se již 
opakovaně zasloužila o jejich návrat 
do Národního parku Bieszczady v ji-
hovýchodním Polsku a vypustila do 
přírody již šest zvířat. 

Text:Šárka Jansová, Foto:Zoo Praha 

Orlí pár v zoo Praha se „seznámil“ 
před osmi lety, tehdy Matyáš při-
jel do Prahy kvůli zraněnému kříd-
lu. „Vzhledem k jeho handicapu jsme 
se spojení s naší samicí Matyldou, kte-
rá pobývala v Praze od roku 2000, do-
cela obávali. Oba si ale od první chvíle 
padli do oka,“ prohlásil Antonín Vai-
dl, kurátor ptáků Zoo Praha a dodal: 
„Později se navíc ukázali jako vzor-
ní rodiče, kteří mají dnes na kontě již 
přes desítku úspěšně odchovaných 
mláďat.“ Letošní zahnízdění proběh-
lo s mírným předstihem a Matylda 
snesla vejce do hnízda na přelomu 
ledna a února, kam následně s Ma-

tyášem zasedla. Po 42 dnech inku-
bační doby se jim vylíhla dvojčata. 
„Mláďata zůstanou na hnízdě. V pé-
či svých rodičů budou zhruba 3,5 mě-
síce. Poté začnou vyskakovat na okraj 
hnízda, až vylétnou ven,“ říká Anto-
nín Vaidl. Orel východní, zvaný též 
kamčatský, je ohroženým druhem. 
Pozornost k sobě přivádí nejen dí-
ky své velikosti, ale i svým impo-
zantnímu vzezřením. Návštěvníci 
zoologické zahrady  mohou nahléd-
nout do soukromí orlího páru a sle-
dovat péči starostlivých rodičů. Voli-
éry dravců jsou umístěny ve spodní 
části areálu zoo. (šj)

Pražská zoologická zahrada zve k návštěvě
Jaro je tady a s ním i nové přírůstky v pražské zoo. Pavilony a výběhy ožily, přijďte se podívat.

Zubří býk přijel na námluvy Matyáš a Matylda mají dvojčata
Orlí páreček Matyáš a Matylda zasedli koncem ledna v ZOO na hnízdo 
a z vajec se nyní vylíhla dvě mláďata. Pražská zoo má tak nejproduktiv-
nější pár orlů kamčatských v Evropě. 

Vážení a milí čtenáři 
a příznivci Metropolu,
po nemastné, neslané zimě (mně osobně 
takto vyhovovala) přišlo jaro a svět se zdá 
hned lepší, optimističtější. Ani ne za měsíc 
budou Velikonoce, a to mne vede k násle-
dujícímu zamyšlení. 
Před rokem, 13. března, byl kardinály v kon-
kláve zvolen papež František. Po dvanácti 
měsících jeho pontifikátu se, a nejen věřícím, 
jeví tento argentinský jezuita jako člověk 
z masa a kostí, který prožívá radosti i staros-
ti jako většina z nás. Jeho cílem je, aby církev 

sloužila především nemajetným a lidem žijí-
cím na okraji společnosti. A sám jde příkla-
dem. Je známý svou pokorou a skromným 
životním stylem, dává přednost osobním se-
tkáním, telefonuje „obyčejným lidem“, kte-
ří se potýkají s nějakými vážnými problémy, 
ochotně se s každým vyfotí a kvůli mladé ge-
neraci považuje za nezbytné, aby církev vy-
užívala k šíření evangelia internet. Často se 
obrací k příslušníkům jiných církví a nevěří-
cím a i mezi nimi si získal nebývalou obli-
bu. Papežovy generální audience letos při-
lákaly už přes dva miliony lidí, což je čtyři-

krát víc, než tomu bylo u jeho předchůdce. 
Nedávno se tak stal nejvyhledávanější osob-
ností na Googlu, vloni v prosinci ho americ-
ký časopis Time vybral za světovou osobnost 
roku. Svou první encykliku, autorsky společ-
nou ještě s Benediktem XVI., nazval Světlo 
víry, kterou označil za službu obecnému bla-
hu a vybídl věřící, aby byli otevřenější dialo-
gu s ateisty. Letos v lednu se papež Franti-
šek objevil na další titulní stránce, tentokrát 
prestižního hudebního časopisu Rolling Sto-
ne, jeho fotografii vydavatel doprovodil ná-
zvem slavné písně Boba Dylana The times 

they are changin‘, v překladu Časy se mění. 
Fandím tomu, protože naše pokolení, plné 
sobeckých zájmů, potřebuje změnu hodno-
tového žebříčku jako sůl. Když ji přinese ví-
ra, jejímž základem je „miluj bližního svého 
jako sebe samého“, bude to jen ku prospě-
chu planety Země.
Příjemné prožití velikonočních svátků a ja-
ro plné pohody, radosti i pokory za celý tým 
tvůrců tohoto vydání přeje
Ladislava Richterová
šéfredaktorka
richterova@tydeniky.cz
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Česká Lípa - ProvodínČeská Lípa - Provodín
Ing. Ladislav HolčákIng. Ladislav Holčák
Česká Lípa - ProvodínČeská Lípa - Provodín

 e-mail: holcak@holcak.cz
 www.holcak.cz

 tel. +420 602 103 094
 fax: +420 487 521 793

 výroba – obchod
 palivo - štěpka, brikety, pelety 
 palisády, kůly, plotovky, impregnace dřeva 
 použité dřevoobráběcí stroje
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