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Kristýna Leichtová 
Narodila se 14.9.1985 v Plzni. Jako dítě závodně lyžovala. Hraje v Divadle Komedie a v Žižkovském diva-
dle. V Divadle Hybernia účinkuje v muzikálu Kapka medu pro Verunku. V dubnu začíná natáčet nový fi lm. 
Ve fi lmu Intimity hraje se zpěvákem Tomášem Klusem. Ve volném čase plave, cvičí jógu a pilátes. Maluje 
a baví ji keramika. 

Obchodní Galerie Dvořák

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

nákupní
centrum

České Budějovice e-mail: tekel@dvorak.czČeské Budějovice e-mail: tekel@dvorak.cz

Přesně 4. srpna tomu bude 180 let, co vy-
razil Karel Hynek Mácha spolu se svým 
přítelem na jednu ze svých cest, tento-
krát do italských Benátek. Své putování 
Mácha popsal v „Deníku na cestě do Itá-
lie“. Právě podle těchto zápisků se stu-
denti snažili naplánovat trasu svého pu-
tování. Naši poutníci s sebou symbolic-
ky ponesou výtisk Máchova nejslavnější-
ho díla Máj opatřený razítkem z Máchova 
muzea v Doksech. „Celou cestu budeme do-
kumentovat, a to nejen pomocí fotoaparátu 
a kamery, ale i prostřednictvím vlastních po-
známek a reportáží, které budeme sdílet po 
celou dobu cesty prostřednictvím našeho fa-

cebookového profi lu – ‚Mácha trail summer 
2014‘,“ říká jeden z cestovatelů Václav Ka-
bela. Celý projekt vzali pod svá ochranná 
křídla primátor Jablonce nad Nisou Petr 
Beitl a ředitel gymnázia Dr. Randy Tomáš 
Hofrichter. „Studenti budou propagovat ne-
jen školu, ale i svoje město.  Díky sociálním 
sítím budeme moci být na cestě s nimi. Oce-
ňuji, že svůj volný čas věnují cestování a že 
si zvolili tuto zajímavou formu, navíc si vše 
sami organizují a zajišťují i z pohledu fi -
nancí,“ chválí aktivitu jabloneckých mla-
díků Beitl. Studenti hledají pro svou ces-
tu sponzory, kterým na oplátku nabíze-
jí prezentaci ve fi lmovém dokumentu, 

jenž stejně jako své zápisky plánují zve-
řejnit po návratu do Jablonce. Cestovate-
lé plánují ujít 1 028 km za 28 dní. Vyrá-
žejí 4. srpna z Prahy, přes Linz, Salzburg 
a Innsbruck do Benátek.  Jedná se o ojedi-
nělou akci v celé republice. „Naším cílem 
není pouze uctít památku významného čes-
kého básníka a cestovatele Karla Hynka Má-
chy, ale také inspirovat další mladé lidi, kte-
ří možná mají podobně velké záměry, jen si 
sebou nejsou úplně jisti. Právě jim bychom 
chtěli ukázat, že je s trochou odhodlání mož-
né takřka vše,“ píší ve svém dopise spon-
zorům čtyři kluci z Jablonce nad Nisou. 
Šťastnou cestu!

Jablonecký primátor podpořil studentský projekt
Čtyři jablonečtí studenti Gymnázia Dr. Randy se rozhodli, že letošní léto stráví netradičně – vydají se po stopách Karla Hynka Máchy. 

 

 

čtěte na str. 6

Herečka Kristýna Leichtová, která si v seriálu Gympl zahrála servírku Denisu, žije v Praze. Přesto je patriot-
ka a nedá dopustit na rodnou Plzeň. 

Rodné Plzně 
se nevzdám

 Máte tedy dva domovy?
Ano, už jsem se s tím smířila. Plzeň miluju a nechci se 
z ní nikdy natrvalo vzdálit. Mám tam rodinu a nejlepší 
kamarády. Strávila jsem tam i dětství. 

 Jaké vzpomínky na dětství máte?
Do dvanácti let jsem byla de facto jedináček, doká-
zala jsem si vyhrát sama se sebou nebo s babičkou. 
Ta měla svatou trpělivost, protože jsme jeden den 
vařily, další den jsme vybudovaly království, jindy 
jsme řídily rozhlasové vysílání, pak jsme střílely 
jako kovbojky, cestovaly jsme za oceán nebo jsme 
malovaly na plátno. Babička si se mnou něco užila, 
a to jsem zapomněla, že jsem chtěla být také letuš-
kou, patoložkou, nebo černým šerifem. 

 Těšíte se na Velikonoce? 
Velikonoce mám moc ráda. Vždycky mi je dokáza-
li „zpříjemnit“ mužští v naší rodině, protože jestli 
je někdo mistr v pletení pomlázek, tak jsou to oni. 
A rány taky umějí dávat celkem slušné, moc nás 
ženské nikdy nešetřili. 

 Kde strávíte svátky letos? 
S přítelem Filipem si je budeme užívat na chatičce 
na Kokořínsku. Zatímco já Velikonoce vnímám spí-
še jako příchod jara a dodržování tradic, on je má 
zažité z rodiny jako svátky křesťanské. Takže jsme 
se navzájem k sobě přiblížili a každý jsme si vzali 
kousek ze zvyků od toho druhého. 

 Můžete si vybrat jednu roli, kterou nyní hra-
jete a vyzdvihnout, v čem se vám představitel-
ka podobá v běžném životě? 
V Divadle Komedie dostávám často role obětí, ať 
už fyzického či psychického násilí, nebo jinak na-
rušené postavy. Odtud bych se tedy nerada nein-
spirovala do běžného života. Ve hře Ideální pár 
a ve fi lmu Intimity jsou to zase povrchní snobské 
ženy, a to mi také není zrovna moc sympatické. 
Tak snad v muzikálu Kapka medu pro Verunku, 
kde hraji postavu Katky, kamarádku princezny. 
Katka je intelektuálka, má hodně načteno, možná 

je trochu nepraktická, ale přátelská, zamilovaná a snaží 
se pomáhat. Jo, v reálu se cítím tak nějak podobně. 

 Jste tedy zamilovaná?
Ano, do svého přítele a jsem přesvědčená, že mám doma 
děsně fajn chlapa a osobnost, kterou mohu obdivovat. 
Na Filipa se mohu spolehnout, on umí ocenit, když si 
mi něco podaří. Stejně tak pyšná jsem já na něj a umím 
ho pochválit.   

 Přemýšlela jste už o dětech a založení rodiny? 
Po dětech toužím asi od osmnácti. Věřím, že to bude role, 
které se zhostím s opravdovou radostí, zodpovědností a lás-
kou. Děti jsou osobnosti a ve výchově budu vycházet hlavně 
z nich. Určím jim asi jen nějaké meze a budu je učit slušnos-
ti k ostatním lidem. Hlavní je, aby ze mě cítili bezpečí, lás-
ku a zázemí. To vše jim hodlám dát. A hlavně věřím, že na to 
nebudu sama. Přála bych dětem i sobě úplnou, fungující ro-
dinu a budu se snažit dělat vše proto, aby to tak bylo.

 Na co se právě nejvíc těšíte? 
Těším se, až zrekonstruujeme byt a nastěhujeme se do 
něj. Těším se také na dovolenou a na prázdniny. Všeo-
becně pak na všechno, co má pro mě osud letos přichys-
tané. I na to špatné, protože z toho se mohu poučit, a to 
má pro mě velký význam.

 Na čem všem právě pracujete? 
Momentálně hraju v Divadle Komedie několik předsta-
vení, například Past, což jsou obrazy ze života France 
Kafky. Naší třídu, která řeší vyvraždění židovských spo-
luobčanů Poláky v malém polském městečku. Pak Ma-
ryšu, tu netřeba nijak představovat. Další hra je Kebab, 
ta vypráví o třech Rumunech, kteří se snaží najít štěstí 
v Irsku. Připravujeme premiéru hry Markéty Bidlasové 
Her master voice, taková sonda do problematiky léků na 
nervy. Navíc účinkuji i v Žižkovském divadle s Markem 
Adamczykem ve hře Ideální pár, nebo v Divadle Hyber-
nie v dětském pohádkovém muzikálu Kapka medu pro 
Verunku. V dubnu budu natáčet jeden fi lm a na jaře by 
měla také být premiéra fi lmu Intimity, kde hrajeme slav-
ný zamilovaný pár s Tomášem Klusem.

Text: Šárka Jansová, foto: Ivan Mladenov 
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Hlavní partneři

Pořadatel

Se zajímavou nabídkou pro své zákazní-
ky, využívající pro vytápění lokální pod-
okenní topidla značky GAMAT přichází 
Pražská plynárenská. Ve spolupráci s vý-
robcem zmíněných topidel, společnosti 
GAMAT CZ, nabízí za výhodných podmí-
nek výměnu starých typů za nové a mo-
derní modely. Topidla Gamat jsou v tu-
zemsku historicky známá také jako „vaf-
ky“ a  mají dlouhodobou  tradici. V řadě 
domácností, kde se jimi topí, jsou však 
instalovány nepříliš ekonomické mode-
ly starší patnáct a více  let. 
Moderní typy topidel Gamat jsou dnes 
vybaveny lepšími regulačními a bez-
pečnostními prvky. Zákazník tak při 
stejném výkonu topidla ušetří až 15 % 
nákladů na plyn. Další velkou výhodou 
je, že provedení nově vyráběných topi-
del je z hlediska přívodu plynu a odta-
hového systému stejné, jako u původ-

ních modelů. Tím při výměně odpa-
dá nutnost stavebních či instalačních 
úprav, které by byly nutné při instalaci 
jiného typu topidla a tvořily tak neza-
nedbatelnou položku na účtu. Samot-
ná výměna je navíc  díky výše uvedené-
mu jen otázkou přibližně hodiny. 

Domácnosti, které dosud využívají star-
ší topidla typu RGA 4/411…441 (Ga-
mat 4000), je mohou vyměnit za mo-
derní model GAMAT 473. Namísto ty-
pu 3/331…341 (Gamat 3000) přichází 
nový GAMAT 373 a  starší typ  461 lze 
nahradit modelem GAMAT 471. Nabíd-
ka je nyní rozšířena také o topidla s od-
tahem spalin do komína. A to ve výko-
nech 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.   

Open-air na ostrově
„Deset let České republiky v EU je pro nás 
nejenom příležitostí k reflexi, ale možností 
podívat se na její budoucí působení v tom-
to společenství,“ řekl Jan Michal při prezen-
taci na Úřadu vlády. Asi nejviditelnější akcí 
pro veřejnost bude dvoudenní open-air fes-
tival na Střeleckém ostrově, který se usku-
teční 29. - 30. dubna. První den zakončí od 
19 hodin vystoupení kapely Tata Bojs. Živo 
ale bude na ostrově také během dne.
Návštěvníci se mohou zastavit u informač-
ních stánků velvyslanectví členských zemí 
osmadvacítky. U některých z nich, například 
u maďarského, nabídnou nejen informace, 
ale také krajové speciality. Uskuteční se rov-
něž moderované diskuse o budoucnosti EU, 
které povedou novinářka Kateřina Šafaříková 
a ekonom Tomáš Sedláček.
Na plovoucím stanu bude po celou dobu 
probíhat program evropské iniciativy Mlá-
dež v akci, která je nástrojem na podporu 
vzdělávání, odborné přípravy, zaměstnávání 
nebo mobility mladých. Ani v České repub-

lice nechybí úspěšné projekty z fondů EU. 
Přesvědčit se budete moci na výstavě fo-
tografií „Vyfoť projekt“, které odborná poro-
ta vybrala z amatérských fotografií konkrét-
ních projektů.
Druhý den odpoledne proběhne i symbolic-
ké propojení hlavních měst členských stá-
tů EU, včetně Václavského náměstí v Pra-
ze. Spojovat s vybranými místy po Evro-
pě se bude moderátorka Lenny Trčková bě-
hem celého večera. Podobně jako se irské 
ambasádě podařilo na den svatého Patrika 
zazelenit Petřínskou rozhlednu, nechají ji or-
ganizátoři akce na Střeleckém ostrově pro 
změnu zmodrat.
Součástí akce na Střeleckém ostrově je i pro-
jekce dokumentů, které upozorňují na nebez-
pečí různých typů totalit, k jejichž realizaci po-
mohla českým neziskovým organizacím fi-
nanční podpora z komunitárních programů 
EU. „Podporujeme takovéto projekty dlouho-
době,“ řekla koordinátorka programu Evropa 
pro občany v ČR Kateřina Hamplová. Podle ní 
je to prostředek, který může upozornit na neu-

stálé nebezpečí všech podob totalitních systé-
mů. „Program tak pomáhá upevňovat demo-
kratické principy společné Evropy,“ dodala.

Konference s premiérem 
a prezidentem

Během dubna pořádá Úřad vlády dvě konferen-
ce, které mají na členství ČR v EU nejen vzpo-
mínat, ale diskutovat také o budoucnosti, výho-
dách a možnostech, které Česko v Unii má.
Konference „Česko očima Evropy, Evro-
pa očima Česka“ proběhla 11. dubna na 
Pražském hradě. Mezi řečníky byli prezi-
dent Miloš Zeman a premiér Bohuslav So-
botka. Speciálně pro tuto akci do Prahy při-
jeli i předseda Evropského parlamentu Mar-
tin Schulz nebo bývalý italský premiér a eu-
rokomisař pro vnitřní trh Mario Monti.
Pro zástupce firem je určeno „Podnikatelské fó-
rum: 10 let ČR v EU“ v Lichtenštejnském pa-
láci v Praze. Konference pořádaná 30. dubna 
bude řešit české priority na vnitřním trhu a ko-
hezní politiku. Mluvit se bude rovněž o ekono-
mické integraci a konkurenceschopnosti. Vy-
stoupí například bývalý guvernér ČNB a šéf 
představenstva České spořitelny Pavel Kysilka 
nebo loňský vítěz ankety Hospodářských novin 

o osobnost byznysu Zbyněk Frolík, jehož firma 
Linet vyrábí zdravotní lůžka a úspěšně exportu-
je do celého světa.

Analýza členství v EU
Na podnikatelském fóru představí státní tajemník 
Tomáš Prouza analýzu, která se z českého po-
hledu podívá na přínosy členství České republi-
ky v EU. Její součástí budou i alternativní scéná-
ře, které si položí otázku, zda jsme již mohli být 
členy eurozóny, nebo propočítají variantu propo-
jení Česka s EU jen přes zónu volného obcho-
du, jako je tomu v případě Norska. Nebude chy-
bět ani třetí alternativní varianta – Česká republi-
ka zcela bez vazeb na Evropskou unii.
Podle Prouzy by Česká republika měla pro 
partnery v Unii vystupovat jako silný, čitelný 
a spolehlivý partner. Cílem Česka není padnout 
na barikádách, ale prosazovat své názory a zís-
kávat pro ně partnery. Jako výhodu nové vlády 
uvedl fakt, že Evropská unie neštěpí koalici, ani 
nevytváří napětí mezi vládou a prezidentem.

A co dále?
„Neorientujeme se ale pouze na odborníky, 
chceme oslovit co nejširší okruh lidí. Kromě 
konferencí v Praze pořádáme řadu akcí také 
v krajích,“ řekla ředitelka odboru informová-

ní o evropských záležitostech Úřadu vlády ČR 
Lucie Loskotová. „Připravili jsme také soutěže 
pro studenty. Studenti mohou například nato-
čit video o některých evropských mýtech ne-
bo jak vidí EU svýma očima,“ dodala.
Na Euroskopu například proběhne v květnu 
znalostní soutěž o EU a jejích členských stá-
tech. Zastoupení Evropské komise ve spolu-
práci s nakladatelstvím Vltava-Labe-Press za-
se soutěží o nejlepší novinový článek na evrop-
ská témata. Nejlépe oceněné články budou pu-
blikovány a jejich autoři dostanou ceny.
Některé studenty možná naladí příležitost ří-
ci české vládě, jak by měla vypadat budoucí 
Strategie působení ČR v EU, která tento rok 
vznikne. Studentský dialog a vyhlášení vítě-
ze proběhne 19. května.
Podrobný výčet akcí chystaných u příleži-
tosti 10. výročí vstupu ČR do EU v celé re-
publice naleznete na webových stránkách 
www.10let.eu, které byly spuštěny 9. dub-
na. Autor: Euroskop.cz

Oslavy deseti let v EU. Co se chystá?
Deset let členství České republiky v EU připomene letos řada akcí, které v úterý 
8. dubna na Úřadu vlády představili státní tajemník pro EU Tomáš Prouza a ve-
doucí Zastoupení Evropské komise v ČR Jan Michal.

Dětský domov, Dubá – Deštná 6, 
příspěvková organizace

realizuje
projekt č. CZ.1.07/1.2.23/02.0005 pod názvem 

„Poznej realitu reálného života!“, 
který je určen dětem ve věku od 12 let a více 

z dětských domovů Libereckého kraje. 

Partnery projektu jsou:
•  Dětský domov, Česká Lípa, Mariánská 570, 

příspěvková organizace
•  Dětský domov, Frýdlant, Větrov 3005, 

příspěvková organizace
•  Dětský domov, Jablonec nad Nisou, Pasecká 20, 

příspěvková organizace
•  Dětský domov, Jablonné v Podještědí, Zámecká 1, 

příspěvková organizace
•  Dětský domov, Základní škola a Mateřská škola, 

Krompach 47, příspěvková organizace
•  Dětský domov, Semily, Nad Školami 480, 

příspěvková organizace

Celkem je do realizace projektu v jeho průběhu 
zapojeno až 80 dětí.

V rámci projektu "Poznej realitu reálného života!" jsou zapojeny 
děti ve věku od 12 let do výchovně vzdělávacích aktivit, které jim 
napomohou k získání znalostí a osvojení dovedností pro život po 
přechodu z dětského domova do běžného života.

Výchovně vzdělávací moduly jsou zaměřeny 
do čtyř oblastí:

 počítačová gramotnost,
  poradenský program včetně individuální poradenské 
péče pro dítě,
 fi nanční gramotnost a
 právní minimum.

Vzdělávací aktivity probíhají v prostředí daného dětského 
domova a také při víkendových aktivitách, kdy se děti s lektory 

setkávají v krásném prostředí Lužických hor.

Projekt je realizován od ledna 2013 do března 2015. 

Tento projekt je spolufi nancován Evropským sociálním fondem 
a státním rozpočtem České republiky.

Tak se jmenuje grantový program 
pro dětské domovy, do kterého se 
zapojilo všech sedm DD v Liberec-
kém kraji. Proč vznikl, jak probíhá 
a co od něj autoři očekávají, o tom 
jsme si povídali s ředitelem Dětské-
ho domova Dubá – Deštná Mgr. Ale-
šem Hambálkem, který je zároveň 
metodikem projektu.

 Jaký je obsah projektu?
Nosné téma je psychologické poraden-
ství, doplněné o právní minimum, fi -
nanční a počítačovou gramotnost dětí 
z dětských domovů a připravuje je pro 
budoucnost, jinými slovy řečeno radí, 

Projekt „Poznej realitu reálného života“

jak se uplatnit v životě i na trhu prá-
ce. Grant je dvouletý, teď běží druhým 
rokem a v jeho rámci připravujeme ví-
kendové aktivity se školenými psycho-
logy a dalšími odborníky.  

 Co by měl dětem dát?
Stručně řečeno to, co jim chybí. Vy-
růstá nám totiž už druhá generace 
dětí z takzvaně sociálně slabých vrs-
tev, které nemají žádné pracovní ná-
vyky, protože ty nikdy doma nezaži-
ly. Z praxe vím, že rodina se začne 
o dítě zpravidla zajímat v době, kdy 
dovrší plnoletosti a chce je zpátky. 
Tady potom začíná začarovaný kruh. 
Dítě se vrátí domů, nedokončí školu 
a jeho uplatnění na trhu práce je po-
tom velmi diskutabilní. 

 Jak byste hodnotil projekt v jeho 
polovině?
Projekt pokládám za velmi užitečný, 
protože děti si postupně pod vede-
ním odborníků ověřují své vědomos-

ti a znalosti v praxi. Důležitá je pro ně 
prožitková pedagogika. Uvedu jeden 
příklad za všechny: Chci si koupit nový 
mobilní telefon. Je to správné rozhod-
nutí? Opravdu ho tak nutně potřebu-

ji? Vím, co bude následovat? To je jed-
na z reálných životních zkušeností, na 
které se snažíme děti před startem do 
samostatného života připravit.  

Text: Metropol, foto: archiv DD 



Jih
oč

es
ký

 k
ra

j

03
inzerce

Kontakt na redakci: redakce@tydeniky.cz | bezplatná distribuce do domácností a stojanů

w
w

w
.k

ra
j-

jih
oc

es
ky

.c
z

Po osmi měsících skončilo v pátek 
4. dubna bezvládí v Jihočeském 
pohádkovém království. Jako no-
vého krále korunoval hejtman Ji-
ří Zimola herce Václava Vydru, co-
by Václava I. řečeného Vydra. Slav-
nostní akt se odehrál v českobu-
dějovickém Metropolu v rámci 
veletrhu zaměřeného na cestovní 
ruch - Jihočeský kompas 2014.

 
Václav I. řečený Vydra ve funkci na-
hradil režiséra Zdeňka Trošku, kte-
rý jako Zdeněk I. řečený Troška, na 
tuto čestnou funkci abdikoval po 10 
letech vlády v srpnu loňského roku. 
Důvodem byla jeho velká pracovní 
vytíženost.
„Vaše veličenstvo, dovolte mi, abych 
po osmi měsících bezvládí, kdy jsem 
dočasně pohádkové království spra-
voval, předal korunu vám a ustanovil 
vás novým vládcem,“ uvedl se smí-
chem Zimola s tím, že mu popřál, 
aby navázal na šťastné kroky svého 
předchůdce.
Hejtman zároveň poděkoval kanc-
léři Jihočeského pohádkového krá-
lovství Marceli Goetzovi, že se mu 
podařilo po osmi měsících bezvládí 
královský trůn obsadit.
Slovy chvály Zimola nešetřil ani na 
adresu Zdeňka Trošky. „Myslím, že si 
zaslouží náš veliký dík za skvělou pro-
pagaci Jihočeského pohádkového krá-
lovství, čímž se značnou měrou za-

sloužil o rozvoj cestovního ruchu v na-
šem regionu,“ zdůraznil.
Zástupci Jihočeského pohádkového 
království berou jižní Čechy jako re-
gion na jih od Prahy. To znamená, 
že do něj spadá i oblast okolo stře-
dočeské Dobříše, kde Václav Vyd-
ra má svou farmu a tudíž ho moh-

li bez okolků oslovit. Základem krá-
lovství je pak samozřejmě Jihočeský 
kraj. Jeho součástí se ale mohou stát 
i jiné územní celky či lokality v Čes-
ké republice, které uznají jihočeské-
ho pohádkového krále za svého vla-
daře a jeho ministři mu přijetí těch-
to nových „držav“ schválí.

Václav Vydra navíc spolupracoval 
s Jihočeským pohádkovým králov-
stvím už v minulosti, kdy propůjčil 
svůj neopakovatelný hlas kapru Ja-
kubovi v cyklu rozhlasových večer-
níčků. Kromě toho pro něj hrálo i to, 
že má jižní Čechy v oblibě, stejně ja-
ko zde rozmáhající se hipoturistiku. 

Stalo se tak v rámci VII. ročníku 
veletrhu zaměřeného na cestov-
ní ruch - Jihočeský kompas 2014 
v českobudějovickém Metropolu. 
Spolu s hejtmanem se dalšími je-
jími kmotry stali ředitelka Regio-
nální agrární komory Jihočeského 
kraje Hana Šťastná a generální ře-
ditel Jednota, spotřební družstvo 
České Budějovice Jaroslav Froulík.
Taška zdraví obsahuje přírodní 
sílu Jihočeského kraje. A to ra-
šelinu, jako jeden ze základů ji-
hočeské lázeňské léčby, čaj vy-
robený z typicky regionálního 
lesního plodu - borůvek, jejichž 
blahodárný účinek na látkovou 
přeměnu a trávení je znám již 
po staletí a lahodný lihový ná-
poj. Křest provedli zúčastnění 

pivem budvar. „Křtít Tašku zdra-
ví právě jihočeským pivem budvar 
je určitě správné a příhodné,“ po-
dotkl Zimola.
Hejtman během akce zároveň vy-
zdvihl význam jihočeské agrární 
komory i Jednoty. „Agrární komora 
i národní obchodní řetězec Jednota 
ve spolupráci s krajem dlouhodobě 
podporují regionální potraviny, za 
což jim patří náš dík,“ zdůraznil.
Zimola zároveň popřál Jednotě, 
aby si Tašku zdraví na pultech je-
ho obchodů našlo co nejvíce spo-
kojených zákazníků. „Stejně tak 
jsem přesvědčen i o tom, že se tato 
taška stane vhodným suvenýrem či 
dárkem pro všechny turisty, kteří do 
jižních Čech z naší republiky i ciziny 
zavítají,“ uzavřel.

Návštěva starostů 
z jihočeských obcí 
a měst v Bruselu

Ve dnech 1. a 2. dubna navštívila Bru-
sel skupina zhruba čtyřiceti starostů 
z jihočeských obcí a měst. Cestu jim 
zprostředkoval Jihočeský kraj. Staros-
tové měli příležitost zblízka poznat 
chod nejvýznamnějších evropských 
institucí. Navštívili Evropský parla-
ment, kde diskutovali s europoslanci 
Liborem Roučkem, Vojtěchem Myná-
řem a Richardem Falbrem. Poznali ta-
ké prostředí Výboru regionů a aktiv-
ně se zúčastnili také konference ko-
nané v prostorách stálého zastoupe-
ní Bavorska a zaměřené na Evropský 
region Dunaj - Vltava, jehož jsou již-
ní Čechy jedním ze sedmi spolupra-
cujících regionů z ČR, Německa a Ra-
kouska. Příjemným a zároveň bohuli-
bým bodem programu byla též účast 
na vernisáži výstavy Křídla motýlí - 
v prostorách Stálého zastoupení ČR 
v Bruselu, kde se dražily dětské ob-
rázky vytvořené dětskými pacienty 
českobudějovické nemocnice. Výtě-
žek této aukce poputuje do nemoc-
nice České Budějovice. „Jsme potěše-
ni, že jsme mohli ve spolupráci s euro-
poslanci starostům i těch nejmenších 
obcí nabídnout unikátní možnost po-
znat na vlastní oči práci a chod v ev-
ropských institucích, které jinak zna-
jí jen vzdáleně zprostředkovaně či z te-
levize. Program obou dnů byl doslova 
nabitý po minutách a věřím, že zážit-
ky a zkušenosti jim budou přínosem 
v dlouhodobém horizontu,“ řekl jiho-
český hejtman Jiří Zimola.

Řešíme tu problém, který se týká života nás všech. 
Řešíme fenomén Evropské unie. Tedy významného 
institutu, který v tuto chvíli ovlivňuje všechny Evro-
pany i obyvatele celého světa. Tato instituce je totiž 
tak významná a důležitá, že se zásadní měrou podílí 
na usměrňování procesů, které se dějí prakticky na 
celé zeměkouli. 

Ředitel Krajského úřadu Jihočeského kraje Milan Kučera 
to uvedl ve čtvrtek 20. března na mezinárodní dvoudenní 
konferenci „Udržitelný rozvoj V. - Udržitelný rozvoj 10 let 
po vstupu České republiky do Evropské unie“. 
Účastníci na akci pořádanou Vysokou školou evropských 
a regionálních studií (VŠERS) v Českých Budějovicích 

a Konrad - Adenauer - Stiftung Prag, které udělil záštitu 
hejtman Jiří Zimola, diskutovali o problematice EU v sá-
le krajského zastupitelstva.
Kučera zároveň řekl, že je velmi rád, že se tato konferen-
ce koná právě v sále zastupitelstva, tedy na místě, kde 
se řeší všechny zásadní problémy, které se týkají tohoto 
regionu. „Věřím, že jednání bude úspěšné a přínosné a že 
si z něj všichni odneseme spoustu nových zkušeností a in-
formací,“ dodal.
Ředitel krajského úřadu rovněž ocenil to, co pro vzdělá-
vání v Jihočeském kraji VŠERS dělá. „Není to její ojedinělá 
akce, ale jedná se o cyklus konferencí a vzdělávacích aktivit, 
které zvyšují úroveň poznání. A my, jako představitelé kraj-
ské samosprávy, jsme za to velmi rádi,“ uzavřel.

Hejtman Jiří Zimola korunuje herce Václava Vydru panovníkem Jihočeského pohádkového království.

Václav Vydra korunován vládcem
Jihočeského pohádkového království

To byl hlavní smysl setkání před-
stavitelů Jihočeského kraje v čele 
s hejtmanem Jiřím Zimolou a dele-
gace Čínské lidové republiky vede-
né náměstkem ministra mezinárod-
ní sekce Komunistické strany Číny 
Zhou Li. Číňané zavítali na jih Čech 
v pátek 21. března v rámci jejich ná-
vštěvy České republiky. 
Diskuse se točila hlavně kolem eko-
nomiky a v pozadí nezůstal ani ces-
tovní ruch. „Hlavním tématem je eko-

nomická spolupráce. Prioritou je pro 
nás i cestovní ruch,“ potvrdil Zimola 
s tím, že podle slov Zhou Li sílí v Čí-
ně role privátních subjektů.
Zou Li slíbil Jihočeskému kraji při 
vyjednávání s provincií Che-nan 
a městem na úrovni provincie Tchi-
en-ťin pomoc. Za což mu Zimola po-
děkoval.
Součástí setkání byla mimo jiné 
i prezentace Jihočeského kraje, dis-
kuse o každodenních starostech 

obyvatel jižních Čech a Číny či gol-
fová turistika v Číně.
Během svého pobytu na jihu Čech si 
čínská delegace prohlédla například 
Český Krumlov.
S provincií Che-nan navázal Jihočes-
ký kraj kontakty v roce 2010. Město na 
úrovni provincie Tchien-ťin se v hledáč-
ku případné spolupráce objevuje nově.
Čínská lidová republika je čtvrtým 
největším obchodním partnerem 
České republiky.

Čínská delegace slíbila kraji
pomoc při navazování spolupráce

Zprostředkovat kontakty, které by usnadnily vzájemnou spolupráci mezi Jihočeským krajem a provincií Che-nan 
a městem na úrovni provincie Tchien-ťin. 

Představitelé kraje v čele s hejtmanem Jiřím Zimolou jednají s čínskou delegací.

Hejtman Jiří Zimola křtí Tašku zdraví, kterou drží ředitelka Regionální agrár-
ní komory Jihočeského kraje Hana Šťastná.

Taška zdraví, nesoucí název 
jižní Čechy, oáza zdraví a pohody
Tašku zdraví nesoucí název jižní Čechy, oáza zdraví a pohody pokřtil v pá-
tek 4. dubna hejtman Jiří Zimola. 

Evropská unie ovlivňuje všechny 
Evropany i obyvatele celého světa
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My jsme se s panem přednostou ten-
tokrát sešli v předvečer odborného se-
mináře, který pro lékaře z celé Čes-
ké republiky pořádalo Kardiocent-
rum Krajské nemocnice Liberec spo-
lečně s Klinikou kardiologie Institutu 
klinické a experimentální medicíny 
Praha pod záštitou prof. MUDr. Jose-
fa Kautznera, CSc., FESC. Seminář nesl 
název O čem je třeba hovořit v kardio-
logii? Avizované přednášky přivedly do 
sálu KNL 45 účastníků. Jedním z před-
nášejících byl také MUDr. Rostislav Po-
lášek. Jeho přednáška se jmenovala Vý-
znam polohy levokomorové elektrody 
v srdeční resynchronizační léčbě. 
Co se pro laika za tímto odborným ná-
zvem skrývá? Zjednodušeně řečeno, 
čtyři roky práce kardiologů na společ-
ném výzkumu KNL a IKEM, jehož po-
znatky ověřují v praxi. Jedním z nejzá-
važnějších onemocnění v kardiologii je 

srdeční selhání. Nemocným selhává le-
vá srdeční komora, což je velmi nebez-
pečné. Srdce by se v tomto případě da-
lo přirovnat k motoru u automobilu. Je-
li výkon v pořádku, můžeme jet napl-
no, je-li výkon špatný, máme vysokou 
spotřebu a ostatním nestačíme. Někdy 
stačí činnost motoru lépe načasovat 
a vše se výrazně zlepší. A o to se prá-
vě společný výzkum kardiologů snaží 
správným umístěním elektrody v levé 
komoře pacientova srdce při takzvané 
resynchronizační léčbě. Nezbytné jsou 
konzultace obou pracovišť i sdílení pa-
cientů. Pokud všechny ostatní metody 
selhávají, přistupují lékaři u některých 
pacientů k transplantaci srdce. Vloni vy-
tipovalo a předalo Kardiocentrum Kraj-
ské nemocnice Liberec do pražského 
IKEMu k transplantaci srdce dva pa-
cienty, kteří se tak mohli vrátit do ži-
vota. 

Kardiocentrum Krajské nemocnice
Liberec spolupracuje s pražským IKEM

Pohled na jedno z osmi lůžek koronární jednotky Kardiocentra KNL, kde leží převážně pacienti po infarktu myokardu.  Pří-
stroje monitorují všechny životní funkce, které v případě potřeby dokáží nahradit. Všechna data nepřetržitě bedlivě sledu-
jí odborně vyškolené sestry.

Řešit případné obtíže spojené s pro-
žitou situací mohou nově s proškole-
nou zdravotnicí Mgr. Jolanou Strnado-
vou, která je od konce roku 2013 pe-
er pracovníkem začleněným do Systé-
mu Psychosociální Intervenční Služby 
(SPIS). S projektem byli seznámeni li-
berečtí zdravotníci na workshopu, na 
kterém nechyběly ani praktické ukáz-
ky modelových situací. 
Projektem Systému Psychosociální In-
tervenční služby se v Libereckém kraji 
zabývá psycholožka Mgr. Vendula Ko-

lářová, která na něm spolupracuje dva 
roky se svými kolegyněmi ze Zdravot-
nické záchranné služby Libereckého 
kraje Šárkou Kalinovou, Miroslavou Po-
chopovou a Monikou Spálenskou. Nyní 
se k týmu připojila i Mgr. Jolana Strna-
dová, která bude podporu svým kole-
gům poskytovat v liberecké nemocnici. 
„Po celou dobu, co projekt v Česku v roce 
2009 začal, byl určen pro pracovníky zá-
chranné služby. Když byl rozšířen i o pra-
covníky nemocnic, měla jsem možnost se 
do něho zapojit a proškolit se,“ vysvětlila 

Mgr. Jolana Strnadová, která je jednou 
ze tří prvních absolventek programu 
pro nemocnice a vysvětlila tak, proč na 
záchranné službě program funguje už 
třetím rokem.
„Jedná se o poměrně nový systém, který 
má sloužit jako podpora zdravotníkům, 
kteří se často dostávají do zátěžových až 
stresových situací,“ vysvětlila psycho-
ložka a vedoucí týmu Vendula Kolářo-
vá. Jedinečnost systému spočívá v ak-
tivním zapojení lidí přímo z terénu. 
„Moje kolegyně, kterým říkáme peerové, 
mohou poskytnout podporu svým spolu-
pracovníkům rychleji, než kdyby napří-
klad požádali o návštěvu psychologa. Dů-
ležitá je i znalost problematiky a vzájem-
ná důvěra,“ upřesnila Kolářová.

Krizové a mimořádné situace v ne-
mocnici a na záchranné službě jsou 
přitom odlišné a peerové se setkáva-
jí s rozličnými příběhy. „V nemocni-
ci je určitý druh zátěže na všech oddě-
leních včetně komplementu,“ dodala 
Mgr. Jolana Strnadová s tím, že me-
zi nejkritičtější patří úmrtí dětí, na-
padení pacientem nebo smrt kolegy. 
„Jistým druhem zátěže je ale i medi-
ální tlak v případě hospitalizovaných 
VIP osobností,“ doplnila vrchní sest-
ra psychiatrie, která se na peerku 
školila. Svou podporu je pak ochot-
na poskytnout zdravotníkům.

Máme proškolenou peer pracovnici

Připoj se 
a daruješ 

život
Tímto heslem oslovili studen-
ti Technické univerzity v Liber-
ci všechny své vrstevníky, kte-
ré chtějí motivovat k dárcovství 
kostní dřeně a krve. Transfúzní 
centrum KNL je pro studenty nej-
bližším centrem Českého národ-
ního registru dárců kostní dřeně, 
který nyní registruje 584 dárců.
Letos opět vyzývají studenti Tech-
nické univerzity v Liberci své kole-
gy, aby se přihlásili do Českého re-
gistru dárců krvetvorných buněk. 
Navazují tak na svoji loňskou stej-
ně zaměřenou výzvu, ke které je 
inspiroval tragický osud kolegyně 
Vendy. Spolupracují s Institutem 
klinické a experimentální medi-
cíny Praha a chtějí spolupracovat 
i s Krajskou nemocnicí v Liberci. Po 
loňské výzvě se zaregistrovali do 
Českého registru dárců krvetvor-
ných buněk 74 liberečtí studenti 
a dva z nich již byli vyzvání k po-
drobnějšímu testování. Letošní vý-
zva se obrací i na potenciální dár-
ce krve. Letos, stejně jako loni, tuto 
studentskou iniciativu podporuje 
vedení univerzity. Předseda Stu-
dentské unie TUL Radek Němeček 
k tomu říká: „Cílem je otevřeně hovo-
řit o akutní leukémii a dalších nemo-
cech, které se dají pomocí transplan-
tace kostní dřeně léčit, a tím vzbu-
dit zájem potenciálních dárců zapo-
jit se do jednoho z českých registrů. 
Rádi bychom zdůraznili fakt, že mla-
dí lidé mezi 18–35 lety jsou jedinými 
vhodnými adepty ke vstupu.“

Od března je v Krajské nemocnici Liberec pro pacienty se 
střevním vývodem otevřena každou středu od 10 do 13 ho-
din v prvním patře pavilonu A1 stomická poradna. 

Vede ji speciálně vyškolená stomasestra Bc. Alena No-
votná, která se této problematice věnuje již několik let 
a je držitelkou mnoha certifi kátů. Poradna nabízí ná-
sledující služby - předoperační edukace klienta (názor-
ná ukázka na modelech, předání písemných materiálů, 

obrázkové návody, předoperační příprava střeva), výběr 
správné stomické pomůcky, manuální nácvik výměny 
pomůcek, výběr doplňkového kosmetického sortimentu, 
řešení časných či pozdních komplikací, správný dietní, 
pitný a pohybový režim nemocných, nebo si můžete při-
jít jen tak popovídat sami, či s rodinným příslušníkem. 
Pro zajištění kontinuity ošeření a s ohledem na soukro-
mí pacienta je nutné se do poradny předem telefonicky 
objednat na čísle 485 312 478.

Tuto názornou didaktickou pomůcku 
chceme používat během besed v rám-
ci cyklu Dobrovolně po škole, kdy se 
lékaři KNL scházejí s dětmi hospita-
lizovanými na dětském psychiatric-
kém oddělení a poutavě jim poodha-
lují krásu medicíny. Tentokrát byla na 

programu hepatologie a role křestní-
ho kmotra se ujal MUDr. Djoko Sarto-
no, gastroenterolog KNL. 
„Anatomická pomůcka je sice skvělá, ale 
k mému velkému překvapení byla dodá-
na bez manuálu v češtině. I to však mě-
lo svou pozitivní stránku. Během překla-

du z latiny jsem si zopakoval základní 
pojmy z biologie lidského těla. A tak poj-
my jako duodenum, ventriculus či ve-
sica urinaria, které občas v nemocnič-
ním prostředí zaslechnu, již pro mne ne-
jsou španělskou vesnicí,“ dodává Tomáš 
Hendrych, koordinátor dobrovolníků.

Zdravotníci v Krajské nemocnici Liberec, kteří se při své práci setká-
vají s lidskou bolestí, utrpením a neštěstím pacientů, ale i jejich blíz-
kých, bývají v této souvislosti často konfrontováni s pocity vlastní 
bezmoci - vlastních limitů, vyčerpání. 

Když jsem čekala na přednostu Kardiocentra Krajské nemocnice Liberec 
MUDr. Rostislava Poláška, dívala jsem se pozorně kolem sebe. Čekárna 
byla plná, sestry vlídné, pacienti jeden po druhém přicházeli a mizeli za 
dveřmi ambulance, kde právě probíhal kontrolní den a konzultace. 

Křest anatomického modelu trupu
DOBROMYSL - Dobrovolnické centrum Krajské nemocnice Liberec, a. s., získala anatomický model trupu lidské-
ho těla s odnímatelnými orgány dutiny hrudní a břišní a se zhruba čtyřicítkou popsaných č ástí těla.

Stránku připravil Metropol
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Zajímavé byly i další večerní přednáš-
ky, například na téma dědičných kar-
diovaskulárních onemocnění MU-
Dr. Alice Krebsové Ph. D. Málokdo ze 
čtenářů asi ví, že mezi ně patří i vro-
zené stažení srdečního svalu, kte-
ré může vyústit až úmrtím mladých 

sportovců přímo na hřišti. Odbor-
ný garant semináře prof. MUDr. Jo-
sef Kautzner, CSc., FESC, uznáva-
ný kardiolog, který v liberecké ne-
mocnici v minulosti několikrát ško-
lil zdejší lékaře a sestry, tentokrát 
hovořil o diagnóze a léčbě komoro-

vé arytmie. Společný výzkum a prá-
ce obou renomovaných pracovišť 
KNL a IKEM je součástí celoživotní-
ho vzdělávání a přispívá k uplatňo-
vání nejnovějších poznatků medicí-
ny ve prospěch pacientů. A to je ur-
čitě dobře.MUDr. Rostislav Polášek, přednosta Kardiocentra KNL.

Nová odborná poradna pro stomiky Sněženky
koncertují

Tento botanický název si vypůjčili pa-
cienti dětského psychiatrického od-
dělení pro netradiční hudební těleso. 
Jedná se o příležitostný pěvecký sbor 
vedený PhDr. Jitkou Havlovou. Sně-
ženky příležitostně koncertují před 
publikem dospělých pacientů hospi-
talizovaných v liberecké nemocnici 
většinou při slavnostnějších příleži-
tostech, jako jsou Vánoce či Velikono-
ce. Jejich koncertní šňůra v sobě za-
hrnuje LDN, spinální jednotku, psy-
chiatrii a Neurocentrum a repertoár 
tvoří známé srdce občerstvující lido-
vé a zlidovělé písničky. „Jsem rád, že 
Sněženky opět vykvetly. Měly totiž po-
někud delší pauzu, protože mezi hos-
pitalizovanými bylo málo muzikálních 
dětí a sbormistryni se nedařilo soubor 
sestavit,“ dodává Tomáš Hendrych, 
koordinátor libereckých nemocnič-
ních dobrovolníků.
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Vyplývá to z přehledu těchto akcí, kte-
ré kraj prováděl v Českých Budějovi-
cích v letech 2010 až 2013, nebo bu-
dou dokončeny v letech 2014 až 2015. 
V pondělí 31. března to během setká-
ní s novináři u křižovatky českobudě-
jovických ulic Mánesova - Lidická řekl 
hejtman Jiří Zimola.
Při porovnání celkových čísel to zname-

ná, že kraj za uvedená období investu-
je do dopravní infrastruktury v Budějo-
vicích kolem 871 milionu korun, zatím-
co magistrát 130 milionů. Procentuál-
ně vyjádřeno jeto to 87 ku 13.
Jedná se o akce, které kraj prováděl 
s městem České Budějovice. V inves-
tičních nákladech jsou zahrnuty veš-
keré práce na technický dozor, projek-

tovou dokumentaci i na stavební prá-
ce. Částky jsou zaokrouhleny v řádech 
milionů korun.
„Zároveň je třeba ale zdůraznit, že i když 
se Budějovice podílí na těchto stavbách 
nižšími fi nančními částkami, tak měs-
to mimo jiné zajišťuje často složité vy-
pořádání majetkoprávních vztahů při 
vykupování pozemků, bez čehož by ke 
stavbám vůbec nemohlo dojít,“ zdůraz-
nil Zimola s tím, že kraj chtěl jen upo-
zornit na často opomíjenou skuteč-
nost, že ne na vše, do čeho jdou pe-
níze v Českých Budějovicích, pochází 
z tamní pokladny. A zároveň připo-
menout, že se kraj k městu v po této 
stránce nechová vůbec macešsky.

„Na akcích, které mají být dokonče-
ny v letech 2014 až 2015, jsou již zahá-
jeny stavební práce. Kromě přeložky = 
výstavba nové komunikace, silnice část 
I. etapa I.I., coby součásti zanádražní ko-
munikace, kde probíhá výběrové řízení 
na zhotovitele stavebních prací. Skončit 
by mělo do měsíce a zahájení prací je na-
plánováno během dubna. Zatím se zde 
počítá s předpokládanou cenou 327 mili-
onů korun,“ doplnil náměstek hejtma-
na Jaromír Slíva. 
Kromě stavby nových silnic, jako 
v případě zanádražní komunika-
ce či rekonstrukce ulice E. Rošické-
ho a křižovatky Mánesova - Lidická, 
bylo součástí těchto investic mimo 

jiné úpravy chodníků, výměna ve-
řejného a signalizačního osvětlení, 
úprava Dobrovodské stoky či úprava 
kolejové vlečky pro slévárnu.
„Kraj dále ze svého rozpočtu zaplatil 
i 12 milionů korun za výměnu oken 
v rámci zavádění protihlukových opat-
ření v českobudějovických ulicích Hu-
sova, Branišovská, Rudolfovská a Li-
dická,“ dodal Slíva.
Všechny tyto akce jsou spolufi nanco-
vané z ROPu, kromě uvedené výměny 
oken, a to tak, že 85% nákladů hradí 
ROP a 15% kraj. Totéž platí pro měs-
to. Peníze však musejí oba subjek-
ty nejdříve uhradit ze svého a částky 
z ROPu získají až zpětně.

Kraj investuje do společných dopravních staveb šestkrát více peněz

Hejtman Jiří Zimola a jeho náměstek Jaromír Slíva na setkání s novináři u českobudějovické křižovatky ulic Lidická – Mánesova.

Zhruba šest krát více fi nančních prostředků než českobudějovický magis-
trát. Takový balík peněz investuje Jihočeský kraj do společných dopravních 
staveb na území krajského města.

Jedná se o nejvýznamnější nabídku v oblas-
ti regionálního i meziregionálního cestov-
ního ruchu, turistiky a využití volného ča-
su, která pravidelně oslovuje ty, kteří v tu-
ristice podnikají, jejich klienty i běžné ná-
vštěvníky. 
Zimola zároveň uvedl, že projektem Jižní 
Čechy aktivní navazuje kraj na předchozí 
úspěšné projekty, jako Žijeme v památkách 
či Jižní Čechy výstavní. „ Jistě si všichni pře-
jeme, aby ty Jižní Čechy aktivní přilákaly za-
se o nějaké to procento návštěvníků více, než 
k nám zavítali v loňském roce,“ dodal a po-
přál vystavovatelům mnoho úspěchů při 
prezentaci jejich lokalit.
Hejtman v této souvislosti připomněl, že 
v roce 2013 se v hromadných ubytovacích 
zařízeních v kraji ubytovalo víc než mili-
ón hostů. Ve srovnání s rokem 2012 zname-
nají tyto výsledky nárůst o dvě procenta. 
„Na první pohled to není mnoho, ale vyjádře-
no v absolutních číslech to znamená zhruba 

20 tisíc návštěvníků, což přibližně odpovídá 
množství obyvatel Jindřichova Hradce.“ Ná-
růst počtu turistů ostatně podtrhuje výsle-
dek ankety Kraj mého srdce 2013, kde se 
jižní Čechy staly nejlepším místem v re-
publice pro letní dovolenou a pěší turisti-
ku. A rovněž obsadily i druhé místo za pod-
mínky, které nabízejí pro cykloturisty.
Na závěr Zimola pozval všechny milovní-
ky kol na zahájení letošní cyklistické sezo-
ny na jihu Čech, které se konalo v soboru 
19. dubna na českobudějovické náplavce 
u Vltavy.

Hejtman na Kompasu: Přejeme si, aby k nám projekt Jižní Čechy
aktivní přilákal zase o nějaké to procento více návštěvníků

Hejtman Jiří Zimola na zahájení veletrhu Jihočeský kompas 2014.

Na letošek avizovaný projekt Jižní Čechy 
aktivní si klade za cíl prezentovat náš kraj 
nikoliv jen jako pokladnici památek ob-
klopenou čistým životním prostředím, ale 
hlavně jako region, který nabízí nepřeber-
né možnosti pro aktivní trávení volného 
času. A to pro jednotlivce, rodiny s dětmi 
i seniory. Hejtman Jiří Zimola to řekl v pá-
tek 4. dubna při zahájení již VII. ročníku 
veletrhu Jihočeský kompas 2014 v česko-
budějovickém Metropolu.

„Chci rozumět 
svým vnoučatům“

Krajský projekt „Chci rozumět svým vnouča-
tům“ pokračuje dál úspěšně na jihu Čech. Po Čes-
kých Budějovicích, kde pilotně odstartoval, se do 
něj zapojují všechna bývalá okresní i další města 
v kraji. Jeho náplní je výuka angličtiny a němčiny 
pro seniory s vnoučaty. Kurzy jsou zdarma.

„Uvedený projekt navazuje na loňský, rovněž úspěš-
ný, krajský projekt angličtiny pro seniory. Tentokrát 
jsme se ale rozhodli výuku rozšířit i pro jejich vnou-
čata a přidat německý jazyk. Prarodiče totiž dě-
ti v odpoledních hodinách často hlídají, takže jim 
touto formou nabízíme smysluplně strávený vol-
ný čas,“ vysvětlil hejtman Jiří Zimola. „Zároveň to 
odráží skutečnost, že s výukou cizích jazyků se ny-
ní u dětí začíná ve stále mladším věku,“ dodal. Vý-
uka angličtiny a němčiny pro seniory s vnoučaty 
byla zahájena 22. října 2013 v Domě dětí a mlá-
deže (DDM) v Českých Budějovicích. Další kurzy 
zde pak odstartovaly počátkem dubna. Podob-
ně tomu bude i v Ledenicích, Lišově a Týně nad 
Vltavou. V Českém Krumlově, Kaplici, Prachati-
cích, Strakonicích a Táboře už výuka odstartova-
la. Výuka běží i v Písku a v dubnu ji spustí i v Jin-
dřichově Hradci. Kurzy jsou určené pro začáteč-
níky a mírně pokročilé, tedy především pro děti 
předškolního a raného školního věku. Základní 
jazyková výuka je zaměřena na obě generace 
současně. Celou akci zastřešují jednotlivé DDM, 
které poskytují i prostory pro výuku, zajišťují pe-
dagogy a učební pomůcky. Jejich zřizovatelem je 
Jihočeský kraj, jenž mezi ně na tento projekt roz-
dělil 500 tisíc korun.
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  Prodej a pronájem dlouhodobě trhem 
odzkoušených nápojových automatů 
s dostupností  náhradních dílů.

 Prodej směsí se zaručenou kvalitou .

  Na trhu působíme od roku 1999, 
za tuto dobu máme řadu velmi 
spokojených zákazníků. 

 Kompletní servis do 24 hodin.

  Naše společnost si vydobyla významné 
postavení mezi konkurencí.

DRINKS MACHINES s.r.o. 
Na Luhách 14/1559, Ústí  nad Labem

tel: (+420) 608 400 061
email: info@drinksmachines.cz

www.drinksmachines.cz
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  Doporučte nové provozního místo a získejte odměnu!

Zanedlouho představíme další výhody a bonusy např. pro zákazníky
v kategorii Domácnost s roční spotřebou do 1,89 MWh.

Metropol: noviny, které s vámi mluví 

Ve čtvrtek 17. dubna nej-
prve společně s basket-
balisty Slunety Ústí nad 
Labem s dárky zavítali na 
Dětskou kliniku a Novoro-
zenecké oddělení Masary-
kovy nemocnice za malými pacien-
ty. Večer potom patřil módní pře-
hlídce s bohatým doprovodným 
programem. Zaplněný sál Seve-
ročeského divadla opery a baletu 
tleskal modelkám, modelům i dě-
tem ze souboru Koťata. Zazpívat 
přišla Petra Janů a Eliška Lüftne-
rová, galavečerem provázel Libor

Bouček, choreografie se 
ujala Lenka Vinická.
Výtěžek z akce je určen 
právě pro Masarykovu 
nemocnici, která je sou-
částí akciové společnos-

ti Krajská zdravotní. Za uplynu-
lých osm let tak mohli zdravot-
níci díky Kráse, která pomáhá dě-
tem, pořídit přístrojové vybavení 
za 2,5 milionu korun. Poděková-
ní a uznání za nádherný večer i fi-
nanční dar patří všem účinkujícím 
i sponzorům.  

Foto: Daniel Šeiner a Metropol

Modelky navštívily JIP Novorozeneckého od-
dělení, kde se o život hlásí především nedo-
nošené děti, často i s váhou pod 1000 gramů. 

Krása pomáhá dětem
Je ušlechtilé, když se snoubí krása s dobrým skutkem. V případě projek-
tu modelky Lenky Taussigové-Kocmanové to platí už devět let. Je iniciá-
torkou akce Krása pomáhá dětem a pro ni každý rok získává své kole-
gyně, přední české modelky.

 

 

Závěrečná děkovačka předních českých modelek v Severočeském divadle opery 
a baletu v Ústí nad Labem. Organizátorce akce Lence Taussigové-Kocmanové dě-
kuje MUDr. Josef Liehne z Krajské zdravotní, a.s. 
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V pátek 11. dubna převzal Bed-
řich Utitz, válečný veterán a za-
kladatel exilového nakladatelství 
Index, Cenu Arnošta Lustiga za 
rok 2013. Slavnostní akce se ko-
nala v Rezidenci primátora hlav-
ního města Prahy a Cenu u pře-
dal premiér Bohuslav Sobotka.

Bedřich Utitz je bojovník za svobo-
du od Tobruku a Dunkerque, novi-
nář a dlouholetý redaktor Českoslo-
venského rozhlasu, překladatel, ak-
tivní svědek událostí Pražského jara. 
Dvojnásobný emigrant letos osla-
ví své 94. narozeniny a jeho život-
ní osud naplňuje zároveň hodnoty, 
které jsou kritériem pro udělení Ce-
ny – Odvaha a Statečnost, Lidskost 
a Spravedlnost. „Na dnešní generaci 
leží obrovská tíha zodpovědnosti za-
jistit, aby se tragédie 20. století už ni-
kdy neopakovaly. A teď nemyslím jen 
války a koncentrační tábory, ale i níz-
kou hodnotu slušnosti a dobrých mra-
vů. Tady máme co dohánět! Je lepší zří-
zení, lepší život, ale na druhé straně 
máme staré i nové neřesti, které nám 
neumožňují být hrdí na tuto republiku 
tak, jak by si za své dějiny, za svou mi-
nulost zasloužila,“ prohlásil Bedřich 
Utitz. A co on sám považuje za hr-
dinství? „To se neprojevuje jen v čin-

nosti, při které riskujete život. Hrdin-
ství znamená dokázat se postavit pro-
ti tomu, co nestojí lidské životy, ale 
narušuje hodnoty, nepoctivosti a so-
beckosti. Narušitelů hodnot stále neu-
bývá. Pojmenujme tento problém a bo-
jujme proti němu.“ Bedřich Utitz se 
narodil 20. listopadu 1920 ve Vídni, 
v české židovské rodině. V roce 1939 
rodina emigrovala do Palestiny, kde 
se Utitz přihlásil do československé 
zahraniční armády a s 200. protile-
tadlovým plukem se účastnil obrany 
Tobruku, poté s oddílem protitanko-
vých kanónů obléhání Dunkerque. 
V lednu 1945 byl zajat. Po návra-

tu do vlasti pracoval v ČTK, v srp-
nu 1968 se podílel na nezkresleném 
vysílání Československého rozhlasu. 
V říjnu 1968 mu byla doporučena 
emigrace a poté se usadil v Němec-
ku, kde spoluzaložil samizdatové na-
kladatelství Index, ve kterém vychá-
zeli v tehdejší ČSSR „zakázaní“ auto-
ři (Pavel Kohout, Ludvík Vaculík, Eva 
Kantůrková, Bohumil Hrabal a dal-
ší). Přes důmyslné spojky byl v kon-
taktu s domovem a nezištně pomá-
hal. Po listopadu 1989 se Utitz vrátil 
do České republiky a stál u zrodu le-
gálního vydávání Lidových novin. 

Text: Šárka Jansová, foto: 2media

Laureátem Ceny Arnošta Lustiga
za rok 2013 je Bedřich Utitz

„Spolufi nancování všech devíti projektů se uskuteč-
ní v letošním roce a letos budou všechny i dokonče-
ny. Evropská unie přispěje u jednotlivých dopravních 
staveb vždy 85 % z celkové částky a kraj zaplatí 15 
procent,“ upřesnil hejtman Josef Řihák. Svojí důle-
žitostí patří tyto projekty k těm, které podstatně 
přispějí ke zlepšení dopravy v kraji. 
„Mezi fi nančně nejnáročnější stavby patří rozhod-
ně rekonstrukce úseku silnice druhé třídy č.118 mezi 
Příbramí a Hluboší, která je důležitou páteřní komu-
nikaci v této oblasti. Navíc bude stavba procházet ex-
travilánem obce Trhové Dušníky. Vyžádá si 85 milió-
nů korun, z toho 72,3 miliónů zaplatí Evropská unie 
a 12,7 miliónů kraj,“ upozornil hejtman Řihák. Sta-
vební práce by měly začít  v červenci a dokončeny 
budou do konce roku.

Celkové rekonstrukce se dočká i část silnice dru-
hé třídy č. 610 mezi místní částí Debř a městem 
Kosmonosy včetně průtahu městem. Dojde tím 
ke zlepšení bezpečnosti provozu, bude obnovena 
funkčnost odvodnění a podél komunikace budou 
vybudovány cesty pro pěší i parkovací stání. Sta-
vební práce, které si vyžádají 71,3 miliónu korun, 
budou zahájeny již v měsíci květnu s předpoklá-
daným termínem dokončení v říjnu 2014. Evrop-
ská unie přispěje na tento projekt fi nanční dotací 
ve výši 52,7 miliónů korun.
Další dopravní stavbou, na kterou bude uzavřena 
smlouva o poskytnutí dotace evropských peněz, 
je stavba průtahu na silnici druhé třídy v Kra-
lupech nad Vltavou za téměř 74 miliónů korun, 
z čehož dotace představuje 47,4 miliónu. Opra-

va začne v červenci a bude vyměněna konstrukč-
ní vrstva vozovky a zvýšena kapacita průjezdnos-
ti. „Tato dopravní stavba navíc bude provedena za fi -
nanční spoluúčasti jak kraje, tak i města a bude na 
ni vyhlášeno jedno společné výběrové řízení na zho-
tovitele stavby,“ upřesnil hejtman. Stavební práce 
skončí v listopadu 2014.
A v neposlední řadě dojde letos v červnu i na 
rekonstrukci silnice třetí třídy ve městě Libu-
šín. Stavební práce proběhnou v návaznosti 
na další místní komunikace a zajistí usměrně-
ní dopravy, kterou dnes komplikují nevyhovu-
jící křižovatky. Rekonstrukce si vyžádá celkem 
55,4 miliónu korun, z čehož evropská dotace či-
ní 34,2 miliónů. I tato stavba bude dokončena 
v listopadu letošního roku. (od dop.)

Spolu s hejtmanem Řihákem se slav-
nostního zahájení zúčastnili i statu-
tární zástupce hejtmana a náměs-
tek pro oblast dopravy Miloš Petera, 
radní pro oblast regionálního rozvo-
je Karel Horčička, radní pro oblast 
kultury a památkové péče Zdeněk 
Štefek, místopředsedkyně Výbo-
ru pro sociální věci a členka zastu-
pitelstva Středočeského kraje Emí-

lie Třísková a další hosté. „Jarní vý-
stava je pro mě příležitostí potěšit se 
krásou probouzející se přírody. Děku-
ji pořadatelům za uspořádání krásné 
přehlídky. Akce, které pořádá Výstaviš-
tě v Lysé nad Labem, mají velmi dob-
rý zvuk a šíří mezi širokou veřejností 
dobré jméno Středočeského kraje,“ ře-
kl náměstek Petera na slavnostním 
zahájení výstavy.  (od dop.)

Jarní výstava v Lysé nad Labem
Lysá nad Labem | Hejtman Středočeského kraje Josef Řihák se ve čtvr-
tek 10. dubna zúčastnil slavnostního zahájení výstav Dětský sen, Ele-
gance, Narcis a Regiony, které se v termínu od 10. do 13. dubna konaly 
na Výstavišti v Lysé nad Labem. 

Kraj uzavře smlouvy na evropské peníze 
Středočeský kraj | Radní odsouhlasili uzavření smluv s ROP Střední Čechy na spolufi nancování devíti dopravních projektů na území kraje. Projekty 
se týkají rekonstrukcí silnic druhé a třetí třídy, které v únoru letošního roku schválil Výbor regionální rady regionu soudržnosti Střední Čechy. Částka, 
kterou se bude Evropská unie na provedení rekonstrukcí silnic podílet, činí 407,7 miliónů korun. 

Pozor na falešné 
prodejce elektřiny
Praha | Výraznou fi nanční ztrátu mo-
hou utrpět obyvatelé metropole, kte-
ří se nechají zlákat zdánlivě výhod-
nou nabídkou levnější ceny elektři-
ny od podomních prodejců. Na jejich 
nesolidní jednání a podmínky, řadu 
poplatků a fi nanční sankce (v přípa-
dě nedodržení smluvních podmínek) 
upozorňuje Pražská energetika, a. s., 
(PRE), jejíž zákazníci se s podobnou 
situací již několik let stále setkávají. 
„Klienti nás stále upozorňují na podo-
mní prodejce elektřiny, kteří obcháze-
jí domy a byty a nabízejí levnější tari-
fy na elektřinu. Někteří z nich se dokon-
ce vydávají za pracovníky Pražské ener-
getiky,“ uvedl Petr Holubec, tiskový 
mluvčí PRE. Na místě je proto zvýše-
ná opatrnost, doplatit by na to mohli 
zejména senioři.  (od dop.)
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a příznivci Metropolu,

naše vydavatelství letos slaví 8. na-
rozeniny. Díky obchodním partne-
rům se těšíme ekonomickému zdra-
ví a díky vám mizíme ze stojanů ja-
ko blesk. 
Vám chceme při této příležitosti 
poděkovat formou novinek a pro-
jektů, které jsme pro vás připravi-
li. První jsme již spustili. Vyslyše-
li jsme vaše přání a na našem zpra-

vodajském portále www.tydeniky.cz 
zřídili novou záložku Sport, kte-
rou, zejména mužská část popu-
lace, postrádala. Věnujeme se v ní 
zajímavostem a komentářům ke 
sportovním událostem doma i ve 
světě. Více informací nyní na we-
bu najdete i v rubrice Auto včet-
ně oblíbených motoristických zá-
vodů. 
Další projekty se týkají jemných 
změn ve tváři současných tiště-
ných novin Metropol a vydali jsme 

se i cestou zvláštních tematických 
příloh. Tady spolupracujeme s na-
ším dvorními grafiky Štefanem 
Kratochvílem a Pavlem Příbrským 
z DTP studia Praha. Víc zatím ne-
prozradím, protože se s produkty 
ještě „mazlíme“ tak, aby vám při-
nesly více pohody a lépe vyhovo-
valy při čtení. A protože Metro-
pol rád pomáhá krásným a dobrým 
věcem, chceme vás překvapit no-
vým projektem, který snoubí obo-
jí dohromady. Sledujte proto tiště-

né i elektronické noviny Metropol 
a také facebookovou stránku Čes-
ký Metropol a profil Noviny Metro-
pol. Budeme rádi, když se stanete 
jejich fanoušky. 

Za vaši přízeň děkuje a na nové přá-
tele se těší celý tým tvůrců dnešní-
ho vydání.

Ladislava Richterová
šéfredaktorka
richterova@tydeniky.cz
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Turistická sezona v Ústeckém kraji začíná
České Švýcarsko

Otevření turistické sezóny 2014

Janovský 
trhák

26. 4. 2014

www.janovskytrhak.cz

Cyklistická časovka 

do vrchu pro širokou 

sportující veřejnost, amatéry 

a hobby závodníky. 

Start: Hřensko 10:00 hod.
Cíl: Janov u Hřenska

Délka: 2830 m

Převýšení: 207 m 

Registrace: Janov do 9:30 hod.

Silnice  Hřensko – Janov je po dobu závodu uzavřena 

(9:30 – 14:00 hod.)

České Švýcarsko
Otevření turistické sezóny 2014

Janovská 
rozhledna

Obecně  prospěšná společnost České 

Švýcarsko ve spolupráci se Správou 

národního parku České Švýcarsko a obcí 

Janov si Vás dovolují pozvat na slavnostní 

otevření turistické sezóny 2014, v rámci 

které otevřeme a vystoupáme na novou 

rozhlednu s panoramatickými výhledy na 

Českosaské Švýcarsko.

aneb  
nový turistický TRHÁK 

v Českém Švýcarsku

České Švýcarsko - Otevření turistické sezóny 2014

Obecně prospěšná společnost České Švýcarsko ve spolupráci s krásnolipskou sportovní půjčovnou Cottage 

a saskou společností Little John Bikes vás srdečně zvou na speciální cyklistickou vyjížďku na e-kolech.

Na elektrokolech k sousedům
                        pátek 25. dubna 2014

Sraz: 14 hodin na náměstí v Krásné Lípě před Domem Českého Švýcarska

Trasa: Krásná Lípa – Hinterhermsdorf a zpět • Délka trasy: tam i zpět 26 km 

Návrat: kolem 18 hodiny

E-kola vám rádi zapůjčíme zdarma, ale jejich počet je omezen.

Na akci je nutné se předem nahlásit na tel.: + 420 777 819 198

Vyzkoušíte si, jaké to je šlapat do kopce a nezadýchat se. U sousedů v Sasku nás čeká příjemné překvapení.  

Jsou vítání i cykloturisté na svých kolech.

© Little John Bikes GmbH

Zdarma
zapůjčeníelektrokola

České Švýcarsko - Otevření turistické sezóny 2014

Obecně  prospěšná společnost České Švýcarsko a Správa národního parku České Švýcarsko vás zvou na otevření turistické sezóny 

2014, v rámci které pořádáme poznávací přeshraniční výlet v okolí Labského kaňonu u obcí Janov a Hřensko.

Na vrcholky Labského kaňonu
      aneb z Janova na Císařskou korunu

Čeká vás putování  přes Janovskou vyhlídku k nové rozhledně u Janova, krátká návštěva golfového areálu 

a Janovského trháku, dále přes Labskou vyhlídku do Hřenska, přívozem přes Labe, výstup na stolovou 

horu Císařská koruna (Kaiserkrone) a zpět do Hřenska. 

Délka trasy je 12 km • Ukončení nejpozději kolem 16 hodiny.

Akce je zdarma (průvodce a přívoz), ale je nutné se  předem přihlásit na tel.:  412 383 413

sobota 26. dubna 2014
Sraz 9:30 hod. na zastávce autobusu Hřensko - střed.

Zdarma
průvodcea přívoz

Divácky atraktivní dračí lodě vyjedou 
3. května na Kamencové jezero, aby zahá-
jily sezonu. Letošní Chomutovský Dragon 
Cup je už šestým ročníkem závodu o pohár 
primátora města Chomutova. 

„Posádky tvoří fi rmy, společnosti, školy nebo přá-
telé. Zábava je to pro všechny, kteří pádlují, ale 
dračí lodě jsou i krásnou podívanou pro diváky. 
Mohou zavítat do Chomutova na příjemné odpo-
ledne s atmosférou týmových závodů,“ zve pri-
mátor Chomutova Jan Mareš. Soutěží obvykle 
kolem 16 posádek fi remních nebo zájmových 
týmů. Děti i dospělí se mohou těšit na taneč-
ní pohádku s drakem, zábava bude pokračovat 
country muzikou. 
Posádky tvoří fi rmy, společnosti, školy nebo 
i přátelé třeba z restaurace či spolku. Z dvaceti 
pádlujících musí být alespoň čtyři ženy. Speci-
ální dračí loď, kormidelníka a bubeníka mají tý-
my zapůjčené od vodáků ze Sportclubu 80 Cho-
mutov, s jehož oddílem kanoistiky město závo-
dy každoročně pořádá. Již názvy posádek napo-

vídají, že jejich členové mají smysl pro humor. 
Po Kamencovém jezeře se v závodě prohánějí 
Lochnessky, Vodovodníci, Borci, Čochtani, Raf-
ani, Čmoudíci, Svižné trubky, Silné roury nebo 
Draci na matraci. Některé posádky jsou pravi-
delnými účastníky. „Prague dragons jsou jedni 
z nich a vždy přivezou také čínského draka, které-
ho zvláštním rituálním tancem na začátku závo-
du probudí, aby nad kláním bdil a ochraňoval jej. 

V závěru pak opět tancem ukládají draka ke spán-
ku,“ popsala efektní podívanou organizátorka 
Silvie Škubová. Závody začnou od 13 hodin roz-
jížďkami, následovat bude semifi nále a fi nále. 
Vítězové se budou vyhlašovat až v podvečer. 
K tomu všemu zahraje country hudební skupi-
na Makovec.
Závody dračích lodí jsou nejenom regulérní 
sportovní disciplínou, ale také atraktivní di-

váckou podívanou a příležitostí k týmové spo-
lupráci a soutěžení. Historie má své kořeny 
v čínské legendě před 2 tisíci lety, ve 20. stole-
tí se z Číny rozšířily dračí lodě i do dalších ze-
mí, v České republice jsou od roku 1997. Na 
lodi dlouhé 12,5 metru a ozdobené hlavou 
a ocasem draka pádluje 20 členů posádky pod-
le pokynů bubeníka sedícího na přídi, směr za-
jišťuje kormidelník v zadní části lodi. Dvěstě-
metrovou trať zdolávají posádky v čase kolem 
jedné minuty. Dragonboating, tedy dračí pád-
lování, se v poslední době stává velice popu-
lární a protože souhra a týmový duch jsou klí-
čovým předpokladem úspěchu, některé fi rmy 
jej se svými zaměstnanci zkouší jako team-
buildingovou aktivitu k posílení kolektivu. „Ví-
těz je sice jen jeden, ale všichni, kteří stráví květ-
nové odpoledne na jezeře se svými rodinami, přá-
teli a kolegy, si odnesou příjemné zážitky z poda-
řené akce,“ dodal primátor Mareš. Pokud vyjde 
slunné a teplé počasí, bude den u jezera pří-
jemným odpočinkem. 

 Foto: Pavel Praský

Dračí lodě jsou nevídanou podívanou a skvělou zábavou

Je to tak. Bezpočet akcí pro pěší turisty, cyklisty i rodiny 
s dětmi připravil pro letošní sezónu projekt Ústeckého kra-
je Brána do Čech. 

Turistickou sezónu slavnostně zahá-
jí v pátek 17. května na Labské stezce 
v cyklokempech Loděnice v Brné a pod 
Novým mostem v Děčíně. Připravené 
akce se budou konat paralelně na obou 
stanovištích od 11 do 18 hodin. Nebu-

dou chybět soutěže, kvízy s tématem cykloturistiky, v Brné bude 
přichystáno divadelní představení pro děti, ukázky vodních spor-
tů a další atrakce. V Děčíně zase čeká na návštěvníky otevření cyk-
lostezky Ploučnice. Labská stezka, páteřní cyklotrasa č. 2, začíná ve 
Štětí, vede přes Roudnici nad Labem, Terezín, Litoměřic, Velké Žer-
noseky, Ústí nad Labem, Děčín, na české straně končí v Dolním Žle-
bu a pokračuj dále do Německa. Je určena jak cyklistům, tak i brus-
lařům a pěším. „V rámci projektu Turistika bez hranic monitorují po-
hyb na stezce tři automatické sčítače, umístěné v lokalitách Děčín-Kře-
šice, Velké Březno a Třeboutice nedaleko Litoměřic. Data za období od 
května do prosince 2013 s počtem 185 717 průchodů nás všechny pře-
kvapila a dokládají, že stezka je opravdu využívaná a investice do ní 
rozhodně není zbytečná“, říká Jan Szántó, radní Ústeckého kraje pro 
oblast zahraničních vztahů, cestovního ruchu a regionálního roz-
voje. Detailní přehled všech akcí můžete najít na adrese www.bra-
nadocech.cz. Turistická sezóna zahájila už koncem dubna, jako po-
zvání do severozápadních Čech přijměte malou ochutnávku v po-
době otištěných letáčků. Přijeďte se přesvědčit. 

Sobota 26. dubna 2014
sraz v 11:30 hod.  

 v Janově pod rozhlednou

www.ceskesvycarsko.cz


