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 A co se naopak prosadit a zdárně 
dokončit nepodařilo?
Před lety jsem si vzal na starost ob-
chod a služby s ambicemi, že občan-
skou vybavenost v centru města v po-
době zachování malých obchůdků 
a podpory malých živnostníků ne-
jen zachovám, ale budu prosazovat 
jejich rozvoj. Bohužel, tlak a zájem 
o obchodní prostory je obrovský a ce-
ny za pronájmy velmi vysoké a samo-
zřejmě všichni podléhají tomu, že ži-
jeme v turistické zóně, což znamená, 
že i sortiment nabízeného zboží je při-
způsobován turistům, což vždy ne-
jde ruku v ruce s potřebami občanů.  
Přesto tento boj nevzdávám a v sou-
časnosti se zabývám projektem, kte-
rý je nazván KOLONIÁL  1., kde by na-
še městská část zřídila a následně řídi-
la vlastní síť malých obchodů, které by 
zajišťovaly základní občanskou vyba-
venost v oblasti prodeje potravin a do-
plňkového zboží.

 Co pro vás bude znamenat, pokud 
v nadcházejících volbách opět uspě-
jete?
Za ČSSD mohu říct, že chceme být rov-
nováhou při rozhodování zastupite-
lů, která bude zajišťovat, aby nebyly 
upřednostňovány například jen ekono-
mické faktory, ale aby se nezapomína-
lo na občany středního věku, seniory, 
budeme podporovat rozvoj škol a ško-
lek, zkrátka se budeme snažit ve všech 
směrech zpříjemnit život našim spo-
luobčanům na Praze 1, aby se nám tu 
všem dobře žilo. Já osobně jako jednu 
ze svých priorit vidím další rozvoj Ne-
mocnice Na Františku, která je v tuto 
chvíli perfektně nastartována a věřím, 
že se nám to společně podaří.

jejich personální obsazení, narazíte ve-
směs na jména lidí, kteří působili v ně-
kolika jiných politických stranách. Ne-
dávno jsem četl článek na téma politic-
kých přeběhlíků, kde je autor nazval „re-
cykláty“. To slovo je opravdu výstižné. 
Tato uskupení vznikla v podstatě ze dne 
na den, nemají žádnou vyhraněnou vizi, 
programové cíle, jsou to jen lidé, kteří se 
snaží získat vliv na dění v naší městské 
části. Většině z nich nevěřím, že to myslí 
s Prahou 1 skutečně vážně. Velmi bizarní 
je například spojení občanského spolku 
Pro Jedničku Kateřiny Klasnové a Strany 
zelených.  Jeden malý příklad. Když dok-
torka Klasnová kandidovala za VV v na-
ší městské části, tak jedním ze zásadních 
programových bodů a vlajkovou lodí by-
lo vyřešit bezpečnost na Praze 1 pomo-
cí kamerového systému.  Absurdní na 
tom je, že Strana zelených naopak pova-
žuje kamerové systémy za svého nepří-
tele, protože prý je to „Velký bratr“, kte-
rý každého hlídá a je to pro ně z ideolo-
gického hlediska naprosto nepřijatelný 
nástroj zasahující do soukromí občanů. 
Nechápu, jak chce tento spojený subjekt 
dlouhodobě spolupracovat, když se ne-
shodne ve svých vizích.

 Co považujete za úspěch a přínos 
pro obyvatele Prahy 1, na kterém jste 
se podílel?
Velmi významnou věcí, která se váže 
k průběhu tzv. deregulace nájemné-
ho, je fakt, že se nám podařilo u našich 
pravicových partnerů prosadit udrže-
ní nejnižšího možného růstu cen za 
nájemné v obecních bytech. V závěru 
tohoto procesu jsme pak vyjednali ko-
nečnou výši ceny za metr čtvereční na 
125 Kč, což je hodnota v centru Prahy 
poměrně slušná. 

 Co vás vedlo k tomu, abyste opě-
tovně kandidoval v nadcházejících 
komunálních volbách?
Hlavním důvodem je to, že chci pokra-
čovat v tom, co jsem již započal. Na 
Praze 1, jako asi všude, je neustále co 
zlepšovat.  Politika, obzvláště v cen-
tru města, je sisyfovská práce a těch 
problémů k řešení je stále hodně. Ať 
už zmíním veřejný pořádek, nadměr-
ný hluk a všechny ty negativní faktory, 
které s sebou nese žití v centru naší me-
tropole. Ta dvě volební období v křesle 
zástupce starosty mi dala hodně zkuše-
ností, i když netvrdím, že znám návod, 
jak všechny problémy vyřešit, ale po-
kud budu mít sílu a podporu k prosa-
zování svých témat, věřím, že dokážu 
přispět k lepšímu a pohodovému živo-
tu v naší městské části.

 V minulosti  neměla ČSSD zrovna 
v této městské části na růžích ustlá-
no. Jaká je situace v současné době?
Praha byla vždy pravicová a v cent-
ru města to platilo dvojnásobně. Přes-
to jsme byli schopni oslovit určitou část 
obyvatel s tím, že jistá politická rovnová-
ha je vždy zapotřebí a nejen to, dokázali 
jsme v základních věcech o našem názo-
ru přesvědčit i koaličního partnera.

 Jak je to letos s politickou konku-
rencí?
Na Praze 1 kandiduje v těchto volbách 
15 stran, hnutí a různých koalic. My pa-
tříme do té menšiny klasických stran, 
že z  pomyslného středu směrem vlevo, 
jsme v podstatě jediní. Všechny ostatní 
strany jsou spíše liberálně a konzerva-
tivně naladěné. Kromě těch klasických 
jako jsou ODS a TOP 09 vznikla různá no-
vá uskupení, která mnohdy ani nekopí-
rují velkou politiku. Když se podíváte na 

Daniel Hodek je lídrem kandidátky pro blížící se komunální volby za Českou stranu sociálně demokratickou na 
Praze 1 a je si dobře vědom toho, že na tomto centrálním hřišti se bojuje a soutěží velmi těžce. 

Mám nejtěžší hřiště v republice

Daniel Hodek

Daniel Hodek kandiduje za Českou stranu sociálně demokratickou. Dvě volební období je zá-
stupcem starosty městské části Praha 1. Je mu 46 let a má 3 děti (18, 14, 3). Ve volném čase rád 
lyžuje, potápí se, cestuje a pochutná si na dobrém jídle.

pohodlný a rychlý nákup jízdenek 
na mestskou hromadnou dopravu
pomocí mobilního telefonu a aplikace sejf. 

sejf si stáhnete zdarma, 
jeho ovládání je jednoduché 
a zvládne ho každý.

www.sejf.cz
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Investoři musejí ještě před stavbou 
splnit nejednu povinnost. Jednou 
z nich je jednání se správcem komu-
nikace, ve které bude potrubí či jiné 
zařízení uloženo. „Pokud stavba inže-
nýrských sítí zasáhne do komunikace 
v naší správě, musí investor předložit 
k vyjádření žádost a projektovou doku-
mentaci stavby. Teprve potom může žá-
dat silniční správní úřad, tedy příslušný 
odbor dopravy, o rozhodnutí o povole-
ní zvláštního užívání silnice,“ popsala 

Zájmy investorů inženýrských sítí a správců silnic
Budování kanalizací, vodovodů 
a dalších inženýrských sítí pat-
ří mezi priority měst a obcí v ce-
lé České republice, Středočeský 
kraj nevyjímaje. Bez těchto in-
vestic totiž není možný další roz-
voj jednotlivých lokalit. Silničáři 
i investoři však přitom hájí své 
zájmy.

postup Ludmila Poupětová, technic-
ká náměstkyně ředitele Krajské sprá-
vy a údržby silnic Středočeského kra-
je. Rozhodnutí odboru dopravy je 
přitom nezbytné pro další řízení, po 
kterém může být vydán souhlas se 
zvláštním užíváním silnice a násled-
ně stavební povolení. 
Pokud stavba zasahuje do silnice, 
v tomto případě do majetku Stře-
dočeského kraje, je třeba uzavřít 
smlouvy o věcném břemeni, chce-
me-li, podle občanského zákoníku, 
o zřízení služebnosti inženýrské sí-
tě. Se stavbou jsou však spojené po-
platky, mimo jiné za omezení uží-
vání silnice. „Agenda v tomto ohledu 
není jednoduchá. Investoři však ma-
jí možnost informovat se o správném 
postupu u našich správních cestmist-
rů. Kontakty naleznou na interneto-
vých stránkách www.ksus.cz, kde jsou 

k dispozici i všechny potřebné formu-
láře pro jednání se správou silnic. Je 
třeba říci, že v souvislosti s platnými 
pravidly a změnou občanského záko-
níku podléhají smluvní vztahy schvá-
lení v Radě a Zastupitelstvu Středočes-
kého kraje. Tento postup tedy vyžaduje 
poněkud delší lhůtu. S tím by měl kaž-

dý investor počítat,“ doplnila náměst-
kyně Ludmila Poupětová.
Po ukončení stavebních prací zabez-
pečí investor zaměření stavby a zpra-
cování geometrického plánu. Teprve 
potom je možné s ním uzavřít po-
třebné smlouvy a silnice převzít zpět 
do řádného užívání. V těchto přípa-

dech platí záruční lhůta 60 měsíců, 
kdy je investor zodpovědný za stav 
v místě výstavby inženýrských sítí 
a je povinen na základě výzvy správ-
ce komunikace odstranit vzniklé zá-
vady na vlastní náklady.
„Důležitý je fakt, že stavební práce se 
neprovádějí v období zimní údržby sil-
nic, tedy od listopadu do dubna. Samo-
zřejmě s výjimkou havárií, které je tře-
ba urychleně odstranit,“ uzavřel Zde-
něk Dvořák, ředitel Krajské správy 
a údržby silnic Středočeského kraje. 
Podle jeho slov si při budování inže-
nýrských sítí musí každý splnit své 
povinnosti. Bez toho by nebylo mož-
né stavět infrastrukturu a zároveň 
udržet silniční síť ve sjízdném stavu. 

Pro zvláštní užívání silnic platí dva typy smluvních vztahů:

a) Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě (věc-
ného břemene). Tento smluvní vztah bude použit v případě, kdy zaříze-
ní bude umístěno na, nebo do silničního pozemku, který je ve vlastnictví 
kraje a v majetkové správě KSÚS.   
b) Smlouva o náhradě za omezení užívání. Tento smluvní vztah bude po-
užit v případě, kdy zařízení bude umístěno na, nebo do silničního pozem-
ku, který není ve vlastnictví kraje a v majetkové správě KSÚS, ale dochází 
k omezení užívání silnice. Výše uvedené uzavřené smlouvy budou inves-
torem doloženy jako doklady k žádosti o vydání opatření stavebního úřa-
du o povolení stavby ve smyslu stavebního zákona č 183/2006 Sb.

 Jaké jsou nejdůležitější kroky, 
které připravujete pro podporu 
růstu a zaměstnanosti?
S více než 26 miliony nezaměstna-
ných v členských státech EU se na-
še předsednictví musí zaměřit na 
vytváření nových pracovních míst. 
Soustředíme se především na boj 
s nezaměstnaností mladých lidí 
prostřednictvím efektivní imple-
mentace programu Youth Guaran-
tee, investice do vzdělávání, ško-
lení a mobilitu pracovní síly. Navíc 
budeme podporovat plné zapojení 
všech států Unie do Youth Employ-
ment Initiative. Italské předsednic-
tví bude také nadále pokračovat 
v prohlubování fi skální unie. Uzná-
váme, že z pohledu fi nanční stabili-
ty a bankovní unie udělala EU velký 
pokrok, ale zároveň je potřeba uči-

Jaké jsou priority italského předsednictví v Evropském parlamentu

nit další důležité kroky k dosažení 
ekonomické a fi skální unie.

 Jaké jsou italské priority pro vněj-
ší, tedy mimoevropské vztahy?
Věříme, že EU je jeden z hlavních glo-
bálních hráčů, Itálie bude proto pod-
porovat EEAS (European External Ac-
tion Service tj. (společné Ministerstvo 
zahraničních věcí EU), aby se ještě ví-
ce upevnila pozice EU na meziná-
rodním poli. Rozšiřování Unie je stá-
le strategická priorita a nejdůležitější 
nástroj pro dosažení míru, demokra-
cie a bezpečnosti v Evropě. EU musí 
demonstrovat kredibilitu a podporu 
rozšiřovacího procesu z důvodu moti-
vace potenciálních kandidátů k přije-
tí nutných kroků ke vstupu do Unie. 
Jakožto středozemní stát čelící sever-
nímu pobřeží Afriky se bude Itálie za-
sazovat o vznik tzv. EU Neighbourho-

od policy (politky sousedství) pro lep-
ší spolupráci Unie se středozemními 
státy. Největší pozornost samozřej-
mě budeme směřovat na krizi v Sý-
rii a jejím následkům. Budeme pod-
porovat politické řešení krize, poskyt-
neme humanitární pomoc Sýrii a skr-
ze podporu Libanonských Válečných 
sil (LAF) se pokusíme nastolit stabili-
tu v Libanonu. Dále také budeme hle-
dat cestu ke stabilizaci Libye. Navíc je 
Itálie extrémně znepokojená vývojem 
na Ukrajině a bude podporovat její su-
verenitu, nezávislost a teritoriální ce-

listvost. Itálie podpoří také politic-
kou a ekonomickou stabilitu Ukrajiny. 
I přes krizi na Ukrajině, zůstává Rus-
ko důležitým partnerem v řešení regi-
onálních a globálních problémů. Z to-
hoto důvodu je potřeba obnovit dialog 
mezi Evropskou Unií a Ruskem a po-
kusit se o obnovení partnerství. 

 Co si lze představit pod pojmem 
přehodnocení, co EU může a co by 
měla dělat?
Evropské volby nám ukázaly, že je 
potřeba se důkladně zamyslet nad 
tím, co EU dokázala a jak postupo-

vat vpřed. Propast mezi občany a in-
stitucemi EU je potřeba vyplnit, pro-
tože důvěryhodná a stabilní vláda 
je zakořeněná v občanech ztotož-
ňujících se s jejími institucemi. Na-
še předsednictví se proto bude sou-
střeďovat na důležité změny mířící 
k posílení efektivity a demokratic-
ké legitimity Evropského rozhodo-
vacího procesu. Budeme podporo-
vat společné zamyšlení nad tím, jak 
zlepšit vládnutí EU. Konkrétně pak 
fungování EU, evropských adminis-
trativních procesů, mezinárodní ko-
operaci a jak lépe využít prostor, 
který stále nabízí Lisabonská doho-
da. Italské předsednictví proto bude 
podporovat členské státy a instituce 
Evropské Unie, aby vyjádřily své ná-
zory, jak posunout EU vpřed. Priorit-
ní cíl je v následujících letech vytvo-
řit novou vizi EU, silně orientova-
nou na růst, konkurenceschopnost 
a inovace, a užší spolupráci v klíčo-
vých bodech jako je Evropská měno-
vá unie a společný trh, dále větší de-
mokratičnost, zodpovědnost a blíz-
kost k občanům.
 Překlad: Josef Štolba, foto: Metropol

Jakkoli se nám v České republice může zdát dění v Evropském parlamen-
tu (EP) příliš vzdálené, setkáváme se s jeho rozhodnutími v 80 % zákon-
ných norem, které platí pro celou osmadvacítku členských států EU. To 
si dobře uvědomuje bývalý poslanec Ing. Jaromír Kohlíček, CSc., který 
nám zprostředkoval setkání se zástupcem vedoucího mise Italské repub-
liky, jež nyní EP předsedá. Jeho excelence Bartolomeo Pietro Lamonarca 
velmi ochotně odpověděl Metropolu na následující otázky. 

Podobu území vtiskla řeka Berounka 
s přítoky. Vznikl členitý reliéf s hlubo-
kými údolími, skalami, mokřady a roz-
lehlými lesy. Díky špatně přístupnému 
terénu a divokému rázu krajiny se za-
choval velmi vzácný fenomén neregu-
lovaného říčního toku. Na těžko pří-
stupných skalnatých úbočích můžeme 
nalézt vzácné suťové lesy s tisem čer-
veným, v mírnějším terénu pak květ-
naté bučiny a s jedlí bělokorou, dubo-
habřiny a v nivách i různé typy lužních 
lesů. Křivoklátsko se pyšní i rozmani-
tými rostlinnými a živočišnými druhy. 
Rozlehlé lesy se starými stromy posky-
tují útočiště druhům vázaným na mrt-
vé dřevo, případně na hnízdní dutiny. 
Ze zástupců hmyzu je možné jmeno-
vat zvláště chráněného roháče obecné-
ho, tesaříka obrovského nebo páchníka 
hnědého, ptáky zastupují např. straka-
poud prostřední nebo kulíšek nejmen-
ší. Nelze pominout široké spektrum 
hub, lišejníků a mechorostů.
Důvodem zpřísnění ochrany Křivo-
klátska je jeho zachování v co nejsta-

Unikátní ekosystém Křivoklátska 
si zaslouží i zvýšenou ochranu

bilnějším stavu. Tohoto cíle je možné 
dosáhnout pouze prostřednictvím zá-
konného nástroje, tedy nejvyšší for-
mou ochrany, kterou je vyhlášení ná-
rodního parku. K tomuto kroku vede 
fakt, že i přes současný statut chráně-
né krajinné oblasti, lze pozorovat de-
gradaci některých typů společenstev. 
Trend je podle odborníků daný zejmé-
na konvenčními přístupy k hospodaře-
ní. Tento způsob v lesích vede k jejich 
výraznému ochuzování, které je způ-
sobeno především opětovným zales-
ňováním nepůvodními druhy dřevin, 
odstraňováním mrtvého dřeva. Špat-
ný stav některých porostů je v nepo-
slední řadě způsobený i nevhodným 

mysliveckým hospodařením spočíva-
jícím v udržování vysokých počtů ne-
původních druhů zvěře. 
Vytčeného cíle ochrany přírody se za 
současné úrovně nedaří dosahovat. Pří-
činou je fakt, že chráněná krajinná ob-
last (CHKO) je jako kategorie ochrany 
určena především k uchování harmo-
nické krajiny v kombinaci s přírodními 
hodnotami. Toto pojetí je však bohužel 
příliš volné, než aby bylo sto zajistit za-
chování a znovunastartování přiroze-
ných funkcí ekosystémů.
V souvislosti s vyhlášením národního 
parku nelze opomenout ani lidské mě-
řítko. Na jedné straně dojde k mírnému 
nárůstu administrativní zátěže míst-
ních lidí, na straně druhé vzroste atrak-
tivita regionu a dojde ke zpřístupnění 
doposud nedostupných fi nančních ná-
strojů včetně evropských fondů. Nepo-
chybně lze také očekávat zvýšení turis-
tické přitažlivosti. Dalším aspektem vy-
hlášení národního parku bude širší po-
vědomí o tomto unikátním území. 
Závěrem bych tímto rád za Středo-
český kraj vyslovil svou podporu 
myšlence vyhlášení Křivoklátska ná-
rodním parkem, což považuji za plně 
adekvátní dovršení snah o zachování 
tohoto jedinečného koutu kraje bu-
doucím generacím.  
 Miloš Petera,
 hejtman Středočeského kraje

„Opravdu velikou radost mám z vytvo-
ření nových kapacit, a to jak v ulici na 
Zlaté stoce, kde jsme v roce 2011 otevře-
li samostatný objekt s dvaceti lůžky, tak 
s letošní investicí za 32 mil. korun, pří-
stavbou Domova pro seniory Máj, dí-
ky které jsme vytvořili 35 nových lůžek 
pro seniory s Alzhemirovou nemocí“, ří-
ká náměstek primátora Petr Podhola 
s tím, že samotný provoz bude zahá-
jen již ve druhé polovině tohoto mě-
síce září.  
Hvízdal se oblékl do nového. Před 
třemi lety šedivý nevýrazný panelo-
vý dům, Dům pro seniory Hvízdal. 
Dnes oranžovo bíle zářící fasáda s no-
vou pergolou a petangem. „Promě-
na je opravu veliká a  venkovní pergo-
lu s petangem si naši klienti okamžitě 
oblíbili“, říká náměstek primátora Pe-
tr Podhola. 
Českobudějovičtí senioři také získa-
li nové zázemí v Komunitním cent-
ru na Máji, kde mimo jiné vznikl no-
vý otevřený klub pro seniory. „V rám-
ci seniorského klubu jsme domluveni 
na úzké spolupráci s městskou organi-
zací českobudějovického svazu důchod-

Náměstek primátora Petr Podhola 
mezi českobudějovickými seniory  

Myšlenka povýšení stupně ochra-
ny stávající chráněné krajinné ob-
lasti Křivoklátsko do nejvyšší for-
my - národního parku má delší 
historii. Nicméně důvod zůstává 
stejný - zachování tohoto přírodní-
ho klenotu budoucím generacím. 

ců ČR a také společností Ledax.  Myslím, 
že se nám podařilo vybudovat opravu 
pěkné prostory, které si naši senioři jis-
tě oblíbí a budou v nich rádi, často a ak-
tivně trávit svůj čas. Kromě hlavní míst-
nosti jsou zde k dispozici ještě dvě men-
ší klubovny, z nichž jedna je jako stvo-
řená pro nejrůznější stolní hry a druhá 
se dvěma počítači jistě uspokojí ty, kte-
ří mají rádi moderní technologie,“ ří-
ká náměstek primátora Petr Podho-
la a dodává, že nové prostory česko-
budějovického klubu seniorů se jistě 
stanou „dobrou adresou“ pro setká-
vání se s blízkými, přáteli, kamarády 
a jejich vrstevníky.  (od dop.)

Nové lůžkové kapacity, nákup nového vybavení, zateplení objektů, nové 
centrální koupelny na Hvízdalu či venkovní pergola s petangem to jsou 
jen některé z novinek, které se podařilo během uplynulých čtyř let rea-
lizovat v českobudějovických domovech pro seniory, které zřizuje měs-
to České Budějovice.
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Metropol spolupracuje se zdravotníky krajské nemocnice | bezplatná distribuce do domácností a stojanů

S Pražskou plynárenskou  
ušetříte 2x

www.ppas.cz             840 555 333

Pro naše zákazníky až 35% SLEVA na nové CNG auto,  
se kterým budete jezdit za polovinu.
Jedná se o dvoupalivové vozy s pohonem na zemní plyn (CNG)/benzin.
Navíc na všech plnicích stanicích CNG v České republice sleva 10 % na CNG.

Další dobrý důvod, proč být s námi.

FIAT Doblo Panorama PLUS

se slevou 120. 978 Kč

NG.

například auta:

FIAT 500 Living CNG

se slevou 116. 138 Kč

 Můžete nám říci, jaká je v Praze nyní situa-
ce? Ví se, kolik lidí bez domova se v hlavním 
městě nachází?
Podle sčítání z roku 2010 se v Praze pohybo-
valo okolo 4 tisíc lidí bez domova, od té do-
by k tomuto počtu přibývají každoročně dal-
ší stovky osob, z toho zhruba jedna třetina je 
tzv. viditelných bezdomovců, tedy těch, které 
vídáme na ulicích v centru, či na vlakových ná-
dražích. Magistrát ale v současnosti řeší pou-
ze viditelné následky bezdomovectví, nikoliv 
jeho příčiny, takže pokud město nezmění svoji 
dosavadní strategii, dosáhne počet bezdomov-
ců v roce 2020 hranici 13 tisíc. 

 V čem spočívá hlavní nedostatek součas-
ného přístupu magistrátu?
Současná koncepce, kterou přijala Rada hlav-
ního města Praha, je bezzubým a nefunkčním 
materiálem, neboť zcela postrádá praktická 
řešení v podpůrné části. Praha zbytečně ztra-
tila tři roky. Zastavily se projekty, které mohly 
zajistit potřebné ubytovací kapacity, a už ny-
ní mohl být počet lidí bez domova daleko niž-
ší. Počet lidí ohrožených bezdomovectvím stá-
le stoupá, jsou mezi nimi senioři i mladí lidé, 
problém jednoznačně eskaluje. Současné ve-
dení města však uplatňuje čistě represivní pří-
stup, čímž problém pouze odsouvá.

 Jak tedy navrhujete, že by se mělo město 
k problematice postavit?
K otázce bezdomovectví musíme přistupovat 
komplexně, neboť se jedná o složitý problém, 

Petr Dolínek: V řešení problematiky 
bezdomovectví je naším vzorem Vídeň

Jedním z témat předvolebních kampaní, se 
kterými se v těchto dnech setkáváme v uli-
cích Prahy, je řešení problematiky bezdo-
movectví. Jak se k tomuto fenoménu staví 
Česká strana sociálně demokratická? Na 
otázky odpovídal Petr Dolínek, kandidát 
do Zastupitelstva hlavního města Prahy.

který má značný sociálně-zdravotní přesah. 
V prvé řadě musíme zastavit alarmující ná-
růst bezdomovectví. Proto se chceme zaměřit 
na implementaci preventivních a podpůrných 
opatření, které mají bezdomovectví předchá-
zet a pomáhat návratu do běžného života. Ve 
spolupráci s městskými částmi postupně vy-
tvoříme funkční záchytnou síť, která pomůže 
jak lidem bez domova i těm ohroženým bez-
domovectvím  a zároveň  zvýší celkovou kvali-
tu života ve městě.

 Jak by měla být vaše koncepce realizová-
na v praxi?
Nutná je prvotní jednorázová investice, jež 
pokryje vybudování ubytovacích kapacit, posí-
lení terénních služeb organizací, které se tou-
to problematikou dlouhodobě zabývají a před-
stavují tak základ celého systému, a v nepo-
slední řadě i preventivních opatření, které po-
mohou lidem v těžkých životních situacích 
předcházet bezdomovectví. Po prvních inves-
ticích fi nanční náročnost citelně klesne. A co 
víc, městu se investované prostředky několi-
krát vrátí – na ulicích bude bezpečněji, čímž 
se podpoří podnikání či cestovní ruch v oblas-
tech, kde to dnes není možné. Celkově počítá-
me s investicemi ve výši 750 milionů korun, 
které budou rozloženy do čtyř let. 

 A jaký výsledek očekáváte?
Pokud budou uvedeny do praxe všechna opat-
ření, která navrhujeme, až dvě třetiny lidí bez 
domova budou moci opustit ulice, nalézt pře-
chodné bydlení a vrátit se do běžného života. 
A především se zastaví růst bezdomovství. Při 
tvorbě navrhovaných opatření jsme se inspi-
rovali Vídní, která díky obdobné koncepci zá-
sadně snížila počet lidí bez domova v ulicích 
a nadále se jí daří tento stav udržovat. To je 
nejen skvělý výsledek, ale zároveň také záru-
ka, že tato koncepce funguje. 
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 Jak se žije v Kutné Hoře a proč ji máte ráda?
Do Kutné Hory jsem se přistěhovala před 29 
lety a mám Kutnou Horu s jejími památkami 
opravdu ráda. Úžasná je procházka po histo-
rickém centru v létě v pozdním odpoledni, 
když je teplé počasí. Najednou na vás dých-
ne historie. Večer navštívíte nějakou restau-
raci, posadíte se na terasu se sklenkou ví-
na a můžete se kochat osvětlenou Kutnou 
Horou. To si pak říkáte, že nemá smysl jez-
dit za památkami jinam, když takovou krá-
su máme doma. To je ovšem jeden pohled. 
Na druhou stranu, život v Kutné Hoře ne-
ní moc jednoduchý. Chybí pracovní příleži-
tosti a spousta lidí dojíždí za prací do Pra-
hy. Odcházejí hlavně mladí lidé a počet oby-
vatel v Kutné Hoře se snižuje. Dům si mla-
dí postaví tam, kde je to pro ně ekonomicky 
výhodné. V Kutné Hoře zatím žádná radnice 
mladým lidem nepomohla ani přípravou by-
tových zón.

 Co občany podle vašeho názoru nejvíc trápí?
V Kutné Hoře je to samozřejmě nedostatek 
pracovních příležitostí, jak jsem již zmínila. 
Občané si stěžují na práci některých úředníků 
v tom, že řešení jejich problému spíš kompli-
kují, že nejsou vstřícní, neporadí jim apod. Ja-
ko bývalá úřednice o tom něco vím. Lidé vní-
mají nesmírně citlivě neochotu nebo lhostej-
nost. Sociální oblast je dlouhodobě neřešeným 
problémem, sociální bydlení a dlouhodobá ne-
zaměstnanost. Je nutná dlouhodobá práce 
s občany, kterých se to týká a také spolupráce 
s ostatními institucemi. 
Živnostníci si právem stěžují, že centrum měs-
ta je mrtvé. Je nutné připravit takové podmín-
ky pro podnikatele, aby náměstí i s jejich pomocí 
ožilo. Důležitá je trvalá spolupráce s podnikateli, 
kteří se snaží poctivě podnikat. I když se o tom 
stále mluví, zatím se nepodařilo to, aby turisté 
zůstali v Kutné Hoře více dní. Rozvoj a podpora 
cestovního ruchu je pro naše město stěžejní.

 Jaké vlastnosti by neměly komunálnímu 
politikovi chybět?
Komunální politik by měl být moudrý, sluš-
ný, pracovitý se schopností komunikovat 
s partnery. Měl by umět vést věcnou argu-
mentaci, nalézat kompromisy, své spolu-
pracovníky motivovat, lidi spojovat nikoliv 
rozdělovat. Měl by mít schopnost empatie, 
umět se vcítit do problémů druhého člově-
ka. V žádném případě nesmí být arogantní 
a sebestředný. Komunální volby jsou hod-
ně o osobnostech. Voliči nejsou hloupí a da-
jí svůj hlas kandidátovi, kterému věří, že je 
nezklame.

 Kde vidíte Kutnou Horu v horizontu nové-
ho volebního období, tedy za čtyři roky?
Mám spolu s kolegy z ČSSD spoustu nápadů, 
se kterými do voleb jdeme. Bude ovšem zá-
ležet na výsledku voleb. Důležité je, aby se 
do městského zastupitelstva dostali schopní 
a pracovití lidé, pro něž je spokojený život ob-
čanů v Kutné Hoře hlavní motivací pro účast 
ve volbách. Během čtyř let bychom měli udě-
lat taková opatření, aby se lidem v Kutné Hoře 
žilo lépe. (met)
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4 Zuzana Moravčíková: Hlavní 
motivací je spokojený občan
Když se řekne Kutná Hora, dýchne na vás historie. Město s bohatou tradicí ale žije i současnos-
tí a zanedlouho si občané zvolí nové zastupitele.  Kandidátkou na starostku za ČSSD je součas-
ná zastupitelka Ing. Zuzana Moravčíková, náměstkyně hejtmana Středočeského kraje.

„Bylo mi ctí, že jsem mohl předat ocenění hrdinům, 
kteří neváhali bojovat ve druhé světové válce za svou 
vlast. I díky nim nevyhráli válku nacisté. K dnešní-
mu dni žije na území ČR 1 035 válečných veteránů, 
v našem kraji pak 76. Všem patří můj dík a úcta. Vě-
řím, že i díky této připomínce jejich hrdinství posílíme 
povědomí o druhé světové válce a jejích následcích,“ 

Středočeský hejtman Miloš Petera ocenil válečné veterány
Hejtman Středočeského kraje Miloš Pete-
ra ocenil 16. září veterány z druhé světové 
války, kteří žijí na území kraje. 

uvedl středočeský hejtman Miloš Petera. Vedle 
hejtmana Miloše Petery se akce zúčastnil i radní 
pro oblast regionálního rozvoje Karel Horčička, 
zástupci Ministerstva obrany ČR a zástupci Čes-
koslovenské obce legionářské v čele s jejím před-
sedou Pavlem Budínským. Celkem 76 oceněných 
středočeských válečných veteránů obdrželo spo-
lečně s diplomem příspěvek na nákup léků a po-
travinových doplňků. Slavnostního aktu se osob-
ně zúčastnilo 16 veteránů. Mezi oceněnými byl 
například pracovník odbojové skupiny, člen par-

tyzánské skupiny, průzkumník partyzánské bri-
gády, aktivní účastnice národního boje za osvobo-
zení, spojař u dělostřelectva a další. Hejtman Mi-
loš Petera předal šek v hodnotě 190 000 korun zá-
stupcům Československé obce legionářské. Jedná 
se o příspěvek na nákup léků a potravinových do-
plňků pro válečné veterány a účastníky II. odboje, 
kteří žijí ve Středočeském kraji. Slavnostní akt do-
provázel svým vystoupením pěvecký sbor Gym-
názia Poděbrady pod vedením sbormistryně Jaro-
slavy Dunovské. (od dop.)

 Můžete vysvětlit co je biorezonance a jak 
může ovlivnit naše zdraví?
Biorezonance je fyzikální, vědecky uznávaná 
metoda, která nejen komplexně diagnostikuje 
stav jednotlivých orgánů v těle, ale následně 
je schopna řešit zjištěné zdravotní problémy. 
Regeneruje organismus, navrací člověku jeho 
přirozený stav - zdraví. Cílem je zajistit v těle 
rovnováhu - odborně homeostázi. 

 Jak metoda funguje? 
Lidské tělo je složitý mechanismus, kde kaž-
dý orgán vydává určité vlnění. Přístroj zjišťu-
je, zda jednotlivé orgány v těle pracují tak, jak 
by v závislosti na věku a pohlaví měly fungo-
vat. Diagnostika odhaluje již nepatrné odchyl-
ky od normy a tím počínající zdravotní potíže, 
a to mnohdy v době, kdy je ještě nevnímáme 
a nepociťujeme žádné zdravotní problémy. 

 V čem je její přínos?
Biorezonance je léčebná metoda, díky které 
dokážeme trvale vyléčit celou řadu onemoc-

nění, včetně těch, se kterými si konvenční me-
dicína neví rady. Pomocí biorezonanční tera-
pie se dokážeme vypořádat s reálnými příčina-
mi chronických a degenerativních onemocně-
ní. Týká se to zejména alergie, kožních potíží, 
respiračních onemocnění, zažívacích potíží, 
migrén, únavy a slabosti, bakterií a parazitů, 
snížené imunity, zánětů, plísní, kloubních po-
tíží, autoimunního onemocnění atd. Důleži-
té je zmínit, že naše prováděná diagnostika 
je velmi přesná, nevykazuje žádné odchylky 
a může tak ušetřit spoustu času při hledání 
příčiny obcházením mnoha specializovaných 
pracovišť.

 Jak vyšetření probíhá? 
Diagnostika i následná terapie je napros-
to bezbolestná, šetrná a bez vedlejších účin-
ků. Komplexní vyšetření včetně vstupní kon-
zultace trvá zhruba 1,5 – 2,5 hodiny, z toho 
vlastní diagnostika 25 minut. Průběh vyšetře-
ní klient sleduje na obrazovce a je tak přímou 
součástí prováděného screeningu. Po skonče-
ní diagnostiky se ihned věnujeme výsledkům, 
léčebným terapiím a volíme nejvhodnější po-
stup uzdravování. 

 Je nutno se na vyšetření připravit a jaké 
jsou kontraindikace? 
Dvě hodiny před vyšetřením doporučujeme 
nejíst a nepít kávu, při vlastním vyšetření od-
kládáte kovové předměty, které máte na sobě 
(hodinky, prsteny, náušnice). Kontraindikací je 
epilepsie a kardiostimulátor. Kovové implan-
táty nejsou při vyšetření problémem. 

 Nepřicházejí klienti s obavou, co zjistíte? 
Myslím, že převážná většina lidí si uvědomu-
je význam prevence. To, že nebudeme vnímat 
svoje tělo a zdravotní problémy, nám rozhod-
ně nezajistí, že budeme zdraví. 

 S jakými problémy k vám lidé přicházejí 
a jaké máte výsledky? 
Nejčastěji k nám lidé přicházejí v momentě, kdy 
je něco trápí, ale nepodařilo se jim vyřešit svo-
je potíže za pomoci klasické medicíny. Týká se to 
zejména respiračních onemocnění, žaludečních 
problémů, kožních potíží, alergií, migrény a úna-
vy. V těchto oblastech dosahujeme výborných vý-
sledků stejně jako při odvykání kouření. Zde se 
úspěšnost pohybuje kolem 85%. 

 Lze říci, že se o klienta postaráte tak, aby od-
cházel s dobrým pocitem, že pro své zdraví sku-
tečně něco udělal?
Ano, screeningové vyšetření objektivně vyhodno-
tí zdravotní stav klienta. Ceníme si, že přibývá kli-
entů, kteří toto vyšetření chápou jako součást pre-
vence. Po diagnostice následuje vyhodnocení. Po-
mocí přístroje lze řadu zdravotních potíží řešit. 
Chceme, aby každý klient návštěvu u nás považo-
val za důležitý krok k upevnění zdraví. 

 Jaká je cena za vyšetření?
Veškeré terapie, které nabízíme, si platí klient 
sám. Tyto služby nejsou hrazeny zdravotními 
pojišťovnami. Celkový screening stojí 2 000 
korun, kontrolní vyšetření 500 korun, odvyka-
cí terapie kouření 1 200 korun. Infuze vitamí-
nu C pak 1 000 korun, pro onkologické paci-
enty 750 korun. Psychologická poradna 700 Kč 
za 60 minut.

 A na závěr, jak se lze objednat a kde vás 
najdeme? 
Objednat se lze telefonicky nebo e mailem. 
Pracoviště je v Praze na Žižkově, v Domažlické 
ulici č.3, vyšetření lze absolvovat po předcho-
zí domluvě také v Ústí nad Labem.

Kontakty: 
www.biosens.cz
e-mail: info@biosens.cz 
telefon: 777 148 646, 774 883 837

Biorezonance znamená cestu k upevnění zdraví 

Klientka, zpěvačka a moderátorka Heidi Janků
Vojtěch Roubíček

Medicína ve všech oborech velmi pokročila. Řeší však převážně následky, nikoli příčiny zdravot-
ních potíží. Přicházíme k lékaři, když nás již něco trápí. Chybou je, že většina z nás podceňuje pre-
venci. V dnešní uspěchané době, kdy nároky na náš čas i fi nance rostou, je nutné se intenzívně pre-
vencí zabývat, neřešit až následky, ale podchytit příčiny našich zdravotních problémů. Navštívili 
jsme centrum celostní medicíny - společnost Biosens na pražském Žižkově, která má bohaté zkuše-
nosti v oboru biorezonance. Zajímali jsme se o to, co konkrétně v oblasti prevence zdraví a řešení 
chronických potíží, nabízí. Na naše dotazy odpovídá odborník společnosti Vojtěch Roubíček. 
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Kufřík obsahuje kromě tradičních 
školních pomůcek i předměty s re-
flexními prvky, které mají pomo-
ci zvýšit ochranu dětí na ulici. Na 
náklady ve výši zhruba 1,3 mili-
onu korun, které bylo nutné do 
uvedeného projektu investovat, 

„Za přispění Jihočeského kraje a Všeobec-
né zdravotní pojišťovny se nám po mno-
haletém snažení podařilo vznik této jed-
notky zrealizovat. Výsledkem je lepší do-
stupnost a významné zkvalitnění péče 
o dlouhodobě ventilované pacienty na ji-
hu Čech. Pro nemocné to znamená ved-
le lepší dostupnosti tohoto typu péče také 
snazší a častější kontakt se členy rodiny. 
Jde o další zásadní krok ke zkvalitnění slu-
žeb poskytovaných v rámci jihočeského 
zdravotnického systému. Nemocnice má 
uzavřeny smlouvy na NIP s VZP a Zdra-
votní pojišťovnou ministerstva vnitra. Od 
1. ledna 2015 předpokládáme uzavření 
smlouvy s dalšími menšími zdravotními 
pojišťovnami,“ uvedl předseda předsta-
venstva Nemocnice Jindřichův Hradec, 
a. s., Ing. Miroslav Janovský.
Spuštění provozu jednotky NIP je po 
dubnovém otevření nového urgentního 
příjmu již druhým letos realizovaným 
pilotním projektem nemocnice. „Jednot-
ka následné intenzivní péče je další z novi-
nek, které zavádíme. Významná je mimo 
jiné i skutečnost, že spolu s ní vzniklo ta-
ké 23 nových pracovních míst. Nemocnice 
se tímto krokem současně etablovala jako 

Nákup auta, které bude pomáhat 
převážet zdravotně postižené lidi 
do speciálních zařízení. To je zá-
měr sbírky, kterou vyhlásila Mar-
tina Němcová, předsedkyně Ob-
čanského sdružení Filipa Němce. 
Vůz by měla získat Česká maltéz-
ská pomoc Suverénního řádu mal-
tézských rytířů, pod patronátem 
Velkopřevorství českého, středis-
ko České Budějovice, o.p.s.
Uvedenou sbírku slíbil podpořit 
hejtman Jiří Zimola, který nad ní 
společně s krajským zastupitelem 
Michalem Doktorem převzal záštitu.
Martina Němcová je matkou Filipa 
Němce, který se v roce 2003 na škol-
ním výletě topil a byl dvacet minut 
pod vodou. Nedostatek kyslíku mu 
poškodil mozek a chlapec zcela ochr-
nul. Loni po deseti letech zemřel.
 

Potřebují sehnat minimálně 
750 tisíc korun

 „Problematika péče o lidi s handica-
pem je mi dobře známa jako matce, 
která se dlouho starala o postiženého 
syna. Vozový park maltézské pomoci 

Tématem jednání mezi zástupci fi r-
my A. Schmied a jihočeským hejtma-
nem Jiřím Zimolou v pondělí 25. 8. 
byl plánovaný obchvat Trhových Svi-
nů. "Zástupci fi rmy přijeli na setkání 
s velkými obavami, protože od vedení 
trhovosvinenské radnice měli, bohužel, 
informaci, že chystaný obchvat města 
zasahuje areál jejich fi rmy. Uvedli jsme 
věci na pravou míru a tato významná 
nadnárodní společnost  dokonce nabíd-
la vstřícné kroky při budování této důle-
žité komunikace,“ řekl Jiří Zimola.„Po-
dařilo se vyřešit krizi, která, jak se na-
konec ukázalo, ani krizí nebyla, proto-
že vedení města Trhové Sviny poskytlo 
fi rmě A. Schmied naprosto mylné infor-
mace,“ doplnil krajský radní pro do-
pravu Antonín Krák.

Jindřichohradecká nemocnice otevřela nové oddělení následné intenzivní péče

zdravotnické zařízení poskytující nadregi-
onální péči. Oddělení bude pečovat nejen 
o pacienty z celých jižních Čech, ale podle 
možností také ze sousedních krajů,“ po-
znamenal starosta Jindřichova Hradce 
a člen dozorčí rady Nemocnice Jindři-
chův Hradec, a. s., Ing. Stanislav Mrvka.
Podle odborných zdrojů se až 20 pro-
cent ventilovaných pacientů na jed-
notkách intenzivní péče (JIP), nebo ane-
steziologicko-resuscitačních odděleních 
(ARO), stane závislými na umělé plic-
ní ventilaci. Jejich dlouhodobý pobyt 
na těchto odděleních se stal celosvě-
tovým problémem. Jednak tito pacien-
ti neprofi tují optimálně z péče na ARO 
a zároveň blokují lůžka, která jsou ur-
čena především pro akutně nemocné se 
selháním základních životních funkcí.  
Navíc pobyt na ARO je až třikrát draž-
ší než na NIP a až sedmkrát dražší než 
při léčbě doma s použitím domácí umě-
lé plicní ventilace. Tento poznatek vede 
ve vyspělých zemích Ameriky a Evropy, 
včetně České republiky, ke vzniku těch-
to specializovaných jednotek, schop-
ných poskytnout těmto pacientům pé-
či, která lépe odpovídá jejich potřebám.

„Jindřichohradecká nemocnice uspěla 
v jednání s VZP a ve výběrovém řízení Mi-
nisterstva zdravotnictví ČR na vznik té-
to specializované jednotky. Lékaři zdej-
šího anesteziologicko-resuscitačního od-
dělení, s nímž je jednotka NIP provozně 
propojena, mají bohaté zkušenosti s péčí 
o dlouhodobě ventilované pacienty v rám-
ci pilotního projektu Domácí umělá plicní 
ventilace, který Ministerstvo zdravotnic-
tví zahájilo v roce 2003. Nyní mohou pe-
čovat o své pacienty jak v jejich vlastním 
domácím prostředí, tak i v nemocnici. Zís-
kané zkušenosti budou následně využívat 
lékaři dalších nemocnic zřizovaných Jiho-
českým krajem,“ připomněla první ná-
městkyně jihočeského hejtmana Iva-
na Stráská.
Jindřichohradecká weaningová jed-
notka (weaning - odvykání od ven-
tilátoru) bude poskytovat kromě in-
tenzivní péče široké spektrum fyzio-
terapeutických metod, psychoterapii, 
nutriční podporu, logopedickou péči 
a podobně.
„Péčí o dlouhodobě ventilované pacienty 
se zabýváme od roku 2001. Již léta část 
z nich předáváme do domácí péče s pří-
strojem pro umělou plicní ventilaci, vel-
kým asi jako silnější kniha. Doma pak 
o ně pečuje kromě lékařů a sester domácí 
ošetřovatelské péče i rodina.  Ověřili jsme 
si, že tito pacienti potřebují kromě reha-
bilitace, nutriční podpory, ošetřovatelské 
péče, psychoterapie, především kontakt 
se svými blízkými, normalizaci denního 
režimu a resocializaci. Všechny tyto zku-

šenosti chceme využít v péči o dlouhodo-
bě ventilované pacienty na oddělení ná-
sledné intenzivní péče,“ konstatoval pri-
mář Anesteziologicko-resuscitačního 
oddělení Nemocnice Jindřichův Hra-
dec, a. s., MUDr. Vít Lorenc.
Péče o dlouhodobě nemocné ne-
ní vůbec jednoduchá, jindřichohra-
dečtí zdravotníci dali dohromady 
věkem velmi mladý tým, v jeho če-
le je MUDr. Eva Zýková, která se lé-
ta zabývá léčbou chronicky nemoc-
ných pacientů, léčbou bolesti a pa-
liativní medicínou. „Hlavním cílem 
naší jednotky je samozřejmě odpojit 
nemocné od ventilátoru. Pokud to ne-

ní možné, tak je připravit na domácí 
umělou plicní ventilaci. Naší fi lozofi í 
je, aby se tato jednotka co nejméně po-
dobala nemocnici a co nejvíce přiblíži-
la naše pacienty jejich domovu,“ dopl-
nil prim. MUDr. Lorenc.
Kromě nejmodernější techniky po-
skytuje toto pracoviště dlouhodo-
bě ventilovaným pacientům mimo 
jiné možnost komunikovat s rodi-
nami pomocí web kamery, možnost 
sledování TV a wifi  připojení. Díky 
pomoci miniaturních plicních ven-
tilátorů ale také možnost pobytu 
v parku areálu nemocnice, případ-
ně i mimo něj.

 

Hejtman Zimola a náměstek primátora Podhola 
rozdali prvňákům bezpečnostní kufříky

přispěly Skupina ČEZ, společnost 
Koh-i-noor Hardtmuth, Jihočeský 
kraj a společnosti Madeta, ZVVZ 
Milevsko, Brisk Tábor a ČSAD Ji-
hotrans. Zimola zdůraznil, že bez 
těchto partnerů by se tuto akci 
podařilo zrealizovat jen stěží. 
Prvňákům v ZŠ a ZUŠ Bezdrevská 
pak Zimola s Podholou popřáli, aby 
se jim ve škole líbilo a přechod ze 
školky, coby pro ně jeden z dosa-
vadních velkých životních kroků, 
byl pokud možno co nejzdařilejší. 
V rámci uvedeného projektu, kte-
rý na jihu Čech úspěšně odstarto-
val loni, dostalo bezpečnostní kuf-
řík všech 7 480 prvňáků, kteří na-
stoupili 1. září 2014 do 255 jihočes-
kých základních škol.

V rámci projektu „Bezpečně do školy i do přírody“ prvňáčkům kufřík předali a uvítali 
je hejtman Jiří Zimola a náměstek českobudějovického primátora Petr Podhola. 

Ještě než prvňáci v českobudě-
jovické ZŠ a ZUŠ Bezdrevská 
usedli poprvé do lavic, dostali 
ve vestibulu školy dárek v po-
době tzv. bezpečnostního kufří-
ku. V rámci projektu „Bezpeč-
ně do školy i do přírody“ jim 
ho předali a uvítali je hejtman 
Jiří Zimola a náměstek česko-
budějovického primátora Petr 
Podhola. 

To jsou jedny z nejdůležitějších bodů 
Memoranda o spolupráci Jihočeské-
ho kraje a Správy železniční doprav-
ní cesty (SŽDC) při rozvoji dopravní 
infrastruktury a zajištění provozu 
na železnici na jihu Čech.
Dokument podepsali v úterý 26. srp-
na v Českých Budějovicích jihočeský 
hejtman Jiří Zimola a generální ředi-
tel SŽDC Pavel Surý.
„Chtěli jsme se setkat s vedením SŽDC 
a společně pojmenovat ty problémy, 
které trápí nás z pohledu Jihočeské-
ho kraje. A znát jejich názor, zda vů-
bec jsou ochotní na jejich řešení spo-
lupracovat. Největší význam ohledně 
podepsaného memoranda proto vi-
dím v tom, že se nám podařilo domlu-
vit na konkrétních věcech, které jsou 
opravdu řešitelné. Za což panu gene-

Dezinformace 
k obchvatu T. Svinů 
se podařilo vyvrátit

rálnímu řediteli i jeho týmu děkuji,“ 
zdůraznil Zimola.

Na jihu Čech jsme se domluvili 
v rekordně krátké době

Surý připomněl, že uvedené memo-
randum se připravovalo od června 
2014 a do jeho podpisu uběhla vel-
mi krátká doba. „Jinde se tento proces 
táhne léta a ještě se tam nakonec nedo-
hodneme. Proto bych chtěl poděkovat 
panu hejtmanovi i jeho týmu za pozi-
tivní přístup,“ dodal.

Dobré spojení s Prahou 
i s Horními Rakousy

Díky podpisu memoranda už nyní 
podle hejtmana půjde brát položku 
po položce a jejich řešení si postup-

ně odškrtávat. „Mezi naše hlavní prio-
rity patří dostavba IV. železničního ko-
ridoru až do Českých Budějovic a na 
něj navazující dobré spojení s Horní-
mi Rakousy po dvoukolejné trati. Dá-
le rekonstrukce tratí ve směru Budějo-
vice – Volary, kde se na tom již pracu-
je, rekonstrukce trati Strakonice – Vo-
lary, či elektrifi kace trati z Veselí nad 
Lužnicí do Českých Velenic,“ vyjmeno-
val Zimola.
Na řadu by měla konečně také při-
jít i oprava a modernizace chátra-
jících nádražních budov, aby jejich 
stav odpovídal 21. století. „Zejména 
se jedné o stanice v Českých Budějovi-
cích, Jindřichově Hradci, Písku a Stra-

je zastaralý a já si dobře uvědomuji, 
že je třeba tato zařízení udržet funkč-
ní, protože poskytují tolik potřebnou 
a kvalitní péči,“ vysvětlila Němcová. 
Jak dále uvedla, na přepravu posti-
žených se nejlépe hodí mikrobus se 
speciální úpravou, jehož pořizova-
cí cena ale činí minimálně 750 tisíc 
korun. A právě tuto částku by ráda 
díky sbírce získala.
Hejtman Jiří Zimola sdělil, že zná 
Martinu Němcovou už z doby, kdy 
Filip utrpěl ten těžký úraz a už teh-
dy se podle něj velmi dobře orien-
tovala v sociálních službách. „Pro-
to nyní, když přišla s touto veřejnou 
sbírkou, která má pomoci organiza-
ci, která lidem pomoc sama nabízí, 
jsem ani na okamžik neváhal a ce-
lou akci podpořil,“ řekl. „Věřím, že 
se podaří nashromáždit tolik peněz, 
aby to těm potřebným opravdu po-
mohlo,“ doplnil Zimola s tím, že je 
rovněž připravený oslovit případ-
né sponzory.
Číslo účtu veřejné sbírky, kam 
mohou začít lidé peníze posílat, 
je 245539709/0300.

Jindřichohradecká nemocnice zahájila v pondělí 15. září provoz nového 
oddělení následné intenzivní péče (NIP). Jde o vůbec první pracoviště to-
hoto typu v jihočeském regionu. Do zřízení nového oddělení NIP s osmi 
lůžky investovala nemocnice celkem 14 miliónů korun. Přibližně polo-
vinu této částky si vyžádaly náklady na nutné stavební úpravy, dalších 
zhruba sedm miliónů korun bylo nutné vynaložit na nákup nového pří-
strojového vybavení. Z toho 4,4 milionu poskytlo Ministerstvo zdravot-
nictví ČR z dotačního programu pro regionální nemocnice.

Starosta Jindřichova Hradce Stanislav Mrvka, primář ARO jindřichohradecké nemoc-
nice Vít Lorenc a náměstkyně jihočeského hejtmana Ivana Stráská v nových prosto-
rách jednotky následné intenzivní péče.

Hejtman Zimola slíbil podporu sbírce, kterou 
vyhlásilo Občanského sdružení Filipa Němce

Memorandum o spolupráci při rozvoji dopravní infrastruktury
Dokončení IV. železničního ko-
ridoru až do Českých Budějo-
vic. Na něj navazující dobré 
spojení s Horními Rakousy. Re-
konstrukce tratí ve směru Bu-
dějovice – Volary nebo Strako-
nice – Volary. Či opravy nádraž-
ních budov v Českých Budějovi-
cích, Jindřichově Hradci, Písku 
a Strakonicích.

Krajský radní pro dopravu Antonín Krák, hejtman Jiří Zimola a generální ředitel 
SŽDC Pavel Surý seznamují na tiskové konferenci novináře s obsahem memoranda.
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Beran 21. 3. - 20. 4.
Pokud se důsledně zaměříte 

na to, co je uskutečnitelné, budete 
překvapeni pozitivním výsledkem. 
Překvapí vás i nečekaná fi nanční od-
měna. Nenechejte se však svést k di-
vokým spekulacím a hazardu.

Býk 21. 4. - 21. 5.
Nabízí se vám lákavá příleži-

tost zažít dobrodružství. Zbavte se své 
bázlivosti a nesmělosti a zkuste třeba 
i riskovat. Neotálejte dlouho a projev-
te svůj temperament a ochotu vysta-
vit se zkoušce odvahy.

Blíženci 22. 5. - 21. 6.
Aniž si to uvědomíte, učiníte v nej-

bližších dnech důležitý, možná i rozhodující 
krok k realizaci vaší osobnosti. Nesmíte se 
nechat ničím zmást, musíte jít za svým cí-
lem přímou cestou a bez zaváhání.

Rak 22. 6. - 22. 7.
Toužíte po větší samostat-

nosti a odpovědnosti. Jste podnikaví, 
nadšení a plní ideálů, ale zvažte dobře, 
zda už jste připravení převzít důležitěj-
ší úkoly. Čeká vás bouřlivé období plné 
nových kontaktů.

Lev 23. 7. - 23. 8.
Období plné střetů a konfl ikt-

ních situací vystřídají dny nabité 
tvůrčím elánem a radostí ze života. 
V partnerských vztazích dosáhnete 
vzájemného porozumění, budete roz-
mazlováni a hýčkáni.

Panna 24. 8. - 23. 9.
Připravte se na situaci, která 

může zásadně ovlivnit celý váš další 
život. Změny v zaměstnání i rodinné 
neshody ale neberte dramaticky. Za-
měřte se na oblasti, ve kterých se vám 
dosud nedařilo.

Váhy 24. 9. - 23. 10.
Konečně se obnoví vaše ener-

gie a vy se můžete naplno věnovat 
všem svým zájmům a zálibám. Ne-
nechte se rozčílit pomluvami a klidně 
si zafl irtujte se svými kolegy v práci.
Šéfy vynechejte.

Štír 24. 10. - 22. 11.
Podaří se vám znovu získat dů-

věru vašich miláčků, kterou jste pozbyli 
díky lehkomyslnému hazardování s jejich 
city. Víckrát už jejich trpělivost nezkoušej-
te, nemuseli by být příště tak velkorysí.

Střelec 23. 11. - 21. 12.
Často si hrajete s ohněm, pro-

to musíte dávat velký pozor, abyste 
nezašli příliš daleko. Nevěřte tomu, 
že jsou vám všechna rizika už dávno 
známá. Ďábel se často objeví tam, kde 
ho člověk nejmíň čeká.

Kozoroh 22. 12. - 2O. 1.
Úspěšnost závisí jen na vaší 

pilnosti. Vneste do své koncepce řád, 
postupujte disciplinovaně a meto-
dicky. Nebojte se odvážných snů, ale 
zůstaňte věcní a důsledně pracujte na 
jejich uskutečnění.

Vodnář 21. 1. - 19. 2.
Mějte oči otevřené a nepře-

hlédněte šanci, která se vám nabízí. 
Buďte přístupní a ochotní tuto šanci 
využít a nebraňte se ani pomoci ostat-
ních lidí. Důvěřujte své schopnosti vy-
cítit dobrou příležitost.

Ryby 20. 2. - 20. 3.
 Musíte si otevřeně přiznat, že 
jste si na svá bedra naložili víc, než 
jste schopni unést. Jestli ale přesto 
chcete všechno zvládnout, naučte se 
rozumně hospodařit se svými silami.
Podělte se o zátěž s jinými. 

METROPOL
horoskop

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

V dalších rolích se objeví Tatiana 
Vilhelmová nebo Zuzana Kronero-
vá. Film se zábavnou formou zaobí-
rá složitými tématy a nejdůležitější-
mi životními otázkámi. S humorem 
a přitom upřímně vypráví o koneč-
nosti lidské existence. O tom, jak si 
s ní poradit. „Chtěl bych vytvořit silný 
příběh se spoustou dojemných a vtip-
ných momentů. Film, ze kterého bu-
dou diváci odcházet rozhodnutí žít lé-
pe a plněji,“ vysvětlil Slávek Horák, 
scénárista, režisér a producent sním-
ku, který při psaní scénáře vycházel 
z vlastních zkušeností. „Moje máma 
dělala právě tady v Napajedlech práci 
pečovatelky spoustu let, a i když to ne-
ní její životní příběh, poskytla mi hod-
ně inspirujících historek a postřehů,“ 

Úspěšný vylosovaný luštitel dnešní křížovky obdrží knihu. Těšíme se na vaše odpovědi na adresách: Metropol Centrum, Beethovenova 215/24, 400 01 Ústí nad 
Labem, nebo krizovka@tydeniky.cz (napište telefonní spojení, abychom vás mohli kontaktovat) nejpozději do 3. října 2014. 

Rozhlasový 
a televizní 
scénárista 
(Gustav)

4
Severské 

tažné
zvíře

Rusky
„stůl“

Plánek 
terénu

Dobytčí 
nápoj

Medika-
ment

Řeka
v Shake-
spearově

rodišti

Přednost
Nájemné 

jízdy
taxíku

Označení 
našich 
letadel

Wolfram 
nebo
zlato

Vnik 
kapaliny

Sopka
na

Sicílii

Starořímská 
bohyně 
úrody

Přírodní 
pryskyřice

Trámy
v krovu

Adamova 
družka

Kvůli
(předložka) 3

Vysoko 
zahraný

míč

Reprízovat

Vyzařování

Poryv 
vzduchu

Vlídný

Umělecká 
beseda 
(zkratka)

Izraelské 
aerolinie

Pučálkova 
žirafa

Soupeř 
Rogera 

Federera 
(Rafael)

Malá
fordka

Velcí stepní
ptáci

Hláška
v bridži

Latinská 
předložka 

(ke) 2
Hokejový 
kanonýr
ze Zlína

Námět
Chata z 
kmenů

Dusíkatá 
sloučenina

Vada
optické 
čočky

Mateřské 
klíny

Výzva

Sobota
a úterý

Parkoviště 
závodních 

vozidel

Milánský 
fotbalový 

klub

Drb

Primitivní 
papírovina

Avšak
Kovový 
prvek

NAPOVÍME:
Ops, Dvina, 
ELAL, imin, 
tapa, hají.

Anglicky 
„slabý“

Bulharské 
peníze

Ruská 
balistická 

raketa

Indián

MPZ
aut

Dánska

Plynný 
uhlovodík

Papoušek

Město
na

Kladensku

Škorpilovy 
iniciály

Německy 
„orel“

Eliška

Arabské 
muž. jméno

Severový-
chod (zkr.)

Klovatina 
a klíh

Tahle

Zámezí

Značka 
cizích 
cigaret

1
Citoslovce 
k uspávání 

batolat

Slezské 
město

Skalák Pláč

     

Tisková reklama funguje. Tisková reklama funguje. 
Zaručeně.Zaručeně.

 inzerce@tydeniky.cz 
 tel. 472 700 122

Bolek Polívka natáčí Domácí péči
Město Napajedla na Zlínsku se 
v poslední době proměnilo ve fi l-
mařské kulisy nového fi lmu reži-
séra Slávka Horáka Domácí pé-
če. Ústřední dvojici manželů si 
zahráli Bolek Polívka a Alena Mi-
hulová.

Za fi nanční příspěvek v libovolné vý-
ši si na stránkách www.srdcervaci.cz 
můžete vybrat z takřka pěti stovek 
atraktivních odměn. Vybrané pení-
ze NFOZP rozdělí v grantovém řízení 
fi rmám, které budou mít zájem zří-
dit pracovní místa pro zdravotně po-
stižené. Vloni takto Srdcerváči získa-
li téměř 500 000 korun a díky nim 
našlo práci více než 600 lidí. V letoš-
ním roce se navíc tým Srdcerváčů, 

Srdcerváči se perou o život i o práci

složený ze šesti mladých absolven-
tů a vysokoškoláků, popere o prv-
ní zkušenosti na trhu práce. Více na 
www.srdcervaci.cz. 
 Text: Šárka JansováTenista Tomáš Berdych podepsal pro Srdcerváče svou raketu.  Foto: www.srdcervaci.cz

dodal. Obsazení kvalitními herci by-
lo pro režiséra velmi důležité. Hlav-
ní roli ženy, která se pozdě, ale pře-
ce jen vydala na cestu sebepoznání, 
hraje Alena Mihulová, jejího manže-
la s dobrým srdcem, ale tvrdou slup-

kou, ztvárnil Bolek Polívka. "Sestřičky 
mi jsou asi souzeny," vyjádřila se Mi-
hulová, která v roce 1983 debutova-
la před kamerou v tragikomedii Ses-
třičky se skvělou Jiřinou Jiráskovou. 
Film Domácí péče vzniká v produkč-

ní společnosti TVORBA fi lms, kopro-
ducentem je Česká televize, do kin 
fi lm půjde na jaře nebo na podzim 
roku 2015.
 Text: Šárka Jansová
 Foto: Archiv filmu Domácí péče 

 

 

Přemýšlíte o nějakém netradičním 
dárku pro své blízké? Srdcerváči 
a Nadační fond pro zaměstnává-
ní osob se zdravotním postižením 
(NFOZP) připravil projekt, v němž 
nabízí online katalog plný unikát-
ních dárků a nečekaných zážitků. 
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 Jak se podařilo sociální demokracii 
naplit cíle, které slíbila občanům v mi-
nulých volbách?
Myslím, že za poslední čtyři roky se to-
ho ve městě k lepšímu změnilo oprav-
du hodně. Opravila se ulice Letců R.A.F. 
a v opravách sídliště se pokračuje uli-
cí Generála Antonína Sochora. Máme 
v plánu v započatém trendu pokračovat. 
Dokončila se rekonstrukce Komenského 
ulice. Opravily se školky Adélka, Čtyřlís-
tek, Sluníčko a U pejska a kočičky, inves-
tuje se v základních školách – zateplu-
je se ZŠ Letců R.A.F., vyměňují se okna 
v ZŠ Tyršova atd. Díky městu se investo-
valo do rozvoje sportovního areálu "Ves-
lák". Investuje se také  do oprav nemovi-
tostí a do nákupu kvalitního přístrojové-
ho vybavení v nemocnici. Došlo k digi-
talizaci kina a investovalo se i v divadle. 
Díky dobré komunikaci se Středočes-
kým krajem se podařilo opravit nosnou 
zeď Velkých Valů a především dokončit 
omezení kamionové dopravy ve měs-
tě. K omezení vjezdu kamionů by mě-
lo dojít v nejbližších týdnech, záležitost 
už vázne jen na osazení příslušného do-
pravního značení. Podařilo se rozjet do-
tační politiku města, tady ale ještě vidím 
prostor k dalšímu zlepšování. Realizoval 
se projekt EPC, v jehož rámci se podařilo 
nalézt řadu úspor a započala se výměna 
pouličního osvětlení. Také musím zmínit 
to, že město zásadním způsobem zlep-
šilo komunikaci s občany. Zpravodaj za-
čal vycházet jednou měsíčně (dříve vy-
cházel jednou za tři měsíce jako přílo-
ha Nymburského deníku) a za minimál-

Ing. Tomáš Mach: Jsem rád, že jsem Nymburák
Kampaň před blížícími se volbami do obecních a městských zastupitelstev 
nabírá na obrátkách. Nejinak je tomu v Nymburce, kde místní organizace 
ČSSD postavila do čela kandidátky Ing. Tomáše Macha, Ph. D. Metropol se 
ho zeptal, s jakými prioritami do volebního klání vstupuje.

ní náklady se dostal do všech schránek 
ve městě. Veřejnost se zapojila do pří-
pravy generelu pouliční dopravy a měla 
tak možnost přímo pracovat na koncep-
ci rozvoje města. Vedení města toho za 
čtyři roky dosáhlo skutečně hodně a já 
chci v tomto trendu pokračovat.

 Jaké jsou priority ČSSD pro další 
čtyři roky?
Dlouhodobě se zaměřujeme na sociál-
ní oblast, v níž je naší prioritou rozší-
ření nabídky pracovních míst, zabezpe-
čení důstojného stáří  seniorů a zkvalit-
nění péče v našich zdravotnických za-
řízeních. Také chceme využít historii 
našeho města a jeho památek k přilá-
kání turistů z blízkého i dalekého okolí. 
Pochopitelně nezapomínáme na naše 
spoluobčany a hlavně děti, kteří chtě-
jí svůj volný čas prožít aktivně. Měs-
tu byl udělen prestižní titul "Evropské 
město sportu", který ocenil přístup rad-
nice, široké veřejnosti, neziskových or-
ganizací, škol a především sportovních 
klubů k rozvoji amatérského sportu 
v Nymburce. Doufám, že získání titulu 
nám umožní snadněji fi nancovat roz-
voj sportovní infrastruktury ve měs-
tě. Z dlouhodobého hlediska bychom 
rádi připravili rekonstrukci plavecké-
ho bazénu či výstavbu multifunkční-
ho hřiště v areálu ZŠ R.A.F. V rámci vý-
konnostního sportu je naší prioritou 
zahájit výstavbu Národního olympij-
ského centra, které by mimo jiné roz-
šířilo možnost rekreačního sportování 
pro občany a návštěvníky města. V ne-
poslední řadě musíme řešit rozvoj prů-

myslu ve vytvořených zónách a vytvo-
ření nových pracovních míst, aby nym-
burští občané nemuseli dojíždět za 
prací do okolních měst. Určitě chceme 
dokončit odklon kamionové tranzit-
ní dopravy  přes centrum města, aby-
chom zlepšili životní prostředí i samot-
ný život nám Nymburákům. 

 Současný starosta Miloš Petera, 
hejtman Středočeského kraje, již kvůli 
souběhu funkcí nekandiduje. Co byste 
udělal jako první věc ve vedení města?
Myslím si, že každý člověk, který při-
chází do nového místa, na nové půso-
biště má své představy a ani já nejsem 
výjimkou. Laťka, kterou nastavil  Miloš 
Petera, je hodně vysoko, což mohu jako 
člen zastupitelstva a předseda fi nanč-
ního výboru posoudit a jeho nástup-
ce bude vždy přirovnáván a hodnocen 
podle jeho vykonané práce pro město. 
V tomto ohledu není novému staros-
tovi co závidět. Od roku 2011 se měs-
tu podařilo získat celkem 62,5 milionů 
korun z různých dotačních kapitol a dí-
ky tomu se mohly v Nymburce realizo-
vat projekty za zhruba 118 milionů ko-
run.  Pokud budu ve volbách úspěšný, 
chtěl bych v tomto trendu pokračovat, 
neboť připravených projektů tzv. v šup-
líku je mnoho a je potřeba nalézt ten 
správný dotační titul, aby mohly být re-
alizovány ku prospěchu všech občanů 
Nymburka. Dalším krokem, který bych 
chtěl zavést, jsou pravidelné „Starosto-
vy otevřené dveře“. Chci umožnit ob-
čanům, aby za mnou mohli přijít v ne-
formálním duchu a řekli mi, co je tíží 
a v čem bych jim mohl jako nymburský 
starosta pomoci. Jak jsem již řekl, pro-
jektů je připraveno mnoho a sami ob-
čané Nymburka mohou pomoci určit 
priority a jejich  nastartování. 

 Hovoří se o možné privatizaci měst-
ské nemocnice. Jaký je váš názor?
Zastávám názor, aby nemocnice zů-
stala ve vlastnictví města. Myslím si 
to z několika důvodů. Dostupná kvalit-
ní lékařská péče by měla být ve měs-
tě velikosti Nymburka samozřejmostí. 
Město může a již dohlíží na to, aby se 
zdravotnické zařízení rozvíjelo a nabí-
zelo péči, kterou občané vyžadují. Ta-
ké je důležité, že máme možnost kon-
trolovat a dohlížet na hospodaření ne-
mocnice a přímo ho ovlivňovat. Jako 
klíčové vidím to, že díky městu se po-
stupně podařilo opravit movitý maje-
tek a zlepšit a zmodernizovat prostře-
dí například na oddělení gynekologie 
či jednotlivých ambulancích. V součas-
né době se dokončuje rekonstrukce in-
terny, která po opravách volala již řa-
du let. V jednání je zřízení lůžek ná-
sledné péče. Dalším důvodem, aby ne-
mocnice zůstala v rukách města, je i to, 

že je poměrně zásadním zaměstnava-
telem. Bylo by tedy krátkozraké zaříze-
ní prodat a ztratit tak jakoukoliv mož-
nost chod nemocnice ovlivňovat, zajis-
tit její rozvoj a udržet počet zajímavých 
a kvalifi kovaných pracovních míst. Je 
také důležité si uvědomit, že pokud 
by zařízení přešlo do soukromých ru-
kou, může se stát, že se rozsah posky-
tované péče zásadně omezí. Pokud si 
pak zlomíte nohu, asi vás příliš nepo-
těší fakt, že si v místní nemocnici mů-
žete sice nechat udělat plastickou ope-
raci, ale za základním ošetřením bude-
te muset dojíždět do jiného, vzdálené-
ho města. V neposlední řadě je nutné 
přihlédnout k faktu, že díky tomu, že 
je město majitelem nemocnice, podaři-
lo se, z evropských peněz, zafi nancovat 
nové CT, rentgen a ultrazvuk v hodnotě 
přibližně 25 milionů korun.
Celý rozhovor najdete na www.tyde-
niky.cz/Středočeský kraj

Ing. Tomáš Mach, Ph. D.

Narodil se 24. 10. 1968 v Chrudimi. 
Absolvoval ČVUT Praha, Fakultu 
strojního inženýrství, zakončenou 
titulem Ing. a titulem Ph.D. – dok-
torem technických věd. V současné 
době vykonává funkci technického 
náměstka a zastupujícího ředitele 
ve společnosti Vodovody a kanali-
zace Nymburk, a.s. Žije v Nymbur-
ce. Je ženatý, otec 3 dětí.
K jeho koníčkům patří sport, cestová-
ní, zahrádka, rodina a dobré víno. 
V říjnových komunálních volbách 
kandiduje za ČSSD na starostu 
města.



in
ze

rc
e

Vydává: European Press Holding, a. s., Táboritská 880/14, 130 00 Praha 3, IČO: 28409329, tel. 472 700 122, ředitel vydavatelství: Ing. Jiří Morštadt, morstadt@tydeniky.cz, šéfredaktorka: Ladislava Richterová, e-mail: richtero-
va@tydeniky.cz, redakce@tydeniky.cz, obchodní odd.: Iva Baráková, e-mail: barakova@tydeniky.cz, inzerce@tydeniky.cz, ředitel výroby: Jiří Vondráček, e-mail: grafi ka@tydeniky.cz, internet: Jakub Richter, richter@tydeniky.cz, 
www.tydeniky.cz. Vychází každý měsíc. Distribuce: vlastní distribuce  METROPOL. Povoleno MK R pod číslem E 18330. 

ti
p 

na
 v

ýl
et

08 Vážení a milí čtenáři 
a příznivci Metropolu,
dnes bych vás ráda nakazila dobrou 
náladou, které není nikdy dost. Z če-
ho se raduji?
Mám radost z každého nového dne, ve 
kterém mohu být někomu užitečná. 
Mám radost ze slunce na obloze, kte-
ré ještě pořád hřeje a zahání chmury 
z tváří lidí. Mám radost, když se mů-
žu těšit z dobře odvedené týmové prá-
ce ve vydavatelství, ale i v církevním 
sboru. Mám radost, když se nám spo-

lečně daří. Mám radost, že jsem zdra-
vá a mohu pomáhat. Mám radost, když 
se mohu díky svému povolání setkávat 
se zajímavými lidmi, kteří mne vždyc-
ky něčím obohatí a jsou důkazem to-
ho, že na světě přeci jen není tak špat-
ně. Mám radost, když vidím spokoje-
nost a smích na tváři dětí i dospělých. 
Mám radost, když mi zbyde čas na kus 
řeči s přáteli, s nimiž se tak často neví-
dám. Mám radost z procházek s naším 
psem. Mám radost z každého pobytu 
v přírodě, která se začíná krásně pod-

zimně vybarvovat. Mám radost, když 
mohu se svými vrstevnicemi při hud-
bě pořádně rozhýbat tělo. Mám radost 
z uklizeného bytu i chodníku před do-
mem. Mám radost, když slyším laska-
vá slova. Mám radost, když čtu dobré 
zprávy. Mám radost, když se lidé okolo 
mě baví. Mám radost, když můžu stisk-
nout vrásčité ruce našich seniorů a po-
hladit je po tváři. Mám radost, když si 
přečtu skvělou knížku, nad kterou se 
můžu zamyslet. Mám radost, když mě 
osloví moudrá slova a nasměřují moji 

pozornost na pozitivní a konstruktivní 
věci. Mám radost, když nakrmím hla-
dové zvíře. Mám radost z milého tele-
fonátu či mailu.  Mám radost, když je 
nebe plné hvězd a já mohu s klidem 
v duši usínat a vědět, že tento den ne-
byl promarněný.
Za celý tým tvůrců tohoto vydání vám 
dny plné radosti přeje

Ladislava Richterová
šéfredaktorka
richterova@tydeniky.cz

Historické jádro Kadaně nabízí ne-
malé množství památek. Na Míro-
vém náměstí můžete vidět gotic-
kou radniční věž, která je vysoká 
53,7 metrů a přístupná veřejnos-
ti je od května do září. Další vý-
znamnou památkou je bezpochy-
by farní kostel Povýšení sv. Kříže.  
Původně byl gotický, po několika 
požárech v Kadani byl v 18. sto-
letí přebudován do podoby barok-
ní. Přímo uprostřed Mírového ná-
městí se tyčí morový sloup Nej-
světější Trojice. Vystavěn byl na 
počest ukončení epidemie moru 
na v Českých zemích v 18. stole-
tí. Domy na náměstí jsou pozna-
menány úpravou z 19. století. Na 
mnoha z nich lze pozorovat vý-
voj od 13. století. V 16. století by-
lo například typické prohlubování 
a zvětšování sklepení domů. 
Z náměstí vede Katova ulička, kte-
rá dříve sloužila jako odpadní sto-
ka. Pochází již ze 14. století a je 
součástí hradebního opevnění. Za 

Katovou uličkou se nachází katov-
na - bývalý dům kata, který v Ka-
dani čas od času pobýval. Žatec-
ký barbakán je pozůstatek po Ža-
tecké, neboli také Pražské bráně, 
která byla zbourána. Zůstalo pou-
ze předbraní, které směřuje na 
východ. Jedinou zachovalou brá-
nou ve městě je brána Mikulovic-
ká, zvaná ,,Svatá“, která pamatu-
je příjezdy mnoha významných 
historických osobností jako např. 
Karla IV., Václava II., Marie Terezie 
nebo také Josefa II. 
Kadaňský hrad byl vystavěn ve 
druhé polovině 13. stol. směrem 
na jih nad řekou Ohře. Nechal jej 
vybudovat Přemysl Otakar II.  Má 
čtvercovitý půdorys a v 18. stole-
tí byl přebudován Marií Terezií na 
kasárna, čímž ztratil středověký 
charakter. 
A budete-li mít s sebou děti či 
vnoučata, určitě se nezapomeň-
te podívat na Nábřeží Maxipsa Fí-
ka u řeky Ohře. Proč si Kadaň tu-

Královské město Kadaň zve na podzimní procházku
Dnes vám nabízíme tip na víkendovou procházku historickým jádrem 
královského města Kadaň. 

to oblíbenou postavičku z Večer-
níčků přivlastnila? V blízké obci, 
dnes již buldozery se zemí srov-
nané obci Ahníkov, se narodil spi-

sovatel Rudolf Čechura, autor scé-
náře přerostlého, mluvícího Maxi-
psa Fíka, kterého nakreslil Jiří Ša-
lamoun. Narozeniny Maxipsa Fíka 

se v Kadani slaví také proto, že zde 
žil a účinkoval herec Josef Dvořák, 
který Fíka skvěle namluvil. 
 Zdroj dat: město Kadaň, foto: Miroslav Rada


