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V čele zoo ve Dvoře Králové stojí žena – ředitelka Dana Holečková. Láska ke zvířatům jí 
provází od dětství, a tak nepřekvapí, že na ni doma čeká čtyřnohý přítel leonberger Archie.
VVVVV
ppppppppp

VÝCHODOČESKÝ METROPOL - přehled distribučních míst

Honza DixiLenka

V
Váš oblíbený Metropol v domovních schránkách nebo na těchto vybraných distribučních místech

 Hradec Králové  Magistrát města, České armády 408  Pizzerie Santa Maria, centrum  Dům Kultury, Střelecká 45/2  Úřad prá-
ce, Wonkova 1142/1  Krajský úřad, Pivovarské náměstí 1245  Fakultní Nemocnice, Sokolská 581  Poliklinika, Jeronýmova 750/1 
 Pardubice  Magistrát města, Goreckého  Úřad městského obvodu, Čéškova  Detaillo - pizzerie, Afi  palác  Tchibo - kavárna, Afi  

palác  Bageterie (39 Kč), Afi  palác  Mix grill, Afi  palác  Metro caffe, Třída míru  Kavárna Homolka, Třída míru  Bistro Jasmín, Tří-
da míru  Cafe Bajer, Třída míru  Café Grand, Třída míru – obchodní centrum  Chillis Cafe, Třída míru  Art Cafe, Jindřišská  Road 
Cafe, Hronovická  Pizzerie u Dušičků, Pernštynské náměstí  Bushman Bar, Pernštynské náměstí  Dům Kultury DUKLA, Roškova 

míst

Monika

Kontakt: Jan Podojil, tel. 608 265 300, distribuce@tydeniky.cz • Kompletní přehled naleznete na www.tydeniky.cz

 Lásku ke zvířatům u máte odjakživa, nebo jste 
tento cit v sobě objevila později, vlivem nějaké-
ho zlomového okamžiku?
Já jsem se s tím narodila a jsem přesvědčená, 
že se s tím narodí snad všichni lidé a všechny 
děti, ale postupně se od zvířat odkloní ten 
k traktoru, ten k jiné technické věci nebo 
k počítači. Vidím z reakcí malinkých dě-
tí, že když vidí zvíře, zejména chlupaté, 
tak se vždycky k němu chtějí vrhnout. 
Já mám lásku ke zvířatům od narození 
a nikdy jsem o ni nepřišla.
 V královédvorské zoo, která je prak-

ticky celá o Africe, máte letos významnou 
událost a tou je otevření vámi vysněného 
Safari kempu...
Jsem ráda, že se podařilo realizovat myšlen-

ku, která vznikla už v roce 1999, kdy jsem 
byla na konferenci Světové asociace zoologic-

kých zahrad a akvárií v Jihoafrické republice. 
Tam jsem se z poskytnutého ubytování dívala do 

výběhu v rezervaci přímo na zvířata. Tu jsem si 
uvědomila, že naše zoo má plochu, která má být 
jednou zrušena ve smyslu dosloužilého centrál-
ního zimoviště a za ním je krásný val zeleně, to 
znamená ideální místo, kde by se podobný princip 
mohl použít.

 Jaké máte ještě nesplněné sny a další plány?
Snů máme mnoho, ale musíme vycházet z reali-
ty, přece jen investiční zdroje nejsou neomezené 
(smích). Ale velice rádi bychom získali prostředky 
z evropských peněz na přestavbu pavilonu primá-

tů na pavilon goril a velice rádi bychom v něm 
přivítali také nějaké gorily, aby se v naší zoo 

konečně nějaká gorila narodila. Máme ještě 
další plány, protože naše zoo získala dvě 

bývalé továrny a my bychom z té jedné 
chtěli udělat Darwinovo vzdělávací cen-
trum. V té druhé chceme vytvořit tro-
pickou halu podobnou současnému 
ptačímu centru, ale orientovanou na 
trochu jiná zvířata.

 Které ze zvířat v přírodě vás fas-
cinuje, ke kterému máte nejsilnější 
vztah?
To je trochu složité, protože těch je 
hodně, ale od narození mám strašně 

ráda šelmy, takže je vždycky pro mě obrovskou 
radostí, když mám možnost v přírodě uvidět ge-
parda nebo levharta. Velikým zážitkem pak pro mě 
bylo, když jsem poměrně nedávno viděla hyenové 
psy. To je psovitá šelma, které v celé Africe strašně 
moc ubývá, zejména v důsledku různých chorob, 
a v přírodě ji spatřit se podaří málokdy. Potom jsou 
to i nosorožci, žirafy a sloni, které pozorovat, jak žijí 
v přírodě na vrcholu nade všemi ostatními.

 Kdo je podle vás dobrý člověk, se kterým se 
ráda setkáváte?
Já si myslím, že každý dobrý člověk má pozitivní 
vztah k přírodě, protože ta je naše matka, která 
nám umožňuje, abychom tady žili. Každý dobrý 
člověk si pak uvědomuje, že bez ní nemůžeme žít. 
Nemusí to být zrovna šíleně zaujatý přírodou a trá-
vit v ní veškerý svůj čas, ale měl by mít k přírodě 
pozitivní vztah.

 Čeho si nejvíce ceníte na pracovních part-
nerech?
Nejvíce asi kreativity, spolehlivosti a zejména snahy 
řešit problémy, aby se vyřešily. Protože bych řekla, 
že my Češi máme někdy tendenci se tvářit, že věci 
vyřešit nejdou a spíše hledat důvody, proč to ne-
jde. A mně se nejlépe pracuje s lidmi, kteří hledají 
způsoby, jak to udělat, i když se to někdy zdá jako 
myšlenka zdánlivě šílená nebo bláhová. Koneckon-
ců, tady ten Safari kemp je toho příkladem.

 Čeho si nejvíce ceníte u mužů? Co jim pří-
padně chybí?
Pro muže je dost často typická velká ješitnost, 
která je podle mě někdy na škodu. Někdy má 
samozřejmě svá velká pozitiva, že se snaží v ně-
čem vyniknout, ale negativa převažují, protože 
se někdy potom lidé na stejné úrovni dostanou 
do situace, že se nesnášejí. Na druhou stranu 
mají muži ve srovnání se ženami vlastnost více 
jít za svým cílem, protože top myšlení a uvažo-
vání mužů a žen je logicky trochu jiné, což je dá-
no geneticky a historicky. Žena je schopna řešit 
několik úkolů najednou a muž jen jeden, ale pak 
je schopen jej dovést k naprosté dokonalosti, což 
se u žen stává výjimečně. Proto je víc vědeckých 
pracovníků, než pracovnic.

Text: Boris Šimon
Foto: archiv

Dana Holečková vyznáváDana Holečková vyznává
pozitivní vztah k příroděpozitivní vztah k přírodě

www.amazing-studio.cz ...jednoduše úžasná

Amazing Studio, s.r.o.,
Na Zderaze 3, 120 00 Praha 2

● kadeřnictví  ● kosmetika
 ● masáže  ● modelace nehtů

tel. +420 224 922 538
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Inkluzivní vzdělávání usiluje o přijetí 
žáků se speciálními vzdělávacími po-
třebami ostatními žáky, rodiči a uči-
teli, zajišťuje jejich aktivní účast na 
všech školních činnostech (pokud to 
zdravotní stav dovolí) a zavádí další 
opatření, která povedou ke vzdělává-
ní a výchově podle potřeb a možnos-
tí každého dítěte. 
„Inkluze je cíl i nikdy nekončící cesta 
k tomuto cíli. Mezi žáky se speciálními 
vzdělávacími potřebami patří děti se 
zdravotním postižením, se zdravotním 
znevýhodněním, mimořádně nadané 
děti a děti ze sociálně znevýhodněného 
prostředí,“ řekla koordinátorka hra-
deckého CPIV Monika Benešová.
Cílem CPIV v Hradci Králové je zlep-
šit podmínky začleňování dětí se 
speciálními vzdělávacími potřebami 
zejména na základních školách. Jde 
o celorepublikový projekt zaměřený 

na partnerskou spolupráci se školami 
a jejich učiteli. Jeho realizátorem je 
Institut pedagogicko-psychologické-
ho poradenství ČR, školské poraden-
ské zařízení a zařízení pro další vzdě-
lávání pedagogických pracovníků. 
Multioborový tým složený z kultur-
ního antropologa, sociálního pracov-
níka, speciálního pedagoga, psycho-
loga a pedagoga-didaktika pomáhá 
učitelům vybraných základních škol 
v Královéhradeckém a Pardubickém 
kraji hledat optimální cesty, jak po-
skytnout podporu a pomoc žákům se 
speciálními vzdělávacími potřebami. 
Dále je školám poskytována podpora 
v oblasti projektového managemen-
tu pro získávání finančních zdrojů 
k zajištění aktivit škol.
Centrum nabízí školám poraden-
ství, metodickou podporu a dialog 
při hledání řešení. „Každá škola má 

Zástupci škol jednali o inkluzívním vzdělávání
Hradec Králové | Dne 5. května se na  hradecké Základní a mateřské škole 
Úprkova 1 sešli zástupci škol, kteří se snaží o rozvoj takzvaného inkluziv-
ního vzdělávání ve svých školách. Setkání proběhlo v rámci národního 
projektu s názvem Centra podpory inkluzivního vzdělávání (CPIV) v Krá-
lovéhradeckém a Pardubickém kraji.

svá specifika, počínaje skladbou dětí, 
vybaveností didaktickými a kompen-
začními pomůckami až po profesní 
připravenost učitelů. Proto je kladen 
velký důraz na pečlivé zmapování si-
tuace a zjištění aktuálního stavu in-
kluzivního vzdělávání na škole. Na je-
ho základě tým odborníků pojmenuje 
silné stránky i oblasti, kde existuje pro-
stor pro zlepšení, a ve spolupráci s ve-
dením školy navrhne změny, které má 
škola možnost zavést sama, i podpůr-
ná opatření, kterých může dosáhnout 
ve spolupráci s dalšími institucemi. Jde 
především o to, aby se odlišnost stala 
přirozeným jevem, kulturní rozmani-
tost inspirací a znevýhodnění (jakéko-
liv) iniciovalo proces hledání řešení,“ 
dodala Benešová.
Projekt Centra podpory inkluzivní-
ho vzdělávání je spolufinancován ze 
zdrojů Evropského sociálního fondu 
a rozpočtu České republiky. Doba rea-
lizace je do 30. 6. 2012 a do této doby 
se v Královéhradeckém a Pardubic-
kém kraji zapojí do projektu celkem 
42 škol. Více informací o projektu lze 
nalézt na www.cpiv.cz. (met)

„Ekonomická situace kraje je stále složi-
tější. Snažíme se přesto udržet to, co jsme 
slíbili. Problém vidím v tom, že finanční 
příspěvky nebudeme moci zřejmě navyšo-
vat, přestože se bez vaší práce nikdo neo-
bejde,“ řekl hejtman Radko Martínek na 
tradičním setkání se záchranáři v sále 
Rady Pardubického kraje. Připomenul, 
že  občanská sdružení významně do-
plňují profesionály, proto si podporu 
Pardubického kraje  zaslouží. 
Například členové horské služby Or-
lické hory, kteří od kraje získají 100 
tisíc korun, v letošní zimní sezoně 
zachránili několik lidských životů, 
stejně jako vodní záchranáři – ti do-

Dobrovolní záchranáři dostali 400 tisíc korun
Pardubický kraj finančně podporu-
je vedle dobrovolných hasičů také 
občanská sdružení. Zástupcům 
horské služby, Českého červeného 
kříže, Vodní záchranné služby, Klu-
bu vojáků v záloze a brigádě ky-
nologů předal Radko Martínek na 
hejtmanství v pondělí 3. května do-
taci na letošní rok. Příspěvek 400 
tisíc korun využijí na zakoupení 
záchranářského vybavení a komu-
nikačních prostředků.

stanou 69 tisíc korun. Oblastní spol-
ky červeného kříže se věnují zejména 
nácviku první pomoci, a to již u dětí 
předškolního věku. Počítat mohou 
s 25 tisíci korun. Pardubičtí zdravot-
níci vyhráli vloni celostátní soutěž 

zdravotních hlídek a vodní záchraná-
ři z Pastvin jsou již šest let za sebou 
mistry České republiky.

Smlouvu od hejtmana převzali šéfové Horské služby Orlické hory a Jeseníky Josef 
Šifra a Michal Klimeš.

Text: Metropol
Foto: Pardubický kraj

Letos mají na pardubické radnici 
na květen rezervovaných 11 ter-
mínů svateb, zatímco v dubnu 
oddali 42 dvojic a zaregistrovali 
dvě partnerství. 
„V loňském roce to bylo podobné, 
po 32 dubnových svatbách jsme 
v květnu oddali 16 párů,“ řek-
la vedoucí matriky pardubické 
radnice Zdeňka Havlíčková. 
„Z důvodu malého zájmu o svat-
by během května provádíme ne-
zbytnou údržbu obřadní síně. 
Malujeme, čistíme koberce, obno-
vujeme květinovou výzdobu a po-
dobně, abychom byli připraveni 
na letní svatební nápor,“ dodala 
Havlíčková. 
Obřady tradičně nabírají na síle 
v červnu a koncem září, naopak 
zimní měsíce nejsou pro budoucí 
novomanžele tak lákavé.
Sňatky se v Pardubicích nejčastěji 

uzavírají v obřadní síni historic-
ké radnice, stále oblíbenější jsou 
však svatby v prostorách pardu-
bického zámku či hradu na Ku-
nětické hoře, za něž musí snou-
benci platit správní poplatky. 
„Oddáváme i na jiných veřejných 
místech, měli jsme tu například ob-
řad v zámečku ve Starých Čívicích 
nebo na výletní lodi Arnošt,“ řekla 
Zdeňka Havlíčková.
Rčení „Svatba v máji, nevěsta na 
máry“ pramení v dávné minu-
losti, kdy ženy většinou krátce 
po sňatku otěhotněly a rodily 
na sklonku zimy, kdy byly záso-
by po zimě téměř nulové. V do-
bě minimální lékařské péče se 
často stávalo, že zesláblá matka 
ani novorozeně nepřežily. Časem 
tyto důvody pominuly, nicméně 
pověra stále ovlivňuje plánování 
svateb. (met)

V květnu je méně sňatků
Pardubice | Volbu termínu vstupu do manželství dodnes ovlivňuje stará 
pověra o tom, že manželství uzavřené v květnu neskončí dobře. Snou-
benci v Pardubicích uzavírají v květnu sňatky spíš ojediněle.

Ministerstvo pro místní rozvoj 
potvrdilo čtyřmilionovou dotaci 
na IV. etapu Regenerace panelo-
vého Západního sídliště.
„Jsem velmi rád, že se nám dotaci 
podařilo získat. Obyvatelé sídliště 
v Jiráskově ulici se mohou těšit na 
nová parkovací místa, po kterých 
už dlouhou dobu volali a kterých 
bylo nedostatek. Opravíme ta-
ké chodníky a veřejné osvětlení. 
Z městského rozpočtu přidáme na 
tuto akci další čtyři miliony, celko-
vé náklady na rekonstrukci Jirásko-
vy ulice tak budou osm milionů ko-
run,“ sdělil starosta města Josef 
Ošťádal.
O regeneraci Jiráskovy ulice obča-
né diskutovali v pondělí 10. květ-
na ve velké zasedací místnosti 
městského úřadu v Olomoucké 
ulici, kde pro ně pracovníci in-

Miliony na regeneraci Jiráskovy ulice
Moravská Třebová | Na regeneraci Jiráskovy ulice na Západním sídlišti dá 
město Moravská Třebová čtyři miliony korun. Peníze půjdou z programu 
Podpora regenerace panelových sídlišť.

vestičního a regionálního odboru 
městského úřadu připravili ve-
řejnou prezentaci této investiční 
akce. (met)

„Rozhodli jsme se udělit zvláštní cenu 
Skokan roku pro tu obec, která udělala 
oproti minulému roku největší bodový 
skok. .
V kategorii do 500 obyvatel se na 
prvním místě umístila obec Neratov 
z okresu Pardubice s 98 obyvateli. Lo-
ni byli devátí, letos vybojovali první 
příčku. Druhé místo z loňského roku 
obhájila obec Pustina z okresu Ústí nad 
Orlicí, třetí skončily Svinčany z okresu 
Pardubice. 
V kategorii 500 – 5000 obyvatel si nejlé-
pe vedlo město Sezemice z okresu Par-
dubice a 3328 obyvateli. Letošní stříbro 
si odneslo město Seč z okresu Chrudim 
a vítěz roku 2008 - obec Opatovice nad 
Labem se tentokrát umístilo na třetím 
místě. V kategorii nad 5000 obyvatel je 
zlaté město Litomyšl s 10 052 obyvate-
li, druhý skončil Žamberk a třetí Leto-
hrad. (met)

Nejlépe třídí
odpad Litomyšl

Pardubický kraj | Obce, které nejlé-
pe třídí odpad, ocenil v pondělí Par-
dubický kraj spolu se společností 
EKO-KOM. Kromě obcí nejlépe na-
kládajících s odpadem letos vyhlá-
sil také cenu Skokan roku. Soutěž 
rozdělili organizátoři do tří katego-
rií, a to podle velikosti soutěžících 
obcí. Kromě těchto kategorií přišli 
pořadatelé s novinkou - cenou pro 
Skokana roku.

Po více než rok a půl trvajícím 
jednání se nakonec podařilo do-
hodnout s Hasičským záchran-
ným sborem převod cisterny z je-
ho majetku na největší obec Par-
dubického kraje. Opatovičtí hasiči 
během této doby přesvědčili před-
stavitele HZS, že si zaslouží, aby 
odpovídající automobil přidělili 
právě jim.
„Před 130. výročím založení Sboru 
dobrovolných hasičů (SDH) Opa-
tovice nad Labem jsme tak získali 
moderní cisternový automobil vyni-
kajících parametrů umožňující do-
pravu požárního družstva s výba-
vou k zásahu. K dispozici má 2500 l 
vody s možností vysokotlakého ha-
šení, které výrazně šetří jak vodu, 
tak hašený majetek,“ uvedl velitel 
jednotky SDH Opatovice nad La-
bem Ivo Novák.
Počátek opatovických problémů 
s hasičskou technikou se datu-
je zhruba do první čtvrtiny mi-
nulého století. „Když v roce 1937 
zakoupil sbor motorovou stříkačku 
firmy Smejkal, postavili pro ni naši 
předchůdci za 36 000 korun novou 
budovu hasičské zbrojnice. Od té 

doby se mnoho změnilo. Přicházeli 
a odcházeli lidé, modernizovala se 
technika. V osmdesátých létech mi-
nulého století jsme dostali dopravní 
automobil Avia, který sboru slouží 
dodnes,“ řekl dále Novák. 
Co ale zůstávalo beze změny, byla 
hasičská zbrojnice - nízká budova 
mezi obecním úřadem a starou 
školou se dvěma stáními, kam se 
sotva vešla zmíněná Avia. „A tak 
v době, kdy se sborům cisterny 
přidělovaly, jsme vždycky byli pře-
skočeni, protože bychom ji vlastně 
ani neměli kam dát,“ dodal Ivo 
Novák.
V roce 2002 se opatovičtí dobro-
volní hasiči přestěhovali do no-
vých prostor a začali se po nějaké 
té cisterně poohlížet. Příležitost 
se naskytla, když se opatovická 
elektrárna zbavovala vysloužilé 
CAS 25 Š 706. Obec ji zakoupila 
za 40 000 korun. Ukázalo se však, 
že provozní náklady na tohoto 
veterána byly neúměrně vysoké. 
Jednotka největší obce v Pardu-
bickém kraji byla od roku 2008 
opět bez cisterny. Obrat k lepšímu 
nastal letos. (met)

Opatovičtí hasiči získali cisternu
Dobrovolní hasiči v Opatovicích nad Labem na Pardubicku mají po letech 
moderní automobilovou cisternu. Před 130. výročím svého založení ji zís-
kali převodem od Hasičského záchranného sboru Pardubického kraje.

„Cílem je především koordinace přípra-
vy projektů ucházejících se o podporu 
z evropských fondů a dalších společ-
ných marketingových aktivit,“ uvedla 
mluvčí Pardubického kraje Magdale-
na Navrátilová.
Na textu memoranda, které dává 
spolupráci na poli cestovního ruchu 
právní rámec, se už předběžně do-
mluvily politické reprezentace obou 

krajů. „Vyplývá z něj, že kraje by měly 
volit společný postup zejména v oblas-
ti příjezdové turistiky, tedy v propagaci 
obou regionů především v zahraničí. 
Oba regiony budou také spolupracovat 
při budování turistické infrastruktury 
a realizaci sezónní turistické dopravy,“ 
upřesnil krajský radní zodpovědný 
za oblast cestovního ruchu Miroslav 
Stejskal. (met)

Memorandum o spolupráci
Pardubické krajské zastupitelstvo ve čtvrtek schválilo podpis Memoran-
da o spolupráci v oblasti cestovního ruchu mezi Pardubickým a Králo-
véhradeckým krajem. 

Do září tuto kapacitu chce město na-
výšit ještě o dalších 135 míst. Zatímco 
v loňském roce rodiče podali do školek 
1256 přihlášek, letos chtěli do MŠ za-
psat 1522 dětí. Vloni bylo ve školkách 
863 volných míst, letos bude volných 
míst 827. I tak ale není možné uspoko-
jit všechny žádosti.  
Město v současné době jedná o zvýše-
ní kapacity v některých MŠ. „Abychom 
mohli uspokojit žádosti o přijetí, které 
splňují kritéria, je nutné zvýšit kapacitu 

ještě o 135 míst. Z analýzy současného 
stavu, kterou vypracoval odbor školství, 
je zřejmé, že bude nutné zvýšit kapacitu 
v těch mateřských školách, kde to dovo-
lují hygienické předpisy. Plánujeme ještě 
rozšířit kapacitu v mateřských školách 
ve Slatině, v Lužické ulici, ve Štefcově ulici 
a ve Věkoších. Chceme také přebudovat 
školní družinu v ZŠ Kukleny na třídy ma-
teřské školy, které by mohlo navštěvovat 
27 dětí,“ uvedl náměstek primátora 
Martin Soukup.  (met)

Více dětí v mateřských školách
Hradec Králové | Chceme uspokojit co nejvíce žádostí o umístění dítěte do 
mateřských škol, proto navyšujeme jejich kapacitu. Letos je kapacita školek 
zřizovaných městem celkem 2 482 míst, pro příští školní rok to je 2 578 míst.
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Společné zázemí jim umožní lépe ko-
ordinovat výjezdy a usnadní vzájem-
nou komunikaci. Přesně před pěti lety 
začala sloužit hasičům první část are-
álu v Kuklenách
„Záchranáři dříve museli při výjezdech 
na západ od Hradce Králové projíždět 
městem a ztráceli kvůli tomu drahocen-
ný čas. Nově postavené středisko umož-
ní posádkám hasičů a záchranné služ-
by rychlejší výjezdy na dálnici D11 i do 
blízkých obcí,“ řekl hejtman Lubomír 
Franc. 
Sídlo záchranné služby vzniklo v areá-
lu krajských hasičů, kde již několik let 
stojí budova s jejich operačním stře-
diskem. U ní náklady dosáhly 75 mi-
lionů, z čehož 15 milionů stály přede-
vším technologie pro krajské operační 
řízení. Nyní k ní stavbaři připojili dal-
ší objekt, ve kterém jsou jak výjezdové 
jednotky hasičů, tak i záchranné služ-
by. „Letos to bylo přesně pět let, co se do-
končila první etapa. Nutno říci, že tento 
areál, ještě bez záchranné služby, se ře-
šil již od konce 90. let, kdy jsme v souvis-
losti se změnou územního plánu hledali 

Nové středisko v Kuklenách
Hradec Králové | Rychlejší výjezdy 
na západ od krajského města, pře-
devším k nehodám na dálnici D11, 
umožní záchranářům jejich no-
vé sídlo v hradeckých Kuklenách. 
V nově vystavěné budově budou 
sídlit hasiči i záchranná služba.

společně s městem, kde umístit nové vý-
jezdové středisko hasičů. Dojezdové časy 
hasičů do západní části okresu byly dlou-
hé, protože Hradec Králové leží poněkud 
excentricky,“ uvedl Mencl s tím, že ny-
ní se dojezdy hasičů na místo události 
zkrátí ve špičce až o 10 minut.
Do nové budovy by chtěla záchranná 
služba časem umístit i své operační 
středisko s veškerým zázemím a tech-
nologiemi. Nyní v areálu sídlí hasič-
ská jednotka ve složení dvou posá-
dek a dvoučlenná posádka zdravotní-
ků. Výstavbu objektu pro hasiče fi nan-
coval z větší části stát, náklady činily 
zhruba 50 milionů korun. Z toho Krá-
lovéhradecký kraj přispěl 13 miliony 
korun a město Hradec Králové uvolni-
lo čtyři miliony.

Pro zdravotníky znamená nové pra-
coviště obrovský posun, protože hra-
decké středisko záchranné služby by-
lo a je dosud obsluhováno z hlavní 
budovy v Třebši a z areálu fakultní 
nemocnice. Posádka umístěná v Kuk-
lenách bude mít kolem 200 výjezdů 
měsíčně, tudíž k těmto dvěma stov-
kám případů záchranáři nyní přije-
dou podstatně dříve, ve špičce asi 
o 10 minut. „Když ta pomoc přijede 
ke klientovi o tolik dříve, tak je samo-
zřejmě šance na úspěšnější resuscita-
ci či včasný zásah u nejtěžších autone-
hod spolu s hasiči, například včasnější 
vyproštění ze zdemolovaných automo-
bilů,“ podotkl zástupce ředitele Zdra-
votnické záchranné služby Králové-
hradeckého kraje Jiří Mašek. (met)

bezplatná distribuce do domácností a stojanů v Královéhradeckém a Pardubickém kraji

Rada města schválila podmínky vý-
běrového řízení na dodavatele sta-
vebních prací, které by mohlo ce-
nu, na níž by měly mít podíl dotace 
z EU, ještě snížit. Rekonstrukce by 
měla opravit a staticky zajistit další 
část teras pod Starým Městem a ote-
vřít ji veřejnosti nikoli jako komuni-
kační koridor, ale jako odpočinkovou 
zónu navazující na nové schodiště 
mezi zimním stadionem a areálem 
Nového pivovaru.

Architektonické řešení předpokládá 
odpočinková místa s lavičkami, ze-
leň, altán, tedy možnost pro veřej-
nost si tam posedět s pěkným výhle-
dem na část města. Autorem záměru 
je architekt Jiří Krejčík a jeho studio.
Malíř upřesnil, že trvalo dlouhou, než 
se terasy, které vlastnila církev, poda-
řilo převést do majetku města. Návrh 
na konečnou podobu teras podle něj 
prošel městskou radou bez velkých 
problémů a diskusí. (met)

Oprava teras začala
Hradec Králové | Rekonstrukce teras pod kanovnickými domy v historickém 
centru Hradce Králové, které jsou dlouhodobě v nevyhovujícím stavu, bude 
stát zhruba 35 milionů korun. Práce by měly být hotové v příštím roce.

Akce se účastnilo celkem 56 nejlépe fy-
zicky vybavených hasičů z celé České 
republiky. Soutěž pořádalo HZS Pardu-
bického kraje, územní odbor Ústí nad 
Orlicí a Hasičský sportovní klub Ústí 
nad Orlicí. Diváci mohli sledovat dis-
ciplíny, které se nejvíce blíží zásahové 
činnosti hasičů.
Účastníci nejnáročnější soutěže po star-
tu uchopili dvě nezavodněná vedení ‚B‘ 
i s proudnicemi a roztáhli je přibližně 
na 50 metrů, kde proudnice odložili na 
metu. Dále obouručním šestikilovým 
kladivem provedli závodníci 60 úderů 
do konstrukce ‚hammer boxu‘ střída-
vě nahoru a dolů. Museli také překonat 
dvoumetrovou bariéru, transportova-
li po čtyřicetimetrové dráze 80 kilogra-
mů těžkou fi gurínu (úchopem obouruč 
zezadu – tzv. Raitekův úchop). 

Na Ohnivé rozhledně se představili nejtvrdší hasiči
Ústí nad Orlicí | Celostátní soutěž v hasičském sportu se poslední dubno-
vou sobotu konala v areálu rozhledny Andrlův Chlum v Ústí nad Orlicí. Šlo 
o 3. ročník soutěže v nejnáročnějších disciplínách Toughes Firefi ghter Ali-
ve – nejtvrdší hasič přežívá.

Na dalším stanovišti hasiči uchopli dva 
dvacetikilogramové barely, které pře-
nesli na vzdálenost 20 metrů do vy-
značeného prostoru. Nakonec je čekalo 
183 schodů rozhledny Andrlův Chlum 
(asi 12 podlaží), kde se nacházel cíl této 
náročné soutěže. 
Zlatá medaile v kategorii do 40 let zů-
stává v Pardubickém kraji, získal ji 
sedm advacetiletý Lukáš Novák časem  
153,70 sekund, z územního odboru Ús-
tí nad Orlicí., který je zároveň úřadují-
cím mistrem světa a mistrem Evropy 
v disciplínách TFA. 
Druhé místo patří Jiřímu Mikulecké-
mu z HZS SŽDC Česká Třebová (čas 
162,63 s). 
V kategorii nad 40 let první místo obsa-
dil Josef Vlk z HZS Zlín s časem 202,80 
s. Druhý skončil Josef Frýdl taktéž 

z HZS Zlín. Všechny disciplíny zdolal za 
242,23 s. 
V kategorii ‚C‘, tedy Sboru dobrovol-
ných hasičů (SDH) se první umístil 

Marek Sádecký z JSDH Česká Třebo-
vá s časem 197,03. Druhý skončil On-
dřej Dostál z SDH Sloupnice s časem 
200,10 s.  (met)

Náročná soutěž prověřila fyzickou přípravu hasičů.

Své vědomosti z oblasti práva pomě-
řili žáci pěti osmých tříd ze tří lan-
škrounských základních škol. 
Projekt Právo pro každého je zaměře-
ný na oblast primární prevence a na 
základních školách jej realizovali for-
mou interaktivní výuky práva.
Kurátorka pro děti a mládež a pra-
covnice městské policie i policis-
ta se nejdříve vyškolili v metodice 
Street Law, od března pak navště-
vovali základní školy zapojené do 
programu a připravovali děti na 
školní kola soutěže. Vítězové škol-
ních kol se v úterý utkali v měst-
ském kole.  
Žáci ZŠ Jiráskova postupují do kraj-
ského kola, které se koná 25. května 
v Hlinsku. (met)

Žáci soutěžili
v právních normách

Lanškroun | Žáci základních škol 
v Lanškrouně na Orlickoústecku 
absolvovali Městské kolo soutěže 
Právo pro každého. Zvítězila zá-
kladní škola Aloise Jiráska.

V souvislosti se jménem Leonardo da 
Vinci se většině z vás zajisté vybaví je-
ho geniální a celosvětově známé ob-
razy jako například Dáma s hranosta-
jem či slavná Mona Lisa. Málokdo však 
ví, že Leonardo vynikal i jako průkop-
nický vynálezce. Arkády Pankrác se 
rozhodly Leonarda da Vinci svým ná-
vštěvníkům představit právě v roli ge-

Praha | Ve čtvrtek 13. května odstartovala v Arkádách Pankrác interaktiv-
ní výstava vynálezů Leonarda da Vinci. V následujícím textu naleznete ma-
lou ochutnávku toho, co je do 31. května v prostorách centra k vidění. 

niálního vynálezce prostřednictvím 
unikátní výstavy. K vidění bude 9 nej-
významnějších vynálezů, které by-
ly vyrobeny přesně podle detailních 
skic, a jejich zhotovení trvalo něko-
lik let. Exponáty jsou rozmístěny ve 
všech patrech centra a o jejich funk-
ci se návštěvníci dočtou na informač-
ních tabulích umístěných u každé-

ho vynálezu. A jaké vynálezy jsou po 
dobu výstavy k vidění? Na návštěvní-
ky čeká vodní a větrný mlýn, obrněný 
tank, vrtulník, pracovní nástroje a dal-
ší předměty týkající se života a díla Le-
onarda da Vinci. 
Během interaktivní výstavy vynále-
zů Leonarda da Vinci je pro návštěv-
níky připraven i zajímavý doprovod-
ný program. Pro zájemce budou bě-
hem víkendů  22. - 23. 5. a 29. - 30. 5.
výstavou provázet zkušení průvod-

ci, kteří ochotně vysvětlí princip fun-
gování vystavených exponátů a další 
zajímavosti týkající se života a díla re-
nesančního umělce. Průvodci jsou ná-
vštěvníkům k dispozici v uvedené dny 
vždy od 14 h, 15 h a 16 h. 
V průběhu výstavy se návštěvníci 
mohou zúčastnit i zajímavé tipova-
cí soutěže o tématický víkendový po-
byt v Paříži a hodnotné dárkové balíč-
ky. Více informací na www.arkady-pan-
krac.cz/soutez.

Celá výstava je koncipována tak, aby si 
i návštěvníci mohli vyzkoušet na jakém 
principu exponáty fungují. Spousta vy-
možeností dnešní doby se zakládá na 
Leonardových nápadech a konceptech 
z přelomu 15. a 16. století. Možná bu-
dete překvapeni, s kolika jeho vynále-
zy se každodenně setkáváte. Ponořte 
se do fascinujícího světa vynálezů ne-
obyčejně talentovaného člověka, který 
zasahuje daleko do minulosti, a přesto 
hladce přechází do současnosti.  (met)

Fascinující svět vynálezů Leonarda da Vinci
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Katedrála Svatého Ducha byla během 
bohoslužby zcela zaplněná. „Atmosféra 
byla velmi srdečná,“ řekl biskupský se-
kretář Vojtěch Macek. Kromě ofi ciálních 
hostů, mezi které patřil i prezident Vác-
lav Klaus a pražský arcibiskup Dominik 
Duka, sledovalo mši na obrazovce před 
katedrálou několik stovek lidí.
Odpolední program začal zdravicemi 
a gratulacemi, požehnáním a také pro-
jevem samotného arcibiskupa Karla 
Otčenáška. Ten připomenul svoje život-
ní krédo o spřátelení v duchu svatém. 
„Vyzval věřící a všechny lidi k přátelství 
mezi sebou navzájem a k lásce k Bohu,“ 
uvedl biskupský sekretář. Odpolední 
program na náměstí sledovaly asi tři 
tisíce lidí.
Mezi hosty nechyběl ani zástupce Par-
dubického kraje Roman Línek, který 
druhému služebně nejstaršímu bis-
kupovi na světě předal dar v podobě 

Děkovnou mši k narozeninám arcibiskupa 
Otčenáška sledovaly tisíce lidí

V Hradci Králové se sloužila děkov-
ná pontifi kální mše svatá u příle-
žitosti 90. narozenin arcibiskupa 
Karla Otčenáška. Před zaplněnou 
katedrálou sledovalo mši několik 
set lidí, odpolednímu programu 
na náměstí přihlíželo na tři tisíce 
věřících.

perníkového kostela zvěstování Panny 
Marie v Pardubicích. K němu váže ar-
cibiskupa Otčenáška vzpomínka z dob, 
kdy byl v Pardubicích za minulého reži-
mu vězněný. „V padesátých letech minu-
lého století strávil arcibiskup Otčenášek 
několik let za mřížemi v budově dnešního 
okresního soudu a před pár lety mi při 
společném setkání vyprávěl, že se zpoza 
okna své cely díval právě na tento kostel. 
To mu dávalo naději a sílu, že nakonec 
vše dobře dopadne,“ vysvětlil náměstek 
hejtmana, proč jako dar zvolil právě 
motiv kostela, který se nachází mezi 
pardubickým hejtmanstvím a budo-
vou, v níž byl arcibiskup kdysi vězněn.
Karel Otčenášek se narodil se 13. dubna 
1920 v Českém Meziříčí v rodině kolá-
ře Františka Otčenáška. Studoval na 
Arcibiskupském gymnáziu v Praze, ke 

kněžství se připravoval v Hradci Krá-
lové a Římě), kde byl 17. března 1945 
vysvěcen na kněze. Po skončení války 
se vrátil do vlasti, kde byl v roce 1950 
tajně vysvěcen královéhradeckým bis-
kupem. 
V 50. letech strávil více než deset let 
v komunistickém vězení. Teprve po 
listopadu 1989 mohl převzít správu 
diecéze, do té doby řízené kapitulním 
vikářem. Téhož roku jej papež Jan Pa-
vel II. potvrdil jako diecézního biskupa 
v Hradci Králové. Úřad sídelního bis-
kupa vykonával do roku 1998, kdy po 
něm nastoupil Dominik Duka. Téhož 
roku jej papež jmenoval osobním arci-
biskupem.

Arcibiskup Otčenášek dostal kostel z par-
dubického perníku.

Text: Metropol
Foto:Pardubický kraj

Arcibiskup Otčenášek

Na odstranění betonové fasády při-
spěl Pardubický kraj částkou 300 ti-
síc korun a město Polička, které hrad 
před sto lety zakoupilo, přidalo 150 
tisíc korun. Velká rekonstrukce však 
hrad teprve čeká. Pokud město uspě-
je v regionálním operačním progra-
mu určeném na podporu cestovního 
ruchu, tak opraví hradní palác, hrad-
by a na baštách se objeví dva vyhlíd-
kové altány, které v minulosti k hra-
du patřily. V domě zbrojnošů bude 
interaktivní expozice. „Projekt Svoja-
nova, který počítá s rozšířením služeb 
v oblasti cestovního ruchu, patří mezi 
zdařilé, ale teprve komise rozhodne, 
kdo fi nanční prostředky z evropských 

Na hradě Svojanov odkrývají 
původní architekturu

Na středověkém hradě Svojanov na Svitavsku obnovují původní architekturu. 
Podle zachovaných nákresů vznikají na fasádě hradního paláce renesanční 
sgrafi ta. Řemeslníci také postupně odkrývají zdivo zříceniny, které se ukrý-
valo pod betonovou omítkou paláce. Atraktivitu hradu zvýší obnova domu 
zbrojnošů i části hradeb, pokud město uspěje se žádostí o evropské peníze.  

fondů získá,“ uvedl hejtman Radko 
Martínek. Věří, že obnova svojanov-
ského hradu by zvýšila návštěvnost 
také v podhradí. 
„Těší mě, že město nespoléhá pouze 
na evropské dotace, ale snaží se získat 
fi nanční prostředky i od ministerstva 
kultury,“ řekl hejtman při návštěvě 
hradu Svojanov. Ocenil, že obnovu 
sgrafi t hradí kastelán Miloš Dempír 
ze vstupného, které vloni zaplatilo 
více než 46 tisíc turistů. Od ledna 
letošního roku navštívilo hrad už ví-
ce  než sedm tisíc lidí.

Hejtman Radko Martínek vylezl na lešení, aby se podíval, jak vypadají sgrafi ta 
na hradním paláci.

Text: Metropol
Foto:Pardubický kraj

Jen ta opravdová.Která vzbudí vášeň?

Oba výrobky vypadají na první pohled stejně. Ale ty podstatné rozdíly se skrývají uvnitř. Výrobky 
označené KLASA nesou pečeť zcela výjimečné kvality.

Přijďte ochutnat výrobky KLASA. Najdete nás 29. května na slavnostech na Valdštejnském 
náměstí v Jičíně!
 
www.eklasa.cz

PŘIJĎTE NA CHUŤ HISTORII
s vybranými současnými výrobky KLASA

na Valdštejnských slavnostech.

KLASA_Valdstein_Metropol_246x196.indd   1 5/11/10   4:42:58 PM
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bezplatná distribuce do domácností a stojanů v Královéhradeckém a Pardubickém kraji

Vážení spoluobčané,
dovolte, abych vás opět oslovila před volbami 
do Poslanecké sněmovny Parlamentu České 
republiky a připomněla vám program sociální 
demokracie a její cíle. Proč píši o připomenutí 
programu a cílů? Protože jsem vám je předklá-
dala na podzim roku 2009, kdy jsme byli před 
mimořádnými volbami. Teď jsme před volbami 
řádnými, zato v době opravdu těžké ekono-
mické krize a zároveň hluboké krize důvěry 
v politiku. Není to období lehké pro nikoho 
z nás. Domnívám se však, že společně doká-
žeme všechna úskalí překonat díky vzájemné 
spolupráci mezi námi, sociálními demokraty, 
a vámi, našimi spoluobčany. Do volební kampa-
ně vstupujeme s programem Změny a naděje, 
který v případě vítězství v květnových volbách 
zrealizujeme.  

Hlavním cílem politiky sociální demokracie je 
kvalita a důstojnost života každého člověka, ži-
jícího v České republice. Víme, že spokojenost li-
dí se neměří ziskem bank nebo elektrárenských 
společností. Ale právě neúměrné zisky různých 
společností, které si pak rozdělují jednotlivci, na 
spokojenost lidí vliv má. Proti poctivému zisku 
nelze nic namítat, ale zisk, který se tvoří převáž-
ně z našich peněžek jenom tím, že se například 
zvedne cena elektřiny, vodného a stočného, tep-
la a plynu, poplatků za vedení účtů v bankov-
ních domech, za telefony, tak to již je na zcela 
oprávněnou kritiku. Za tři roky Topolánkovy 
a Kalouskovy vlády zcela selhala role státu a re-
gulačních orgánů. To se musí napravit!

Chceme, aby všichni občané opravdu měli pří-
ležitost dosáhnout vyšší životní úrovně. Aby se 
lidé nebáli mít více dětí a aby měli jistotu, že 
jejich děti mají šanci na dobré vzdělání a úspěš-
ný život. Podporou veřejných i soukromých 
investic a lepším čerpáním evropských fondů 
obnovíme hospodářský růst. Je to cesta ke spl-
nění našeho závazku snížit tempo zadlužování 
do roku 2013 na polovinu. Nastartováním hos-
podářství dosáhneme toho, aby vznikala nová 
pracovní místa. Aby se mzdy, platy, důchody 
a sociální dávky sbližovaly se zeměmi, které 
do Evropské unie vstoupily dávno před námi. 
A také chceme, aby se stavělo více cenově do-
stupných bytů. 

Dalším cílem je, aby každý občan měl jistotu 
kvalitní zdravotní péče bez ohledu na obsah své 
peněženky. Aby důchod byl skutečnou odmě-
nou za celoživotní práci, aby se důchodci nemu-
seli obávat budoucnosti, tedy aby měli jistoty 
dostupné zdravotní péče a jistoty sociální. Aby 
propad do nezaměstnanosti nebyl automaticky 
propadem celých rodin do bídy.

Rovněž životní prostředí je třeba zachovat v lep-
ší kvalitě dalším generacím. 

Zaměstnanec i zaměstnavatel musí mít dobře 
vymezena svá práva a povinnosti. Aby zaměst-
nanec, zaměstnavatel i živnostník měli motiva-
ci k práci i šanci k úspěchu. 
Jedním z klíčových témat naší země je sociální 

smír. Případným konfl iktům mezi zaměstnava-
teli a zaměstnanci je nutno předcházet dialo-
gem mezi partnery a následně řešit kompromi-
sem na základě vyjednávání. Současná krize si 
vyžaduje širší a citlivější konsenzus než kdyko-
liv v minulosti. 

Kolik máme v peněžence je důležité. Ale pod-
statná je také míra svobod a rozsah demokra-
tických principů. Máme obavu, aby právě sou-
časná krize nevedla k omezení svobody. Aby se 
neobjevil někdo, kdo si vezme občany bez práce 
jako rukojmí a využije jejich bezmoci. Protože 
svoboda je podle nás možná jen tehdy, pokud je 
všem lidem přiznán nárok na důstojné ekono-
mické a sociální postavení. 

Jednou z největších předností České republiky je 
vyvarování se ostrých sociálních kontrastů. Stá-
le patříme k zemím s nejnižším ohrožením chu-
dobou. Česká pravice to tak nevnímá, je jí jedno, 
jak se žije běžným občanům a sociální jistoty 
bere jako něco nadbytečného. To nesmíme do-
pustit. Právě proto předkládáme všem voličům 
program České strany sociálně demokratické. 
Ten dává jistoty lidem a naději pro naši zemi.

Stalo se již tradicí, že jsme krajem s nejvyšší vo-
lební účastí. Doufám, že tradici neporušíme. 

Vážení spoluobčané, chceme nést odpovědnost 
za vývoj v této zemi a tím i za váš důstojný ži-
vot. To můžeme v plném rozsahu pouze tehdy, 
budeme-li účastni ve vládě České republiky. Bez 
vašich hlasů to však nedokážeme. Prosím, po-
mozte nám a volte č. 9 - Českou stranu sociálně 
demokratickou. Děkuji.

S úctou a přátelsky
Ing. Hana Orgoníková,
poslankyně za ČSSD,
předsedkyně KVV ČSSD
Královéhradeckého kraje

Hlavním cílem politiky ČSSD je kvalita a důstojnost života lidí
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Odvaha je dobře utajená podoba strachu (Sofokles) bylo správné znění tajenky v minulém čísle. Film na DVD  obdrží  dr. Jan Bedrna z Hradce Králové. Pro úspěšného vy-
losovaného luštitele dnešní křížovky je připraven plážový slunečník. Těšíme se na vaše odpovědi na adresách: VÝCHODOČESKÝ METROPOL, Čs. armády 287, 500 03 
Hradec Králové, nebo krizovkavychod@tydeniky.cz (napište telefonní spojení, abychom vás mohli kontaktovat) nejpozději do 28. května 2010. Příjemnou 
zábavu a hodně štěstí přeje vaše redakce.
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Adamova 
družka

Sloní
zub

Čára 
symetrie

Nikoliv
Jméno 

norských 
králů

Domácí
varianta 
jména 

Markéta

Světová 
modelka 

tmavé pleti

Rostlina 
laloška

Možná 
(básnicky)

Město
v

Nizozemí
Nemocná

Ruské
jezero

Český
Rusky
„již“

Úder 
sekyrou

Hospodář-
ství

Část 
antického 

sloupu

Šelmy

1

Pobídka

Jméno Cha-
čaturjana

Fanfára 
trubačů

Vření

Peněžní 
poukázka

Cestářská 
metoda

Slovensky 
„odvážně“ 4

Jméno 
herečky 

Chýlkové

Osázená

Islámský 
duchovní

Občan 
Bukurešti 2 Švýcarská 

řeka

Chobot-
natec

Vojenská 
kantýna

Uklízet 
koštětem

Menší
lesní
šelma

Český 
právník 

(Bohuslav)

Bůžek
lásky

Odlévaná

Úkaz
po dešti

Antikoncep-
ční tělísko

Bodavá 
moucha

Jméno
běžce 

Zátopka
Hroby

Ta
i ona

NAPOVÍME:
Ik, uni, mob, 
Edam, kyma, 
Ečer, Reno.

Kluci Obklad

Výraz
podivu

Město
v Nevadě

Podoba 
jména 

Dezider

Jednoba-
revný

Zmrzlá
voda

Továrna
ve Vodo-
chodech

Řeka v Plzni

Vrchem

Římských 
1500

Souhlas

Dramaturg 
České 

televize 
(Aleš)

Anglicky 
„dav“

Dlouhá zpěv-
ná slabika

Obilnina

Chemická 
značka 
thulia

Staro-
římský 
pozdrav

3 Doleji

Vznešené 
cíle

Typ
auto-

mobilu 
Morris

Otázka
při

sázce

     

METROPOL            
recept

Suroviny: Korpus: 4 vejce, 1 vanilkový 
cukr, 70 g krystalového cukru, 100 g 
mletých oříšků, 50 g strouhanky, tuk 
na vymazání, strouhanka na vysypá-
ní formy, pečicí papír na dno formy.
Zdobení: 250 ml smetany ke šlehání, 
1 vanilkový cukr, 1 ztužovač šlehačky, 
50 g nahrubo strouhané čokolády na 
posypání, 2 lžičky vaječného likéru.
Postup: Ze 4 bílků ušleháme tuhý 
sníh, vmícháme 1 vanilkový cukr, 
krystalový cukr, 4 žloutky a mleté 

Oříškový dort
s vaječným likérem

oříšky promíchané se strouhankou. 
Dno formy obkreslíme na pečicí papír 
a vystřihneme. Boky formy vymaže-
me a vysypeme strouhankou. Na dno 
formy vložíme pečicí  papír. Těsto 
nalijeme do dortové formy a pečeme 
v troubě předehřáté na 150-180 ˚C. 
Upečený a vychladlý korpus vyklopí-
me a sloupneme papír.
Smetanu smícháme s 1 vanilkovým 
cukrem, 1 ztužovačem šlehačky 
a ušleháme. Vychladlý korpus nazdo-
bíme na povrchu i po stranách šle-
hačkou, posypeme strouhanou čoko-
ládou a pokapeme vaječným likérem. 
Necháme v chladničce alespoň 2 ho-
diny ustát. Podáváme ke kávě, cappu-
ccinu, horké čokoládě nebo čaji.

Z kuchařky Petra Novotného
„Vaječný sen“

METROPOL            
pranostiky na květen

Mokrý máj - chleba hoj.
Suchý květen - mokrý červen.
Deštivý květen - žíznivý říjen.
Není-li květen ani příliš studený, ani 
mokrý, naplňuje stodoly i sudy.
V máji vlhko, chladno - bude vína 
na dno.

V máji aby ani hůl pastýřova neo-
schla.
Májová vlažička - naroste travička; 
májový deštíček - poroste chlebíček.
Na mokrý květen přichází suchý 
červen.
Když se v máji blýská, sedlák si výská.

Pokojová, na údržbu nenáročná rost-
lina k nám přišla ze střední Ameriky. 
Má ráda velmi světlá, ale i stinnější 
místa. Dá-li se v létě ven, roste rych-
leji. V zimě jí postačí teplota kolem 
5 stupňů Celsia. V létě by se měla 
přiměřeně a v zimě spíše méně za-
lévat. K nejzajímavějším druhům 
patří Yucca elephantipes.

METROPOL            
rostlina

Yucca

Při práci na zahrádce
si chraňte oči
K poranění očí může dojít při práci na 
zahrádce, která je spojena s prostři-
hem, sázením či hnojením, dochází 
mechanicky, ale i chemicky. Okolí 
a povrch oka bývají často poraněny 
ostrými okraji rostlin nebo odlétající-
mi úlomky (např. při drcení odpadu). 
Stejně nepříjemný může být prach či 
zrnka zeminy v oku. Ještě závažněj-
ší je pak zcela jistě zasažení např. 
chemickým postřikem, při míchání 
hnojiv nebo prostředků na hubení 
hmyzu. 
Zahrádkáři by se rovněž měli infor-
movat o tom, zda rostliny, se kte-
rými pracují, nejsou toxické. V žád-
ném případě pak není dobré si po-
třísněnýma rukama otírat tvář nebo 
mnout oči. 
Nebezpečí může hrozit i při zastři-
hování rostlin - nebezpečím není 
jen odlétnutí třísky či trnu do oka, 
ale i možnost poleptání rostlinnými 
šťávami. Dojde-li k takové situaci, je 
třeba urychleně oči vypláchnout pod 
tekoucí vodou a podle závažnosti 
okamžitě navštívit oční pohotovost. 

METROPOL            
hobby

Beran 21. 3. - 20. 4.
Přestože se snadno dostáváte 

do rozporu s okolím, nejbližší dny prožije-
te ve znamení pohody a souznění s part-
nery. Nebuďte ale přesvědčeni o své neo-
mylnosti. Vyplatí se vám to.   

Býk 21. 4. - 21. 5.
Vaše tvrdohlavost a svévol-

nost je možná dobrá v pracovním 
prostředí, ale ve vztahu k opačnému 
pohlaví vám tyto vlastnosti působí 
značné potíže.  Přiznejte si sebekritic-
ky, že si v nich občas libujete.

Blíženci 22. 5. - 21. 6.
Chovejte se tak, abyste, až se 

proberete z jarního opojení, nemuseli 
ničeho litovat. Romantické úlety jsou 
sice kořením vašeho života, nenechej-
te se však jimi bezhlavě unášet, ať za 
ně nezaplatíte příliš tvrdě.

Rak 22. 6. - 22. 7.
Šetřete si své síly, jinak vám 

hrozí totální vyčerpání.  Vaše nestálé 
nálady ještě umocňují časté změny 
jarního počasí a to vám neprospívá. 
Nepřemýšlejte o minulosti, raději si 
naplánujte výlet do přírody.

Lev 23. 7. - 23. 8.
Připravte se na příjemné pře-

kvapení, a i když vám nevyzná lásku 
muž nebo žena vašich snů, budete se cítit 
velmi šťastní. Ani k tomu nebudete potře-
bovat marihuanu, heroin či  LSD.

Panna 24. 8. - 23. 9.
Jestli máte pocit, že musíte ve 

svém životě něco změnit, udělejte to co 
nejdříve. Nebojte se nových věcí a při 
rozhodování se řiďte jen svojí intuicí. 
Jste velmi schopní a kreativní, je na 
čase posunout se dál.

Váhy 24. 9. - 23. 10.
Proberte si, komu jste se v po-

slední době nezachovali dobře a naprav-
te to. Pocit, že se někdo kvůli vám cítí 
ukřivděný, nepřispěje k příjemné nála-
dě. Přiznejte chybu a uleví se vám.

Štír 24. 10. - 22. 11.
Jste velmi přístupní li-

chotkám, proto si dejte pozor na lidi, 
kteří tuto vaši slabinu nejenže pozna-
jí, ale umí ji šikovně využít. Kdybyste 
se zamilovali, nepřevádějte hned svá 
konta na účty milenek a milenců.

Střelec 23. 11. - 21. 12.
Vaše tělo potřebuje hodně kys-

líku, proto byste měli provádět pravi-
delná dechová cvičení. Prospějí vám 
nejen fyzicky, ale zklidní i vaši ohni-
vou a prchlivou povahu, která vás 
občas přivádí do malérů.

Kozoroh 22. 12. - 2O. 1.
Řiďte se pravidlem nebýt nad-

míru srozumitelný, protože většina si 
neváží toho, čemu rozumí, ale ctí jen 
to, co nechápe. Člověk bez tajemství 
je jako odkrytá karta. Mlčenlivost je 
známkou sebeovládání.

Vodnář 21. 1. - 19. 2.
Zásadou vyhlášených hráčů 

je umět zavčas zanechat dařící se hry. 
Mějte ji na mysli, když vás občas pře-
může vášeň pro hazardní hry. Nezapo-
meňte, že vytrvalé štěstí je podezřelé, 
jistější je to občasné.

Ryby 20. 2. - 20. 3.
Pokud máte pocit, že vaše tvář 

je příliš obnošená, napuchlá, upráše-
ná a všemi okoukaná a že už ji sotva 
lze dál nosit, nic si z toho nedělejte. 
Odstraňte ze svého okolí všechna zr-
cadla a nedívejte se do nich.

METROPOL 
horoskop

Připravila: Žofi e Mašková

www.tydeniky.cz
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Členové minulých, současných i bu-
doucích olympijských výprav mají 
mnoho společného. Sudičky jim daly 
do vínku talent, houževnatost a lás-
ku ke sportu, který je stojí mnoho 
odříkání, vyžaduje vytrvalost, ale 
přináší jim radost. Třeba v podobě 
medailí. Pro taneční pár Kamilu Háj-
kovou a Davida Vincoura patřil start 
na zimní olympiádě ve Vancouveru 
k vrcholům v jejich kariéře, přestože 
domů přijeli bez medaile. Naplnili 
však Coubertinovo heslo, že důležité 
není zvítězit, ale zúčastnit se.  

Kontakt pro fi rmy a podnikatele: inzerce@tydeniky.cz | bezplatná distribuce do domácností a stojanů v Královéhradeckém a Pardubickém kraji

V Pardubicích se setkaly tři generace olympioniků
Pardubice | V Rytířském sále pardubického zámku se ve středu 5. května 
setkaly tří generace olympioniků, kteří se narodili v Pardubickém kraji.  
Hejtman Radko Martínek a radní pro školství Jana Pernicová jim poděkova-
li za reprezentaci na letošní olympiádě, ale i těch v předcházejících letech. 
Sportovcům tří generací předali perníkové chaloupky s věnováním.

O zavedení sportu na školy se snažil 
již Francouz Pierre Coubertin, který 
se zasadil o obnovení olympijské 
myšlenky. Určitě by měl radost, že 
v České republice již sedm let zá-
vodí pod olympijskými kruhy také 
děti a mládež. Za pozornost stojí, 
že u vzniku dětských olympiád stál 
od prvopočátku Pardubický kraj. Na 
IV. Zimní olympiádě dětí a mláde-
že v Liberci kraj reprezentovalo 68 
sportovců ve věku od 10 do 15 let.  
Účastníky slavnosti spojuje také to, 
že se většina z nich narodila v na-

Nejmladší olympionici dovezli z Liberce šestnáct medailí.
„Podali jste vynikající, fantastický vý-
kon. Zapsali jste se do historie hokeje 
i našeho kraje,“ pogratuloval pardu-
bickým hokejistům k zisku pátého 
mistrovského titulu hokejové O
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extraligy v ledním hokeji hejtman 
Martínek. „Díky vám a také díky va-
šim fanouškům jsou Pardubice nejlepší 
hokejové město v České republice,“ řekl 
na pódiu hejtman a pozval novope-
čené držitele titulu na setkání s nej-
úspěšnějšími sportovci Pardubické-
ho kraje. 
Extraligovým vítězům a Dominiku 
Haškovi pogratuloval vedle kapely 
Ilegal Mládek Děda band a sloven-

ské kapely No Name také zpěvák 
Karel Gott.  

Dar za mistrovský titul
Hejtman Pardubického kraje Radko Martínek daroval českým mistrům 
extraligy nápoj vítězů. Demižon archivní biskupické slivovice převzalo při 
show v ČEZ Aréně vedení hokejového klubu HC Eaton s trenérem Václavem 
Sýkorou. Každý z hráčů dostal na památku vítězného tažení v play off pla-
catici slivovice se svým portrétem.

Vítězové a gratulanti (zprava): trenér Václav Sýkora, kapitán hokejistů Jan Kou-
kal, senátor Jiří Stříteský, náměstek primátora Alexandr Krejčíř, primátor Jaro-
slav Deml a hejtman Radko Martínek

Text: Metropol

šem kraji.  Olympiádu v kanadském 
Vancouveru reprezentovalo úspěš-
né trio biatlonistů, které pochází 
z Letohradu. Krasobruslařka Kamila 
Hájková je rodačkou z Poličky a Jiří 
Magál z Chrudimi. Medailista však 
nepřijel, protože byl na dovolené.  
Nejstarší generaci olympioniků za-
stupoval Vladimír Martinec, který 
v  Pardubicích strávil část hokejo-
vé kariéry a je držitelem stříbrné 
a bronzové olympijské medaile. 
Pardubickému atletu Jaromíru Šlé-
grovi unikl v Římě cenný kov jen 
o vlásek. A ti nejmladší, kteří při-
vezli z Liberce šestnáct medailí, 
jsou v Pardubickém kraji také do-
ma. (met)

V Moravské Třebové občané 
hlasováním rozhodli, kdo je 
nejlepším sportovcem města za 
rok 2009. Anketa se ve městě vy-
hlašovala již po čtrnácté. A o ví-
tězi rozhodovali pouze hlasující 
občané.

Letos se hlasování účastnilo 917 li-
dí a ti rozhodli, že nejlepším spor-
tovcem Moravské Třebové je atlet-
ka Nikola Pařilová, která získala 143 
hlasů.
Nikola Pařilová se stala také ví-
tězkou v kategorii mládeže, v do-
spělých pak cyklistka Bedřiška 
 Schnei derová. Jako nejlepšího tre-
néra zvolili hlasujících trenérku at-
letů Zdenu Marečkovou a za dlou-
holetou práci a zásluhy o rozvoj 
hokejového a fotbalového oddílu 
dostal ocenění také Antonín Štěpá-
nek. (met)

Moravská Třebová 
zná nejlepší sportovce
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Vážení a milí čtenáři,
nastal čas zábavy a oslav pod širým 
nebem, abychom si všichni zpříjem-
nili chvíle po plnění pracovních po-
vinností. Také my vám tentokrát 
chceme několik možností nabídnout. 
Tak třeba hned na titulní straně je 
rozhovor s ředitelkou zoo ve Dvoře 
Králové, kde mají letos hned něko-
lik novinek – především otevření Sa-
fari kempu. Určitě stojí za zhlédnutí 
a vyzkoušení, co říkáte? Nebo se mů-
žete vypravit do Ratibořic a Babičči-
na údolí. Že jste tam už byli? Neva-

dí, zkuste pozvat své přátele a zná-
mé, kteří si s dětmi mohou na místě 
připomenout klasiku české literatu-
ry – Babičku Boženy Němcové. V pří-
padě nevlídného počasí nabízíme ná-
vštěvu železničního muzea v Rosi-
cích nad Labem, kde zahájili už de-
sátou sezónu. 
Zajímavé exponáty letos doplnili o 
dva renovované nákladní vozy řady 
Ztrc a Np. Tyhle zkratky v realitě ur-
čitě potěší milovníky staré železni-
ce. Turistický vláček na kolech  začal 
jezdit ulicemi Hradce Králové – ta-

to atrakce může posloužit rodičům 
i prarodičům jako dárek ke Dni dětí. 
Téměř identické vláčky čekají na pa-
sažéry také v zoo ve Dvoře Králové 
a v Trutnově. Pravidelnou sezónu za-
hájí v prvních červnových dnech ra-
rita v ČR, kterou se jihočeským patri-
otům podařilo, alespoň do roku 2015, 
zachránit. Jedná se o Otáčivé hlediš-
tě v Českém Krumlově a podle zpráv 
z Jihočeského divadla, které zajišťuje 
program, je o představení velký zá-
jem. Na níže uvedené adrese si mů-
žete již nyní objednat nevšední zá-

žitek v přírodě. Vám všem, kteří ně-
který z tipů na výlet dnešního vydání 
Východočeského Metropolu využije-
te, ale i těm, kdo budete trávit volné 
chvíle jiným způsobem, přejeme pří-
jemné jarní dny, na které budete rá-
di vzpomínat. 
Mějte se hezky. To vám za celý tým 
redakce, obchodu a distribuce Výcho-
dočeského Metropolu přeje

Jana Böhmová,
ředitelka pro východní Čechy
e-mail: bohmova@tydeniky.cz
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Otáčivé 
hlediště
Český 
Krumlov

4. 6. - 15. 6.
21.30 hod.

Macbeth | William Shakespeare 
Krvavý příběh o muži, který se na cestě k moci nezastavil před ničím...

18. 6. - 3. 7.
21.30 hod.

Sluha dvou pánů | Carlo Goldoni 
Komedie o tom, že dvěma pánům sloužit nelze v režii Jiřího Menzela. 

6.7. - 11.7.
21.30 hod.

Čarostřelec | Carl Maria von Weber
Romantická pohádková opera v režii fi lmového režiséra
Zdeňka Trošky v českém překladu.

14.7. - 18.7.
21.30 hod.

Sen noci svatojánské / Felix Mendelssohn–Bartholdy
Balet  na motivy pohádkové komedie Williama Shakespeara. 

23.7. – 28.7.
21.30 hod.

Don Giovanni | Wolfgang Amadeus Mozart 
Mozartova slavná opera v podání světových hvězd před Otáčivým hledištěm!
Uvádíme v italském originále!

30.7. - 15.8.
21.00 hod.

Robin Hood | Martin Glaser – Olga Šubrtová
Nesmrtelná legenda o hrdinovi ze Sherwoodského lesa
s Ondřejem Veselým v hlavní roli.

17.8. – 22.8.
20.30 hod.

Macbeth | William Shakespeare 
Krvavý příběh o muži, který se na cestě k moci nezastavil před ničím...

24.8. – 29.8.
20.30 hod.

Čarostřelec | Carl Maria von Weber
Romantická pohádková opera v režii fi lmového režiséra
Zdeňka Trošky v českém překladu.

19. a 20.6., 2. a 3.7., 
31.7. a 1.8. | 17.00 hod.

2. – 5.9. | 20.00 hod.
10. a 11.9. | 19.30 hod.

Kašpárek v rohlíku aneb Dneska to roztočíme | D. Dvořák, Z. Jecelín
Bejbypankový kabaret se zbrusu novými scénkami a známými písničkami z obou 
CéDé v denní syté verzi a večerním speciálu s několika chody navíc.

www.otacivehlediste.cz
www.revolvingtheatre.com
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Zámek Ratibořice a Babiččino údolí – duch Boženy Němcové
Národní kulturní památka státní zámek Ratibořice leží přímo u České 
Skalice, několik kilometrů od Náchoda. Původně barokní letohrádek byl 
v letech 1825 - 26 přestavěn v duchu pozdního středoevropského klasi-
cismu.  Přestavba dala zámku ráz elegantního venkovského sídla vysoké 
aristokracie. Přitom historie Ratibořic je daleko starší. Snad každý ovšem 
spojí areál a zámek s dílem Boženy Němcové.

První písemná zpráva o existenci pan-
ského sídla a vsi v Ratibořicích pochází 
z roku 1388, kdy se rytíř Vaněk ze Žam-
pachu, uvedený jako majitel, podepi-
soval z Ratibořic.  Od roku 1464 pat-
řily Ratibořice k panství Rýzmburské-
mu. Tvrz v Ratibořicích nebyla obývá-
na, začala chátrat a na konci 16. století 
zanikla. Roku 1582 zakoupil Ratiboři-
ce i Rýzmburk rod Smiřických ze Smiřic 
a oba statky byly připojeny k rozsáh-
lému panství  Náchodskému. Po bitvě 
na Bílé Hoře získali Náchodské panství 
Trčkové z Lípy. Poslední český majitel, 
Adam Erdman Trčka z Lípy, byl zavraž-
děn spolu se svým švagrem Albrech-
tem z Valdštejna v Chebu roku 1634. 
Císař Ferdinand II. věnoval Náchod-
ské panství téhož roku  knížeti Ottaviu 
z Piccolomini. V létech 1702 - 1708 si 
nechal kníže Lorenzo z Piccolomini 
v Ratibořicích postavit barokní záme-
ček, který měl sloužit jako letní a lovec-
ké sídlo. Stavba byla vybudována pod-
le vzoru italských letohrádků, jako tak-
zvané „casino“. 
V roce 1792 koupil Náchodské pan-
ství Petr Biron, vévoda Kuronský a Za-
háňský. Po vévodově smrti v roce 1800 
zdědila Náchod a Ratibořice vévodova 
nejstarší dcera Kateřina Frederika Vi-
lemína Benigna, vévodkyně Zaháňská 
(*1781 - 1839). Krásná, bohatá a du-
chaplná vévodkyně si Ratibořice zvo-
lila za své stálé letní sídlo. Zámek ne-
chala v létech 1825 - 1826 přebudovat 
ve stylu klasicismu a empíru. V okolí 
zámku byl založen přírodně krajinář-
ský park, postupně rozšířený na ce-
lé údolí řeky Úpy. Nechala vybudovat 
také lovecký pavilon a palmový skle-
ník. Vévodkyně na zámku hostila řadu 
významných osobností, například ra-
kouského kancléře, knížete Klemense 
Metternicha, ruského cara Alexandra 

I. a v roce 1813 propůjčila ratibořický 
zámek k tajným jednáním o protina-
poleonské koalici diplomatům Prus-
ka, Ruska a Rakouska. Vévodkyně je 
též veřejnosti známa jako ‚paní kněž-
na‘ z knihy české národní spisovatelky 
Boženy Němcové Babička.   
Po smrti vévodkyně Zaháňské v roce 
1839 bylo panství prodáno roku 1840 

Zámek Ratibořice z ptačí perspektivy.

říšskému hraběti Octavianu z Lippe - 
Biesterfeldu. Roku 1842 zakoupil pan-
ství se 114 vesnicemi a městečky, řa-
dou průmyslových závodů a zámky 
v Náchodě, Chvalkovicích a Ratiboři-
cích Jiří Vilém, říšský kníže ze Schaum-
burg - Lippe, suverénní panovník jed-
noho z malých knížectví  na severu Ně-
mecka. Schaumburgové nechali zámek 

upravit v létech 1860 - 1864 do dnešní 
podoby. Členové a členky rodu Schaum-
burg - Lippe byli svými sňatky spojeni 
s mnoha panovnickými dvory Evro-
py. Nejtěsnější svazky byly navázány 
s dánskou královskou rodinou. V drže-
ní rodu Schaumburg - Lippe zůstal zá-
mek až do zestátnění v roce 1945.  
Zámek a Babiččino údolí jsou navště-
vovány zejména díky dílu české národ-
ní spisovatelky Boženy Němcové (1820 
- 1862). Její román Babička je idealizo-
vaným obrazem spisovatelčina dětství 
a raného mládí, které trávila s rodiči, 
sourozenci a milovanou babičkou v Ra-
tibořicích. Kniha vypráví o životě ven-
kovského lidu, jeho všedních staros-
tech a radostech.
Zámek je společně s ostatními objek-
ty v Babiččině údolí ve správě Národní-
ho památkového ústavu, územního od-
borného pracoviště v Josefově.

Text: Metropol
Foto: zámek Ratibořice

Členům Pardubického spolku histo-
rie železniční dopravy popřál náměs-
tek Tichý hodně zdaru a elánu a také 

V Rosicích zahájili sezonu železničního muzea
Desátá sezona muzea v Rosicích nad Labem byla slavnostně zahájena 
v pátek 30. dubna. Výsledky stovek hodin práce nadšenců i příznivců že-
lezničního muzea ocenil  náměstek hejtmana pro dopravu, investice a do-
pravní obslužnost Jan Tichý. 

Text a foto: Metropol

velkou návštěvnost v jubilejní sezó-
ně. „Exponáty doplněné o dva renovo-
vané nákladní vozy řady Ztrc a Np pat-
ří k novinkám. Jsem přesvědčen, že zají-
mavá výstava přiláká turisty z celé Čes-
ké republiky, jak tomu bylo o prvním 
májovém víkendu, kdy děti jezdily za-
hradní železničkou LGB a jejich rodiče 
si prohlíželi model lokomotivy T47.0,“ 
řekl náměstek hejtmana. 
Muzeum vzniklo na sklonku roku 
2000 a v prostorách nyní předsta-
vuje na 700 různých drobných arte-
faktů připomínající historii železnice 
a městské dopravy především na Par-
dubicku a v okolí dostupném po při-
lehlých tratích.  

Trasa vláčku vede od Muzea východ-
ních Čech přes Pražský most, po ná-
břeží Labe a Tyršův most zpět na tří-
du ČSA. Zájemci se tak podívají po-
dél zachovalých městských hradeb 
až k Mýtské uličce, kterou vjedou 
do historické části Hradce Králové. 
Přes Malé náměstí, uličkami kolem 
Klicperova divadla vláček pokraču-
je na Velké náměstí, kde je u Rad-
nice malá zastávka. Poté souprava 
sjede ulicí V Kopečku zpět na třídu 
ČSA a kolem Adalbertina dorazí zpět 
k muzeu.
„Je to atrakce, která bude kromě pon-
dělí jezdit každou hodinu ve všední den 
od 14 do 20 hodin, o víkendech a svát-
cích pak od 10 do 20 hodin,“ upřes-
nil ředitel Dopravního podniku měs-
ta Hradec Králové (DPmHK) Miloslav 
Kulich. Jízdné stojí pro dospělé 40 
korun, pro děti od šesti do 15 let 20 
korun a rodinná jízdenka pro maxi-
málně pět osob je za 100 korun.

Hradcem Králové 
začal jezdit

turistický vláček
První květnový den zahájil 
v Hradci Králové svůj provoz 
turistický vláček ulicemi kraj-
ského města. Atrakci, která 
proveze zájemce historickým 
centrem, představili zástupci 
hradeckého dopravního podni-
ku a radnice.

Text a foto: Metropol

Staré BělidloStaré Bělidlo

Viktorčin splav na řece ÚpěViktorčin splav na řece Úpě

Pomník Babičky s vnoučatyPomník Babičky s vnoučaty

Rudrův mlýnRudrův mlýn

V Rosicích zahájili jubilejní sezonu že-
lezničního muzea


