
Milí čtenáři,

před dvěma měsíci jsme spustili roz-
sáhlou rekonstrukci silnic a mostů, které 
máme ve své správě. Díky evropským gran-
tům a úvěru, který jsme si v loňském roce 
vzali, se podaří alespoň částečně splatit le-
titý dluh, který stát vůči silnicím ve střed-
ních Čechách měl. Přestože patří naše ko-
munikace mezi nejvytíženější, dlouhou 
dobu se do nich nedařilo investovat tolik, 
kolik by bylo třeba. Stát tuto síť dlouhodobě 
zanedbával a prostředky z krajského roz-
počtu samy o sobě na rozsáhlejší rekon-
strukce nestačily. Letošní opravy by měly 
být citelným zlepšením. Půjde v mnoha pří-
padech o nápravu havarijního stavu.  

 Motoristé již zaznamenali v souvislosti 
s opravami první dopravní komplikace. 
Věřte, že se snažíme předcházet větším 
problémům. Oddálili jsme proto například 
rekonstrukci mostů mezi Brandýsem nad 
Labem a Starou Boleslaví. Souběh s rekon-
strukcí mostu na silnici R10, kudy by vedla 
jediná možná objížďka, by pravděpodobně 
znamenal vážný kolaps dopravy. Podařilo 
se nám dohodnout velmi neobvyklý průběh 
oprav na silnici souběžné s dálnicí D11 
mezi Sadskou a Kerskem. Přiměli jsme 
firmu, aby pracovala ve večerních časech 
a nejfrekventovanější úseky opravovala 
ve volných dnech. Je ale jasné, že přes 
všechno podobné úsilí, budou opravy 
znamenat více okamžitého nepohodlí pro 
řidiče. Prosím, buďte trpěliví, pokud budete 
muset někde čekat v zácpě, nebo například 
opravovaný most delší cestou objíždět.

  Vedle oprav silnic se na následujících 
stránkách dočtete také o čištění Berounky 
či o velkém problému včelařů. Pozveme Vás 
na Hejtmanské dny a na Královský průvod 
z Prahy na Karlštejn, který se uskuteční  
6. a 7. června. 

 Váš hejtman
 Ing. Petr Bendl

Slovo hejtmana

k o m e r č n í  p ř í l o h a

KrálovSKý průvod z prahy na Karlštejn
aneb cesta Karla Iv. s korunovačními klenoty 6. a 7. června 2008
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záchranáři  
dostali od kraje 
nové sanitky

portál přibližuje 
krajský úřad  
občanům

Středočeský kraj 
bude mít síť  
babyboxů

dobrovolníci  
zbavili Berounku 
odpadků
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nadčasové kolekce jedné z našich nej-
známějších módních návrhářek  
t. Kováříkové, jsou vyhlášené důrazem 
na tvar a na detail v kombinaci s do-
konalým střihem a zpracováním. Ma-
teriály dováží novopečená Středočeška 
z Francie, španělska, Itálie a německa.

značku tatIana jste zakládala v roce 1995. 
Kdybyste věděla, jaké peripetie vás čekají, 
šla byste do toho dnes znova?

přiznám se, že už jsem o tom kolikrát 
přemýšlela. V dnešní době by ty začátky 
asi byly mnohem složitější a těžší. ale 
svou práci mám opravdu moc ráda, navíc 
je zároveň můj koníček. Takže odpověď 
zní: ano, ano, ano!

dobrá zpráva pro motoristy: Středo-
český kraj hodlá letos do souvislých 
oprav silnic a do budování nových 
dopravních staveb investovat téměř 
dvě miliardy korun. „prosím řidiče 
o shovívavost a trpělivost, práce na 
komunikacích jim leckde zkomplikují 
život,“ vzkazuje středočeský hejtman 
petr Bendl. „na druhou stranu se zase 
postupně výrazně zlepší cestování po 
kraji,“ dodává.

po definitivním konci zimy i teplotně ne-
stálého začátku jara zahajuje Středočeský 
kraj významnou část investic do oblasti 
dopravní infrastruktury. 

„loni jsme si kvůli tomu vzali čtyřmiliar-
dový úvěr,“ vysvětluje náměstek hejtmana 
pro dopravu a integrovaný záchranný sys-
tém karel Vyšehradský. nemalá část těchto 
peněz – více než jedna miliarda korun – 
bude letos použita na souvislé oprav silnic 
II. a III. třídy i na budování nových doprav-
ních staveb. „Zároveň nám tyto prostředky 
pomohou získat další peníze z fondů evrop-
ské unie; použijeme je na spolufinancování 
velkých staveb, na které bychom z vlastních 
zdrojů neměli,“ dodává Vyšehradský.

které silnice se tedy budou letos opravo-
vat? „Je jich opravdu hodně,“ říká hejtman 
petr Bendl. „namátkou třeba komunikace 
mezi leontýnem a roztoky u křivoklátu – 
tam už jsou práce v plném proudu stejně 
jako v rožmitále pod Třemšínem či v lá-
nech, kde budujeme obchvat. hotová je re-
cyklace silnice mezi Sadskou a Zvěřínkem, 
opravy čekají úseky cest mezi radějovi-
cemi a ládvím, mezi Tochovicemi a Břez-
nicí či mezi kamberkem a Tehovem. k dů-
ležitým akcím určitě patří i rekonstrukce 
staré pražské silnice, kterou kopíruje 
dálnici na nymbursku.“ opravy se dočká 

také několik mostů, například v obořišti, 
Svijanech nebo za nazdicemi. „Významná 
je dlouho chystaná investice do opravy 
mostů v Brandýse nad labem-Staré Bole-
slavi,“ připomíná náměstek Vyšehradský. 
„Snažili jsme se ji upravit tak, aby byla 
finančně co nejpřijatelnější. první nabídka 
nebyla akceptovatelná, proto jsme soutěž 
na dodavatele vyhlásili znovu.  U čtyř 
mostů už známe dodavatele. Samotnou 
rekonstrukci jsme kvůli opravě mostů na 
silnici r10 posunuli na příští rok.“ Středo-

české silnice patří mezi nejvíc zatížené ne-
jen v české republice. „Jsme desátý nejza-
tíženější region v celé evropě,“ zdůrazňuje 
Vyšehradský s tím, že po silnicích II. a III. 
třídy na území středních čech jezdí v prů-
měru více aut, hlavně nákladních, než po 
silnicích I. třídy v jiných krajích. To je jeden 
důvod, proč vyžadují časté opravy. a ten 
druhý? „komunikace kraj zdědil ve stra-
šidelném stavu. Dlouhodobě se do nich 
neinvestovalo a podle toho také vypadají,“ 
připomíná hejtman petr Bendl a hned do-

dává: „Velké množství dopravních staveb, 
které se nám podařilo připravit a na něž 
se podařilo sehnat peníze, bude také zna-
menat daleko větší komplikace pro mo-
toristy než obvykle. na svých cestách se 
budou často setkávat s objížďkami, což je 
samozřejmě nepříjemné. Je ale třeba brát 
v potaz, že se to prostě někdy udělat musí. 
Budeme se samozřejmě snažit, aby zátěž 
pro řidiče i obyvatele toho kterého místa 
byla co nejnižší, ale i tak prosím: Buďte 
trpěliví!“

Opravy silnic ve středních Čechách budou důkladné. 

t. Kováříková: Černošice nejsou venkov!
vzpomínáte na svoji první zákaznici?

první byla zřejmě mámina kamarádka 
eva. Vždycky chodila vkusně a moderně 
oblečená, moc šik. a musela být odvážná –  
ačkoliv jsem byla teprve na základní škole, 
nebála se nechat si ode mě, naprosté 
začátečnice, něco ušít. libovala si ve vý-
střednějších modelech, takže jsem mohla 
popustit uzdu fantazii.

po střední textilní škole jste z Brna přesíd-
lila do prahy a začala studovat scénografii 
na daMU. nelitovala jste někdy, že jste od 
oboru zběhla?

Taky by mě zajímalo, jak by to všechno 
dopadlo, kdybych školu dokončila a věno-
vala se divadlu. To ovšem neznamená, že 
lituji. k současné módě mám prostě větší 
vtah a víc mě baví.

daří se vám vstupovat se svou tvorbou i do 
světa?

prosadit se venku není jednoduché. ale 
pomalu (a snad i jistě) se snažíme. máme 
několik zahraničních obchodníků, se kte-
rými spolupracujeme.

Sledujete konkurenci? jaké světové značky 
vás oslovují?

ráda se podívám například na kolekce 
značek Dior, Dolce & Gabbana, Gucci nebo 
Donna karan.

S jakými látkami pracujete nejraději?
materiál mě musí něčím oslovit, musí 

se mi líbit, něčím inspirovat, zaujmout. 
obecně mám raději přírodní materiály, ale 
nezavrhuji ani ty směsové.

Když modely vymýšlíte a zkoušíte, podle 
čeho poznáte, že právě tohle je to pravé?

To se nedá pořádně vysvětlit. prostě 

najednou cítíte, že je to ono. někdy zkou-
ším šaty tak dlouho, dokud s nimi nejsem 
stoprocentně spokojena. Jindy zas pořád 
kreslím. Je to tvůrčí proces, který se mi 
strašně špatně popisuje.

Kolekci připravujete vždy rok dopředu. ne-
máte z toho schizofrenní pocit?

V létě, kdy jsou největší vedra, finišu-
jeme zimu, v zimě naopak léto. někdy to 
opravdu působí trochu zmateně. když jsou 
úmorná vedra, člověk se těžko vciťuje do 
třeskutého chladu. Z praktického hlediska 
se také hůř zkoušejí teplé kabáty v parnu. 
kolikrát už se mi stalo, že jsem si popletla 
letopočet. ale naštěstí ne tak často.

Čtenáři tak napřed nejsou, a tak řeší módu 
letošního léta. poraďte, pro co bychom 
měli zaručeně vyrazit do obchodů?

Určitě bych doporučila tuniky. a hlavně 
šaty, a to velmi ženské, velmi rafinované, 
mini, ke kolenům i dlouhé večerní. Co 
si budeme povídat, chytrý střih dokáže 
mnohé zvýraznit a leckdy i mnohé vhodně 
skrýt. Žádná nejsme dokonalá.

Čemu bychom se naopak měli vyhnout?
Zákazy v módě neexistují. ale jeden ná-

vod bych měla: Buďte odvážní a přitom 
zároveň soudní.

loni před vánoci jste se přestěhovala 
z pražské Malé Strany do Černošic. jak jste 
si na venkově zvykala?

náš obchod je v praze v Dušní ulici a ate-
liér v Celetné, takže se celý den pohybuji 
v centru města. když jsem se rozhodla, že 
se odstěhuji dál od všeho toho shonu, tak 
mi to ani nepřišlo. 
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Sledujte tv magazín!
všechny důležité informace  
o dění ve Středočeském kraji 
pravidelně přináší tv Středočeský 
magazín, který lze spustit přímo 
na webu kraje 
(www.kr-stredocesky.cz). 
Magazín vysílají také některé 
regionální kabelové televize 
a-UpC express. aktualizace 
probíhá jednou týdně, během 
víkendu.

Kraj se pustil do oprav silnic

pátek 6. června 2008 
průvod karla IV. a jeho družiny jede 
z pražského hradu přes Staroměstské 
náměstí do radotína, černošic a Dob-
řichovic. 
10.00 pražský hrad – začátek průvodu 
před katedrálou sv. Víta 
11.00 Staroměstské náměstí 
16.00 radotín 
17.30 černošice 
19.30 Dobřichovice - zámek 
20.00 koncert hradišťanu v Dobřichovi-
cích 
22.00 divadelní představení „noc na ka-
rlštejně“ – zámek Dobřichovice 

Sobota 7. června 2008 
Slavnostní průvod jede z Dobřichovic 
přes lety, řevnice a hlásnou Třebaň na 
karlštejn. 10.00 Dobřichovice - zámek 
11.00 lety – náves 
12.00 řevnice – náměstí 
14.30 hlásná Třebaň 
15.30 karlštejn – louka u mostu 
16.30 průvod vyráží na hrad 
17.30 císař s nejbližším dvorem se ode-
bere uložit klenoty do kaple sv. kříže 
18.00 přímý přenos zahajovacího utkání 
eUro 2008 (čr x Švýcarsko) – karlštejn 
- louka u mostu
20.00 koncert - miro Žbirka, 
Gulo čar – karlštejn – louka u mostu

průVoD Je Určen VŠem, kTeří Se ChTěJí účaSTnIT – můŽeTe JeT na kole  
neBo JíT pěŠky. VSTUp na konCerTy a přeDSTaVení noC na karlŠTeJně Je VolnÝ

více informací včetně podrobného programu na  
www.kralovskypruvod.cz!



tři a půl roku. takové je od začátku 
května průměrné stáří středočeských 
sanitek. Klíče od devíti zbrusu nových, 
špičkově vybavených záchranářských 
aut předal 7. 5. jejich osádkám středo-
český hejtman petr Bendl. Sám si také 
jeden klíč odvezl – od stařičké „dva-
náctsettrojky“ pamatující ještě natá-
čení kultovního seriálu nemocnice na 
kraji města. z recese mu ho i s vozem 
přivezl ředitel Územního střediska zá-
chranné služby Středočeského kraje 
robert zelenák.

Slavnost na náměstí Starosty pavla 
v kladně už je dávno v plném proudu. před 
novými sanitkami jsou seřazeny jejich 
osádky, projevy zazněly od hejtmana, jeho 
náměstka pro oblast zdravotnictví Josefa 
kantůrka i kladenského primátora Dana Ji-
ránka. Jediný, kdo chybí, je ředitel územ-
ního střediska záchranné služby Středo-
českého kraje robert Zelenák. Jeho tis-
ková mluvčí Tereza Janečková nervózně po-
bíhá od mikrofonu k reprobednám a zase 
zpátky: Co teď a co potom, bez ředitele?! 

když už se petr Bendl chystá rozdávat 
klíče od posledního vozů, ozve se mo-
hutné houkání sirény a na náměstí se zá-
vratnou rychlostí 20 kilometrů v hodině 
vřítí stará sanitka z roku „raz dva“.  Dobrý 
vtip roberta Zelenáka, který sedí za vo-
lantem, ocení většina přítomných. Ještě 
více se smějí o chvíli později, když šéf zá-
chranářů vnutí klíče od své „popelnice“ 
hejtmanovi a donutí jej, aby si s veteránem 
objel čestné kolečko kolem náměstí.

„ne, takovými vozy už opravdu nejez-
díme. Chlapům v dílně dalo hodně práce 
zprovoznit tuhle starou sanitku, aby byla 
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Krátce

pomoc Číně
hejtman Středočeského kraje petr Bendl 
vyjádřil ve středu 13. května prostřed-
nictvím dopisu guvernérovi provin-
cie a předsedovi Stálého výboru Tiang  
Ťii-fengovi soustrast a solidaritu rodinám 
a příbuzným všech obětí přírodní kata-
strofy, která postihla čínu, a zejména pro-
vincii S’-čchuan. Jménem Středočeského 
kraje hejtman nabídl pomoc a podporu. 
představitele partnerského regionu proto 
požádal o co možná nejrychlejší odezvu, 
jaký druh pomoci S’-čchuan nutně potře-
buje. „Bez ohledu na diskuse provázející 
přípravu olympijských her pokládám za 
důležité pomoci lidem v číně, kteří přišli 
o střechu nad hlavou a o veškerý svůj ma-
jetek,“ uvedl Bendl. 

záchranáři v Kolíně
kolín patřil 8. května středočeským záchra-
nářům. na náměstí a v ulicích byla k vidění 
jejich soudobá i historická technika. při 
taktickém cvičení pak hasiči, policisté 
i zdravotníci předvedli několika stovkám 
přihlížejících svou dovednost. před poled-
nem se doprostřed karlova náměstí sneslo 
z letadla pět parašutistů. Jednomu z nich 
ale podle scénáře cvičení seskok nevyšel 
a přistál na střeše sousedního městského 
společenského domu. To byl pokyn pro 
záchranáře, aby vyrazili. Den záchranářů 
se v kolíně konal už podvanácté. „Cílem 
akce je prezentovat schopnosti a techniku 
záchranářů – novou i historickou. aby si 
veřejnost porovnala, jaké to bylo kdysi 
a jaké je to teď,“ řekl ředitel hasičského 
záchranného sboru Středočeského kraje 
miloslav Svatoš. 

hrnčířská tombola
na 25 tisíc návštěvníků si letos nenechalo 
ujít šesté Jarní hrnčířské a řemeslné trhy 
v Berouně. na husově náměstí prezento-
valo své výrobky 150 hrnčířů a dalších 100 
uměleckých řemeslníků z česka i ze zahra-
ničí. Velký úspěch slavili maďarští řezbáři 
a výrobce ručně opracovaných bumerangů, 
kteří se trhů zúčastnili poprvé. k akci pa-
tří také hrnčířská tombola, kterou pořádají 
katoličtí skauti. Její letošní výtěžek ve výši 
bezmála 36 tisíc korun připadne na re-
konstrukci kostela narození sv. Jana křti-
tele ve Svatém Janu pod Skalou. „na stejný 
účel půjde i dalších bezmála 65 tisíc korun 
získaných darem od hrnčířů a provozova-
telů občerstvení při letošních šestých jar-
ních trzích,“ uvedl výtvarník Vladimír Iz-
bický, který hrnčířské trhy ve spolupráci 
s městem Berounem organizuje. 

obce dostaly měřiče
hejtman Středočeského kraje petr Bendl 
oficiálně předal do majetku obcí třicet šest 
měřičů rychlosti, které byly ve Středočes-
kém kraji instalovány v letech 2006 a 2007. 
V rámci dlouhodobé akce Bezpečně do 
školy vybavil Středočeský kraj vytipovaná 
města a obce s velkou dopravní zátěží mě-
řiči okamžité rychlosti. V závěru roku 2006 
se završila I. etapa, kdy bylo instalováno 16 
těchto zařízení, v roce 2007 bylo instalo-
váno v další etapě dalších 21 měřičů.

Brožura o drogách
Středočeský kraj a občanské sdružení 
romea společně vydaly brožuru romové 
a drogy s podtitulem průvodce nejen pro 
rodiče. publikace si klade za cíl informo-
vat mladé lidi, jejich rodiče a blízké o ne-
bezpečí, které drogy přinášejí. obsahuje 
přehled nejčastěji dostupných drog, se-
znamuje s jejich efekty a riziky. Zároveň 
brožura shrnuje adresy a telefony kon-
taktních míst, kam je možné se obrátit 
o pomoc či radu.  

dd oslavil výročí
Druhé výročí otevření  Dětského domova 
lety si připomněly děti, které zde žijí, i za-
městnanci. Domovem od zahájení provozu  
prošlo 53 dětí, v současné době jich tu žije 
35. Za uplynulé více než dva roky se napří-
klad podařilo otevřít chráněné bydlení pro 
adolescenty či zavést hostitelskou péči 
– v ústavní výchově dosud málo využívaný 
způsob pomoci dětem, jež postrádají kon-
takt s vlastní rodinou, ale přesto nemohou 
být zařazeny do registru náhradní rodinné 
péče. „Z dětí, které již DD opustily, se šest 
vrátilo domů a čtyři našly nové zázemí 
v pěstounských rodinách. Jen sedm dětí 
jsme přemístili do jiných ústavních zaří-
zení,“ hodnotí dosavadní práci domova 
mgr. Tomáš řezníček, který je pověřen 
jeho řízením.

region se vrátil
po dvou letech se vrací na Berounsko 
vysílání českého rozhlasu region, regio-
nální stanice českého rozhlasu pro území 
Středočeského kraje. na frekvenci 88,4 
Fm mohou od května obyvatelé města 
Berouna poslouchat aktuální zpravodaj-
ství a publicistiku ze svého kraje, kvalitní 
hudbu i atraktivní pořady s Janem ro-
sákem, naďou konvalinkovou, eduardem 
hrubešem nebo Josefem Zímou.

josef Martinic 
náměstek hejtmana  
pro oblast majetku

Kraj bude od soukromých vlastníků vyku-
povat pozemky, na nichž se v minulosti 
stavěly silnice. proč budou pozemky vyku-
povány a proč právě nyní? 

Tato otázka se v celé republice řeší již 
několik let. kraje, které po svém vzniku 
převzaly pod svoji správu silnice II. a III. 
třídy, chtěly a chtějí odstranit křivdu, jež se 
stala vlastníkům pozemků za bývalého re-
žimu. proto s tímto problémem několikrát 
oslovily vládu. Ta 24. srpna 2005 přijala 
usnesení k problematice majetkoprávního 
vypořádání pozemků pod stavbami dálnic 
a silnic I., II. a III. třídy. To, že se záležitost 
dala do pohybu teprve nyní, není rozhodně 
vinou krajů. Byly vedeny diskuse nejen 
o výši finančních prostředků, ale i o způ-
sobu vypořádání se současnými vlastníky.

Kterých silnic se výkup pozemků týká? 
Ve Středočeském kraji jde o pozemky 

pod silnicemi II. a III. třídy. Téměř všechny 
byly v minulosti rozšířeny na úkor vlast-
níků sousedních pozemků.

jak dlouho bude výkup trvat a kolik za něj 
Středočeský kraj utratí peněz? 

kraj má zmapovánu situaci ohledně po-
zemků, kterých se eventuální nároky mo-
hou týkat, a je připraven postupně jednat 
se všemi dotčenými právnickými i fyzickými 
osobami. půjde o proces dlouhodobý, letos 
na něj kraj vynaloží 29 175 900 kč. pro 
Středočeský kraj to bude znamenat i další 
náklady, zejména na zpracování geometric-
kých plánů a znaleckých posudků. na tuto 
agendu letos vyčlení 3 120  000 kč.

jsou vlastníci pozemků vstřícní, nebo se 
snaží zvyšovat ceny na maximum? 

S některými vlastníky bude dohoda 
snadná, s jinými lze očekávat komplikace. 
Již se konalo jednání Středočeského kraje 
s úřadem pro zastupování státu ve věcech 
majetkových, jehož výsledkem je bezú-
platný převod státních pozemků pod ko-
munikacemi do vlastnictví kraje. 

záchranáři dostali od kraje nové sanitky

Hejtman Petr Bendl při předání klíčů. 

Studenti z členských států eU mohou 
znovu změřit své překladatelské do-
vednosti v druhém ročníku soutěže 
„juvenes translatores“ (mladí překla-
datelé). velký zájem a kladné reakce 
účastníků první soutěže, která pro-
bíhala loni a letos, přiměly evropskou 
komisi k jejímu zopakování. do nové 
soutěže, jež proběhne 27. listopadu 
2008, se mohou od 1. září do 20. října 
2008 hlásit všechny školy v eU.

„první soutěž byla úspěšnou propagací 
mnohojazyčnosti, ukázala, jak důležité je 
učit se jazykům, a zároveň posílila zájem 
o překladatelskou profesi, která je ne-
smírně důležitá, i když práce překladatelů 
často zůstává skryta,“ řekl leonard orban, 
komisař pro mnohojazyčnost. „ohlasy, jež 
jsme obdrželi od škol a účastníků, potvr-
dily, že akce byla přínosná a že přesně 
splnila svůj cíl. proto jsme se rozhodli 
uspořádat soutěž znovu.“

Z každého členského státu bude vybrán 

určitý počet škol, který odpovídá počtu 
hlasů, jež má příslušný stát v radě evrop-
ské unie, vynásobenému dvěma. Výběr 
bude náhodný. každá škola bude moci 
přihlásit až čtyři studenty. Celkem bude 
vybráno 690 škol a 2760 studentů.

V loňském roce se v české republice 
překladatelské soutěže zúčastnilo celkem 
32 studentů z osmi středních škol. Vítěz-
kou za českou republiku se stala amra 
čaušević, studentka Gymnázia Dr. Josefa 
pekaře v mladé Boleslavi, která zvolila 
překlad z angličtiny do češtiny. Interne-
tové stránky Juvenes Translatores nalez-
nete na internetové adrese: http://ec.eu-
ropa.eu/translatores. 

Schůzka regionů
Zástupci českých regionů v Bruselu 

uspořádali 5. května společenský večer 
pro své kolegy z partnerských regionů. 
nechyběli ani zástupci partnerských re-
gionů Středočeského kraje Burgundska, 
porýní-Falc, a opolského vojvodství.

akce byla zaměřena hlavně na vznik 
nových partnerství mezi regionálními za-
stoupeními v Bruselu. „Spolupráce s ko-

legy partnerských regionů nám umožňuje 
se lépe zviditelnit v Bruselu a rychleji 
a efektivněji prosazovat vlastní regio-
nální zájmy přes různá lobbistická usku-
pení či zájmové sítě v Bruselu“ uvedl 
zástupce Středočeského kraje v Bruselu, 
petr hnízdo. Více než 300 regionálních 
zastoupení s téměř dvěma tisícovkami 
pracovníků má svou nezastupitelnou 
roli v rozhodovacích procesech, které se 
v Bruselu odehrávají. Většinou jsou pra-
covníci mezi sebou velmi dobře propojeni, 
mají výborné kontakty na stálá zastou-
pení jednotlivých členských států a na po-
slance evropského parlamentu nebo znají 
„své“ klíčové úředníky evropské komise 
a mají rovněž vazby na zájmová sdružení 
a reprezentace společností a významných 
podniků v evropě.

na rozdíl od jiných lobbistických usku-
pení a public affairs agentur na evropské 
úrovni mají regionální zastoupení v Bru-
selu tu výhodu, že disponují přímým 
vlivem na důležitá rozhodování. Také ev-
ropská komise je akceptuje jako důležité 
partnery vzhledem k tomu, že jednají v zá-
jmu evropských hodnot. 

aktuálně ze zastoupení Středočeského kraje v Bruselu odpovídá ...

významné vědecké centrum má v do-
hledné době vyrůst v Kladně. Memo-
randum o spolupráci při přípravě, 
realizaci a využití areálu vědecko-tech-
nického parku na území Středočes-
kého kraje podepsal na konci dubna 
hejtman petr Bendl s nejvyššími před-
staviteli tří českých vysokých škol.

„máme zájem na tom, aby se Středočeský 
kraj rozvíjel jako svébytný silný region. 
Vybudování výzkumného centra národního 
významu může v tomto směru významně 
pomoci. Chceme, aby se kraj mohl v bu-
doucnu opírat více o vysoké školy a přímo 
na jeho území vznikaly zajímavé počiny 
a objevy. řada lidí by nemusela dojíždět za 
prací či za vzděláním do prahy. podařilo by 
se tak znovu částečně splatit dluh, kdy do 
středočeské infrastruktury a na rozsáhlé 
projekty plynulo historicky málo peněz,“ 
uvedl hejtman Středočeského kraje petr 
Bendl. Zároveň potvrdil, že kraj vyčlenil 
jeden a půl milionu korun na zjišťovací 
studii, která má vymezit reálné podmínky 
a možnosti vybudování vědecko-technic-
kého parku. Ten by měl v dohledné době 
vyrůst v areálu poldovky v kladně-Dříni.

kladenský region byl vybrán po posou-
zení zadaných odborných studií. Je výborně 
dopravně dostupný, jsou zde vhodné po-
zemky v dnes již nevyužívaných a těžko 
využitelných průmyslových prostorech 
a také může využít potenciál dynamicky 

se rozvíjejícího města kladna. „projekt vý-
znamně přispěje k postupnému přerodu 
bývalého hutnicko-hornického regionu na 
centrum vzdělanosti, techniky, výzkumu 
a moderních technologií,“ řekl hejtman 
Bendl. Spolu s ním memorandum pode-
psali rektor Vysoké školy chemicko-tech-
nologické v praze doc. Ing. Josef koubek, 
CSc., rektor českého vysokého učení tech-
nického praha prof. Ing. Václav havlíček, 
CSc., a rektor české zemědělské univerzity 
v praze prof. Ing. Jan hron, DrSc., dr.h.c. 

náplní centra bude vědecko-výzkumná 

činnost, technologický výzkum a vývoj ve 
spolupráci s technologickými i hi-tech fir-
mami a uvádění nových technologií do 
praxe. na výzkumné centrum budou na-
vazovat další projekty, zaměřené na vybu-
dování výukových prostor, transfer tech-
nologií, patentovou kancelář, inkubátor 
začínajících technologických firem a roz-
vojový prostor pro malé i střední pod-
nikání. projekty pod společným názvem 
Středočeský vědecko-technický park budou  
financovány z evropských strukturálních 
fondů. 

v Kladně vznikne vědecké centrum

Podpisy hejtmana Ing. Petra Bendla, rektora VŠCHT doc. Ing. Josefa Koubka, CSc., rektora ČVUT 
prof. Ing. Václava Havlíčka, CSc. a rektora České zemědělské univerzity prof. Ing. Jana Hrona, 
DrSc., dr. h. c. dalo zelenou přípravě vědeckotecnického parku.

schopna zvládnout alespoň pár metrů,“ 
usmívá se Zelenák. a pak už pospíchá 
s petrem Bendlem rozdávat klíče od no-
vých záchranářských vozů. atmosféra zase 
na chvíli zvážní. „když záchranku přebíral 
v roce 2003 kraj, bylo průměrné stáří vozů 
jedenáct dvanáct let, teď je to tři a půl 
roku,“ připomíná hejtman. „máme to nej-

modernější, co v oblasti záchranné služby 
existuje, a můžeme se pyšnit, že jsme se 
dokázali vrátit do evropské špičky. kva-
litní stroje už by tedy byly, teď je potřeba 
se zaměřit na personál, stabilizovat jej, vy-
lepšit platy…“

Za devět nových sanitních vozů značky 
VW T5 multivan 4x4 kraj zaplatil více než 

devatenáct milionů korun. nasazeny bu-
dou na stanoviště v říčanech, Brandýse 
nad labem, Berouně, Jesenici, kolíně, ra-
kovníku, rudné u prahy, Sedlčanech a Vo-
ticích. „nahradí starší ojeté vozy,“ upřes-
nil robert Zelenák a doplnil, že díky krajské 
podpoře se podařilo od roku 2003 pořídit 
jedenapadesát nových sanitek. 
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portál přibližuje krajský úřad občanům

desítky milionů korun z regionálního 
operačního programu (rop) budou 
rozděleny na projekty týkající se do-
pravy. začátkem května o tom rozhodl 
výbor regionální rady nUtS 2 střední 
Čechy. „Schválené projekty určitě 
přispějí k rozvoji regionu,“ uvedl stře-
dočeský hejtman petr Bendl, který je 
zároveň předsedou regionální rady.

projekty byly odevzdány ve výzvách od 
prosince 2007 do konce února 2008. na 
výzvu pro oblast podpory 1.1 regionální 
dopravní infrastruktura předložili žadatelé 
dva projekty. Uspěl jeden – rekonstrukce 
místních komunikací v obci mirošovice. 
konkrétně se jedná o opravu vybraných 
místních cest vedoucích k průmyslovým 
areálům. Schválená dotace činí přes čtyři 
miliony korun z prostředků evropské unie. 
V rámci výzvy pro oblast podpory 1.2 Udr-

žitelné formy veřejné dopravy bylo přijato 
deset projektů. Sedm úspěšných celkově 
získá 153 879 933 kč ze zdrojů eU. 

které projekty evropské peníze obdrží?
– Modernizace dopravního terminálu au-
tobusového nádraží příbram: 53 milionů ko-
run

Záměr řeší komplexní rekonstrukci are-
álu autobusového nádraží  a jeho přeměnu 
na moderní dopravní terminál.
– za každodenními cíli v poděbradech bez-
pečně vnitroměstskou cyklostezkou: 25 mi-
lionů korun

projekt řeší vybudování cyklostezek 
a cyklopruhů na nejfrekventovanějších 
částech města.
– zlepšení podmínek pro pravidelné vy-
užívání cyklodopravy v Benešově: 26 mi-
lionů korun

Záměrem je zlepšení podmínek pro pra-
videlné využívání cyklodopravy umožňující 
jednodušší a bezpečnější přesun občanů 
mezi městskými částmi Benešova.

dopravní projekty dostanou desítky milionů korun

Rekonstrukce Veltruského mostu je v plných obrátkách.

l  podání návrhů, připomínek a pod-
nětů 

l  Žádost o povolení zvláštního užívání 
silnice I. třídy 

l kulturní akce 
l  připomínka k závěrečnému účtu 

Středočeského kraje 
l  podpora obcí v oblasti informačních 

systémů 
l  Žádost o poskytnutí dotace na kul-

turní aktivity z Fondu kultury Středo-
českého kraje 

l  Žádost o posouzení návrhu poh pů-
vodce odpadu krajským úřadem 

l  metodická pomoc při realizaci pro-
jektů Středočeského kraje

l  Žádost poskytnutí finančních pro-
středků v rámci výběrového dotač-
ního řízení Středočeského kraje 
v oblasti cestovního ruchu 

l  Žádost o poskytnutí grantu pro sport 
a volný čas z rozpočtu kraje 

l  Stížnost na poskytování zdravotnické 
péče

Úřad v počítači aneb Proč cestovat do Zborovské ulice?

o něco blíže ke „svým“ úředníkům 
mají nyní obyvatelé středních Čech. 
Středočeský kraj totiž na samém 
konci dubna spustil portál Středočes-
kého kraje, který je součástí projektu 
Střední Čechy on-line – část Internet. 

Většinu nákladů v řádu  desítek milionů 
korun zaplatila evropská unie z fondu re-
gionálního rozvoje.

Cílem nového portálu Středočeského 
kraje je rozšířit dosavadní informační sy-
stém veřejné správy. na rozdíl od portálu 
veřejné správy je určen výhradně k elek-
tronickému styku s jedinou organizací 
veřejné správy, krajským úřadem Středo-
českého kraje.

„Cílovou skupinou projektu jsou přede-
vším obyvatelé středních čech, prospěch 
z jeho realizace však budou mít také pří-
spěvkové organizace kraje, nevládní nezis-
kové organizace, podnikatelské a ostatní 
veřejné i soukromé subjekty kraje,“ uvedl 
hejtman Středočeského kraje petr Bendl.

Můj úřad
Spuštění nového portálu neznamená, 

že byl vytvořen druhý, paralelní web – 
uživatelé naleznou vše tak jako dosud, 
na známých, ale uživatelsky vylepše-
ných webových stránkách Středočeského 
kraje. každý, kdo si na stránce s adresou 
ww.stredocech.cz vlevo nahoře naklikne 
nový odkaz „můj úřad“, se po zaregistro-
vání dostane do zcela nových oblastí a ke 
zcela novým funkcím, které na současných 
webových stránkách Středočeského kraje 
dosud nebyly. naváže tak elektronický 
kontakt s krajským úřadem prostřednic-
tvím nových formulářů některých veřej-
ných služeb. 

Uživatelé portálu, kterými kromě jednot-
livých obyvatel Středočeského kraje mohou 
být velké podnikatelské i malé soukromé 
subjekty, příspěvkové organizace kraje, 
nestátní neziskové organizace, stejně jako 
příležitostní návštěvníci regionu, naleznou 
dosavadní webové stránky Středočeského 
kraje bohatší o nové, především interak-
tivní a transakční služby. není už nutné 
při vyřizování některých správních agend 
(žádostí, ohlášení, stížností, a podobně) 
tisknout doma či v kanceláři formuláře 
nebo si je vyzvedávat v praze, ručně je 
vyplňovat a odesílat poštou či e-mailem. 
Tyto záležitosti je nyní možné kdykoliv 
vyřizovat elektronicky on-line z domova či 
kanceláře nebo během návštěvních hodin 
pro veřejnost z některého ze čtyřiceti sed-
mi zbudovaných míst veřejného přístupu 

k internetu ve Středočeském kraji. lidé 
tak ušetří 

čas, případně i náklady na cestovné.

desítky služeb
„nově vytvořený portál Středočeského 

kraje je centrálním přístupovým bodem  
k existujícím i novým službám veřejné správy 
v souladu s požadavky informační společ-
nosti a platnou legislativou,“ uvedl k pro-
jektu Ing. Vilém Žák, náměstek hejtmana 
pro oblast životního prostředí, zemědělství, 
informatiky a územní a stavební řízení. 

Stěžejní částí záměru byla podle něj 
instalace interiérových a exteriérových ko-
munikačních kiosků a stolních počítačů do 
43 nově vytvořených veřejně přístupových 
míst k internetu, tzv. pIap.  

„na sedmačtyřiceti místech byly insta-
lovány a zprovozněny externí nebo interní 
komunikační kiosky s dotykovou obrazov-

kou, popřípadě klasická ,pécéčka‘, jako 
bezplatná místa veřejného přístupu k in-
ternetu. Jejich prostřednictvím se místní 
občané nebo i příležitostní návštěvníci, 
kteří možnost přístupu k internetu nemají, 
snadno dostanou ke službám portálu,“ 
dodal Žák.

Zařízení byla předána k užívání veřej-
nosti v měsících červnu až srpnu 2007. 
Vznikl také katalog veřejných služeb kraj-
ského úřadu Středočeského kraje určených 
k on-line komunikaci s veřejností. 

portál k datu zahájení svého provozu 
nabízí šedesát pět elektronických služeb 
(prostřednictvím formulářů) a devět služeb 
prostřednictvím otázek z deseti odborů 
a dvou kanceláří krajského úřadu. Sedm 
formulářových služeb z nich je přitom prů-
řezových, tzn., že se dotýkají více než 
jednoho odboru. 

občané si mohou vyplnit a odeslat napří-

klad formulář „odvolání proti lékařskému 
posudku“, formulář „podání stížnosti“ 
nebo splnit registrační povinnost ohrože-
ných exemplářů živočichů a jiné. U většiny 
elektronicky poskytovaných veřejných slu-
žeb existuje možnost sledovat stav jejího 
vyřizování, tzn. průběh správního řízení. 
Uživatelé nejprve dostanou prostřednic-
tvím e-mailu informaci o tom, že krajský 
úřad jejich žádost nebo stížnost obdržel, 
a následně si sami budou moci ověřit, zda 
je jejich žádost nebo stížnost příslušným 
útvarem a referentem vyřizována, popří-
padě již vyřízena.

Chráněná data
počet zprostředkovaných veřejných slu-

žeb na portále není konečný – počítá se 
s pozvolným rozpracováním dalších veřej-
ných služeb do elektronické verze. Většinu 
z nich však bude možné tímto způsobem 

vyřizovat až v horizontu několika let, podle 
toho, jak se bude měnit legislativa ve 
veřejné správě. přitom je nutné vzít do 
úvahy, že některé veřejné služby budou 
i nadále podle legislativy vyžadovat při-
ložení dokumentů ke spisům správního 
řízení pouze jako úředně ověřené kopie 
originálů, takže cesty na poštu s dopisem 
uživatelům zcela neodpadnou.

přestože portál bude provozován na 
nejmodernějších technologiích, byl před 
předáním veřejnosti podroben certifiko-
vanému atestu informačních systémů ve-
řejné správy. 

„experti samozřejmě řešili i bezpeč-
nostní zajištění portálu – uživatelé tedy 
nemusí mít obavy, že by osobní ani jiná 
data, která prostřednictvím portálu ode-
šlou, mohla být zneužita,“ zdůraznil ná-
městek Žák.

realizaci projektu kraj odstartoval 
v březnu 2007. projekt získal finanční 
podporu z evropského fondu regionálního 
rozvoje a státního rozpočtu české repub-
liky. Celkové náklady činí bezmála šedesát 
milionů korun, z toho evropská unie zaplatí 
pětasedmdesát procent. Středočeský kraj 
uhradí pouze 15 % a náklady, jež nejsou 
v rámci projektu uznatelné a představují 
přibližně čtyři sta třicet tisíc korun.

440 milionů korun. prostřednictvím výzev 
budou moci žádat o finanční podporu na 
své neinvestiční projekty především školy 
a školská zařízení, města, obce i nestátní 
neziskové organizace ve Středočeském 
kraji. lhůta pro předkládání žádostí do glo-
bálních grantů operačního programu Vzdě-
lávání pro konkurenceschopnost vyprší  
16. 6. 2008 v 17.00. projekty je třeba do-
ručit na krajský úřad Středočeského kraje, 
odbor evropské integrace, oddělení grantů 
eU pro oblast vzdělávání, Zborovská 11, 

praha 5. rozhodujícím je čas skutečného 
doručení, nikoli odeslání žádosti. Výše pod-
pory dosahuje 100 % způsobilých výdajů 
projektu (85 % ze zdrojů evropského soci-
álního fondu a 15 % ze státního rozpočtu 
čr). minimální výše podpory je stanovena 
na 400 tisíc korun, naopak maximální výše 
možné podpory může být u jednoho pro-
jektu  až dvacet pět milionů korun. Gran-
tové projekty musí být realizovány na území 
Středočeského kraje ve prospěch cílové 
skupiny Středočeského kraje.

příklady nových  
elektronických služeb:

 – nové autobusové zastávky v lokalitě 
dolní Břežany: devět milionů korun

Záměr řeší výstavbu nových autobuso-
vých zastávek lokálních linek pražské in-
tegrované dopravy.
– Cyklostezka dobřichovice – lety – Řev-
nice: 11 milionů korun

Vybudováním cyklostezky v oblasti dolní 
Berounky (radotín – černošice – Dob-
řichovice – lety a řevnice) bude dosaženo 
výrazného rozšíření místní cyklistické do-
pravy v regionu.
– Stezka pro cyklisty a pěší Bukovany  
– týnec nad Sázavou: osm milionů korun

projekt řeší vybudování stezky pro cyk-
listy a pěší mezi Bukovany a Týncem nad 
Sázavou, která má zvýšit bezpečí cyklistů 
i chodců. 
– Bike and ride Černošice: 19 milionů  
korun

projektem vznikne nové, bezpečné místo 
k zaparkování jízdních kol u železniční sta-
nice černošice. 

„Všem úspěšným žadatelům blahopře-
jeme a přejeme jim úspěšnou realizaci pro-
jektů. mnohé z nich budou jistě přínosem 
pro všechny občany Středočeského kraje. 
Vítám, že se díky evropským prostředkům 
zlepší podmínky pro cyklisty hned na ně-
kolika místech v kraji,“ řekl petr Bendl, 
předseda regionální rady a hejtman Stře-
dočeského kraje.            

nové výzvy
hejtman Bendl zároveň k 5. 5. 2008 

vyzval k předkládání projektů týkajících 
se finanční podpory v rámci operačního 
programu Vzdělávání pro konkurenceschop-
nost ve třech oblastech podpory. první ob-
last podpory se týká rozvoje a zkvalitnění 
počátečního vzdělávání ve Středočeském 
kraji, druhá si klade za cíl zlepšit rovné pří-
ležitosti dětí a žáků včetně dětí i žáků se 
speciálními vzdělávacími potřebami a ko-
nečně třetí výzva řeší zvýšení kompetencí 
pedagogických i nepedagogických pra-
covníků škol a školských zařízení ve Stře-
dočeském kraji. Středočeský kraj v těchto 
výzvách přerozdělí na projekty vzdělávání 

Informace o přemístění autobusových zastávek 
z terminálu „hradčanská“ z důvodu výstavby 

pražského městského okruhu
1. autobusová doprava ze směru Slaný, Chomutov, louny bude

přemístěna do ulice evropská ve směru k vítěznému náměstí takto: 

a) Výstup bude umístěn mezi ulicí Gymnazijní a vjezdem do parkoviště  
tj. před budovou SkanSka (docházková vzdálenost k metru cca 100 m,  

docházková vzdálenost k zastávce tramvaje cca 50 m.)

b) manipulace pro 3 autobusy (příprava k odjezdu, stání cca 10 – 15 minut)

c) nástup od vjezdu na parkoviště podél hotelu Diplomat – odjezdy jednotlivých 
linek budou umístěny do 3 odjezdových nástupišť 

2. autobusová doprava ze směru Unhošť, lány, rakovník  
bude přemístěna do ulice na valech ve směru k Chodkovým sadům takto:

 a)  Výstup bude umístěn před vojenským areálem ministerstva obrany (docházková 
vzdálenost k tramvaji cca 150m do zastávky pražský hrad a cca 150m k metru – za-

stávka hradčanská)

b) manipulace pro 2 autobusy (příprava k odjezdu, stání cca 10 – 15 minut)

c) nástup ze 2 odjezdových nástupišť

k těmto změnám bude třeba ze strany dopravců provést nepatrné (5–10 min.) časové 
úpravy jízdních řádů tak, aby nedocházelo k odjezdu dvou spojů z 1 nástupiště.  

Ke změnám dojde od 28. června 2008. Cestující budou informováni dopravci na za-
stávkách, letáky v autobusech, a na internetových stránkách jednotlivých dopravců.
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premiérový středočeský babybox byl 
na prvního máje zprovozněn v Mladé 
Boleslavi. zařízení, jež má pomoci 
zachraňovat životy odložených dětí, 
našlo „azyl“ v areálu místní Klaudiá-
novy nemocnice. „je na tom nejlepším 
místě, na kterém být může – přímo 
v pokoji jednotky intenzivní péče dět-
ského oddělení,“ řekl předseda Baby-
box – Statim ludvík hess. „nebezpečí 
z prodlení je nulové,“ dodal.

mladá Boleslav je tedy prvním středočes-
kým a osmým městem v republice vůbec, 
kde byla speciální schránka pro odlo-
žené děti instalována. hned první den si 
účastníci slavnostního zahájení provozu 
mohli prohlédnout, jak funguje. ne snad, 
že by sem hned někdo přinesl nechtěné 
miminko – průkopník a největší propagá-
tor babyboxů v česku ludvík hess jim to 
předvedl s pomocí dětské panenky.

„V okamžiku, kdy někdo zvenčí stiskne 
knoflík, vezme za kliku a otevře dvířka 
schránky, v místnosti stálé služby se roz-
svítí světelná signalizace a na šest mo-
bilních telefonů zdravotníků a také na mo-
bily michala čumpelíka, šéfinženýra ba-
byboxů, a můj přijde hlášení, že je v ba-
byboxu s největší pravděpodobností ulo-
ženo novorozeně,“ řekl hess.

ostrý start premiérového babyboxu na 
území kraje si nenechal ujít ani středo-
český hejtman petr Bendl: „kdyby mělo 
toto zařízení zachránit jedno jediné dítě, 
pak mělo smysl ho vybudovat a já jsem 
přesvědčen, že je to bohužel správně,“ 
uvedl. 

mladá Boleslav nedrží mezi středočes-
kými městy „babyboxový“ primát náho-
dou. „Žije tu velká ukrajinská komunita 
a my velmi dobře víme, že právě ukra-
jinská novorozeňata patří v česku k nej-
ohroženějším,“ sdělil hess. „Ukrajinky se 
často bojí jít rodit do nemocnic, bojí se 
kontroly cizinecké policie a následného vy-

Středočeský kraj bude mít síť babyboxů

hoštění. Zvláště pobývají-li zde nelegálně. 
nemocnice se zase obávají, že jim ma-
minky po porodu utečou a dítě jim tam zů-
stane,“ dodal.

na boleslavský babybox, který stál při-
bližně tři sta tisíc korun, se složila větší 
města regionu. „Jsem velmi rád, že se 

do nové celostátní organizace obcí 
a měst Sdružení místních samospráv 
Čr se ve Středočeském kraji přihlásilo 
přes dvě stě členů. Krajským před-
sedou se stal věslav Michalik, starosta 
dolních Břežan.

„Jsem hrdý, že mohu být přítomen prvnímu 
krajskému shromáždění Sdružení místních 
samospráv ve Středočeském kraji, který je 
nejpočetnějším krajem v našem novém 
sdružení. Všechny nás potěšilo, že tzv. 
Zlínská výzva získala největší ohlas právě 
ve Středočeském kraji,“ těmito slovy při-
vítal starosty obcí a měst Středočeského 
kraje předseda nové organizace obcí 
a měst Sdružení místních samospráv čr 
(SmS čr) Jan pijáček, starosta obce Vlč-
nov na Zlínsku. V řadách SmS čr je již na 
dvě stovky obcí a měst ze Středočeského 
kraje. na počátku dubna členové zvolili 
středočeské krajské vedení, reprezento-
vané předsedou Věslavem michalikem, 
starostou Dolních Břežan, a šesti místo-
předsedy: Jindřichem Bláhou, starostou 
Dublovic, Zdeňkem Fürstem, starostou 
mochova, petrem haladou, starostou ka-
mýku nad Vltavou, Jindřichem hniličkou, 
starostou knovízu, Jitkou linhartovou, 

starostkou Velvar, a Jiřím loskotem, sta-
rostou mšece. Sdružení místních samo-
správ, které vzniklo poslední lednový den 
v Jihlavě, navazuje na odpor vůči daňové 
diskriminaci menších měst a obcí, který 
vyvolala skupina starostů ze Zlínska. Ti 
v čele se starostou petrem Gazdíkem ze 

Suché loze neváhali vznést žalobu na 
diskriminaci ke štrasburskému soudu. 
obce totiž oproti hlavnímu městu praze 
získávaly ještě do konce loňského roku 
do svého rozpočtu za každého občana 
až 6,5x méně než praha. Starostové ze 
Zlínska vyzvali ke změně a byli ministrem 

kalouskem přizváni k jednání o novele 
zákona o rozpočtovém určení daní. Jejich 
snahu podpořilo přes tisíc obcí a měst ze 
13 krajů. od počátku se v této „zlínské 
iniciativě“ angažovali i zástupci ze Stře-
dočeského kraje, nejhlasitěji místosta-
rostka obce Chýně u prahy Věra ková-
řová a starosta městysu Chotětov ladislav 
Šifta. „V květnu to bude rok, kdy jsme se 
ze Středočeského kraje připojili a zvedli 
i náš hlas, že financování obcí ze státního 
rozpočtu diskriminuje naše občany,“ sho-
dují se oba jmenovaní, kteří byli v lednu 
zvoleni do celostátního vedení SmS. 

proč ve Středočeském kraji nalézá myš-
lenka odstranění diskriminace samospráv 
tak velkou podporu, vysvětluje nově zvo-
lený krajský předseda michalik. „Doslova 
za humny vzkvétající prahy se středočeské 
obce potýkají s ohromnými problémy a ne-
mají prostředky na zajištění základních ve-
řejných služeb občanům,“ uvádí starosta 
michalik. podle něj zásadní řešení musí 
přinést změna ve financování samospráv 
ze státního rozpočtu. Jím reprezentované 
SmS již prosadilo své tři zástupce do od-
borné komise ministerstva financí. „Tla-
číme na sjednocení statistik, podle kte-
rých stát hradí příspěvky obcím. rozdíly 
ve vykazovaném počtu obyvatel dosahují 

téměř 300 tisíc, což převedeno na peníze 
znamená chybějící stovky milionů v obec-
ních rozpočtech. kolegyně kovářová jedná 
o zrušení osvobození od daně z nemovi-
tostí u novostaveb, které právě v prstenci 
kolem prahy představují palčivý problém. 
Začínáme rovněž nominovat zástupce pro 
spolupráci s jednotlivými ministerstvy,“ vy-
počítává kroky SmS čr michalik. 

místopředseda středočeského SmS petr 
halada, starosta obce kamýk nad Vltavou, 
upozorňuje, že krajská struktura SmS chce 
také jednat s krajskými volenými orgány. 
„potýkáme se s našimi ,krajskými‘ pro-
blémy, třeba opravou a údržbou krajem 
spravovaných silnic či výrazně nižšími 
možnostmi při čerpání evropských peněz. 
Chceme o tom s orgány kraje diskutovat,“ 
dodává halada. 

krajští představitelé SmS věří, že do 
konce roku ještě zvýší počet připojivších se 
obcí a měst na tři sta. „Jen razantní prosa-
zování zájmů našich obcí představiteli SmS 
vyvolalo pomyslné praskání ledu. Chceme 
se přiblížit evropským standardům. mož-
nost přednášet naše stanoviska před vlád-
ními a krajskými orgány skýtá řadu příleži-
tostí, jak prosazovat zájmy menších měst 
a obcí,“ uzavřel krajský předseda SmS Vě-
slav michalik. 

Sdružení místních samospráv má nejvíc členů ve Středočeském kraji

Středočeské vesnice jsou opravdu malebné.

všechna velká města mladoboleslavska 
shodla a přispěla. přál bych si, aby ba-
bybox zůstal vždy prázdný, ale vím, že je to 
dobrá alternativa pro to, aby narozené děti 
neskončily někde v popelnici,“ konstatoval 
spokojeně primátor mladé Boleslavi ra-
duan nwelati.

na zprovoznění babyboxů se chystají 
i další středočeská města. „Už jsme po-
depsali smlouvu o spolupráci s příbramí –  
tam bychom chtěli zařízení uvést do pro-
vozu v září,“ uvedl ludvík hess. „ruka v ru-
kávě je také v kolíně a nymburce, kde by 
hotovo mělo být do konce roku. pak přijde 

na řadu kladno.“ první český babybox byl 
zprovozněn v GynCentru v praze 9 na Den 
dětí roku 2005. 

od té doby sem maminky odložily osm 
nechtěných mimin. Dvěma novorozeňa-
tům zachránil život babybox v olomouci 
a dvěma v Brně.

Toto miminko  „na zkoušku“ se chovalo velmi trpělivě...

pracovník výzkumného a vývojového 
centra americké armády ve vicksburgu 
dr. donald Ward navštívil Beroun. 
přední světový odborník, který se za-
bývá výzkumem stability břehových 
opevnění i hrází, řeší hydrotechnická 
opatření přístavů a problémy asanace 
břehů, nepřijel náhodou. na vlastní oči 
si chtěl prohlédnout město, které šest 
let po ničivých povodních postoupilo 
v protipovodňové ochraně tak daleko. 

Berounští toho od povodní v roce 2002 
opravdu stihli hodně. Vybudovali dvě lávky 
přes Berounku opatřené zdvihacím me-
chanismem, zpětné klapky na kanalizaci 
či automatický systém vyrozumívání osob. 
kromě toho má Beroun připraven také 
projekt na stavbu pevných i mobilních 
protipovodňových hrází, který v současné 
době prochází schvalovacím procesem 
na ministerstvu financí. protože se jedná 

o akci, která významem přesahuje nejen 
hranice města, ale i celého regionu, ne-
mohl při schůzce s Wardem chybět náměs-
tek hejtmana pro oblast životního prostředí 
Ing. Vilém Žák a Ing. Jan Slanec, generální 
ředitel státního podniku povodí Vltavy, 
který bude projekt realizovat. Investorem 
akce s odhadovanými náklady zhruba 250 
milionů korun bude česká republika s při-
spěním evropské unie.

„město bude spolufinancovat pouze část 
mobilních protipovodňových stěn. Byli by-
chom rádi, kdyby stavba byla zahájena již 
v roce 2009. Bude to ale do jisté míry závi-
set i na občanech, jejichž pozemky mají být 
stavbou hrází dotčeny. Věřím, že dokážeme 
lidem vysvětlit důležitost těchto opatření 
a jejich součinnost s městem bude dobrá,“ 
uvedl starosta Berouna Jiří Besser. 

po vodě ani památky
Beroun má výborně zpracovaný povod-

ňový plán, včetně ochrany městského ma-
jetku a nyní se jeho zástupci snaží o to, aby 
své individuální povodňové plány zpraco-

vali i všichni vlastníci nemovitostí v zápla-
vovém území. 

„Zásadní rozdíl mezi námi a USa je v tom, 
že američané mají perfektně zpracovanou 
hromadnou ochranu a vystavěné protipo-
vodňové hráze, ale úplně jim chybí ochrana 
individuální. Také téměř nevyužívají hráze 
mobilní,“ dodal Besser. 

a právě o tuto problematiku se Donald 
Ward v Berouně nejvíce zajímal. „Zaujalo 
mě propojení digitálního povodňového 
plánu s vyrozumívacím systémem a také 
propracovaný systém mobilních protipo-
vodňových stěn okolo zimního stadionu 
a hotelu na ostrově,“ sdělil. novinkou pro 
něj byl i zvedací mechanismus obou lá-
vek přes řeku Berounku. „musím přiznat, 
že velký dojem ve mně zanechala také sta-
robylost města, zejména pak městských 
hradeb. Co však nejvíce oceňuji, je rych-
lost, s jakou jste se dokázali s následky 
povodní vypořádat. Je neuvěřitelné, že ve 
městě není v současnosti po povodni ani 
památky,“ zhodnotil své dojmy americký 
expert.

americký expert obdivoval Beroun a jeho protipovodňová opatření

náměstek hejtmana Vilém Žák a americký expert Donald Ward při prohlídce kritických míst. 
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včely by určitě kupovaly Český med

Včelstev a včelařů ubývá. To je zlá zpráva pro celý ekosystém. 

o tom, co znamená být v dnešní době 
včelařem, co tato vášeň přináší a co 
naopak bere, jsme hovořili s oldři-
chem doležalem, předsedou krajského 
koordinačního výboru Českého svazu 
včelařů Středočeského kraje a zá-
kladní včelařské organizace zruč nad 
Sázavou.

v České republice jsou včelaři hodně or-
ganizovaní. Mají to tak i v zahraničí?

Ve světě nemá organizace včelařů ta-
kovou tradici. U nás je v čSV 98 % včelařů 
a podle mě by organizovanost měla být 
stoprocentní včetně povinného vzdělávání. 
protože právě ti neorganizovaní často při-
nášejí problémy s neléčením chorob  
včel.

jak je ČSv financován?
Jakožto občanské sdružení má svůj roz-

počet a žije z příspěvků členů. na lé-
čiva a systém léčení dostáváme dotace od 
státu a evropské unie.

Co se týče medu a včelařství, máme přís-
nější pravidla než evropská unie. nejsme 
opět „papežštější než papež“?

V případě medu to podle mého názoru 
neplatí. Unie má určitou normu, co by 
v medu mělo a nemělo být. náš svaz si 
stanovil přísnější podmínky, protože právě 

tuzemská značka je synonymem opravdové kvality
díky organizovanosti jsou čeští včelaři dis-
ciplinovaní a téměř všichni schopni je bez 
problémů dodržet. Značka český med je 
díky tomu synonymem kvality a lidé ča-
sem pochopí, že se kvalitu vyplatí kupovat. 
když jsme na tom někde lépe než evropská 
unie, tak bychom neměli jen koukat, co od 
ní dostaneme, ale i co jí můžeme přinést.

je včelařství drahý koníček?
pokud to člověk umí, tak neprodělá. ale 

na druhou stranu si nesmí počítat práci. 
pro příklad: podařilo se mi pro včelaření 
nadchnout dlouholetého kamaráda. Za-
čínal od nuly, dnes má patery včelstva a už 
do nich vrazil kolem 45 tisíc korun. ale ony 
se peníze časem vrátí, mimo jiné i v krásné 
práci, zdravé potravině a určitě se vyplatí, 
když se příkladu chytnou děti.

daří se získávat mladé včelaře?
To je problém. průměrný věk českého 

včelaře je víc než 60 let. Já si vážím stáří 
a zkušeností, ale díru do světa se seniory 
neuděláte. S náměstkem středočeského 
hejtmana Vilémem Žákem se nám podařilo 
vyjednat dotaci pro začínající včelaře. Jen 
do naší zručské organizace se jich přihlá-
silo pět o průměrném věku 27 let.

jak vy jste se dostal ke včelaření?
Tatínek i soused včelařili, takže jsem žil 

mezi včeličkami od dětství a měl to okou-
kané. když mi bylo pět let, byl tatínek na 

Středočeský kraj se rozhodl pomoci 
včelařům – poskytl dotaci pro Český 
svaz včelařů ve výši 100 tisíc korun na 
obnovu včelstev. reagoval tak na upo-
zornění Krajské veterinární správy 
o mimořádně vysokém úhynu včel. 
přestože za úhyn včel  může mnoho  
faktorů, za současnou dramatickou si-
tuaci je zodpovědná především var-
roázea a dvě poslední teplé zimy. 
včely jsou přitom velmi důležité pro 
celý ekosystém. navíc český med pa-
tří k nejchutnějším a nejzdravějším 
vůbec. evropa nám ho právem závidí 
a ochotně vykupuje.

„Tento příspěvek je především motivační. 
Budeme hledat další finanční prostředky 
na podporu včelařů,“ uvedl hejtman petr 
Bendl po rozhodnutí rady o přidělení sto-
tisícové dotace. V roce 2007 bylo v kraji 
60 781 včelstev a na jaře 2008 už jen 
45 866 (tj. došlo k 24,54 % úhynu). nej-
hůře je postižen okres praha-západ, kde 
úhyn byl až 56,6 %. podle informací vete-
rinární správy zapříčinily úhyn včelstev tzv. 
varroázou především špatné klimatické 
podmínky (dvě po sobě jdoucí mírné zimy), 
čímž vznikly příznivé podmínky pro šíření 
roztočů a rozšíření varroázy. právě ta pak 
způsobila enormní úmrtnost včelstev.

„podpora a rozvoj včelařství má obrov-
ský význam, a to nejenom k opylování plo-
din a tedy i výnosům zemědělských plo-
din, ale i pro produkci medu jako sou-
části zdravé výživy. Jaro je v plném proudu 
a včelaři potřebují pomoci co nejrychleji. 
přijatá opatření musí být okamžitě účinná. 
Už v měsících květnu a červnu je třeba uhy-
nulá včelstva nahradit,“ zdůraznil Vilém 
Žák, náměstek hejtmana pro životní pro-
středí, zemědělství a informatiku.

Dlouhodobým problémem českého vče-
lařství je rostoucí průměrný věk chovatelů, 
který už překročil šedesátku. Středočeský 
kraj se rozhodl situaci řešit a zpracoval 
grantový program podporující mladé vče-
laře. podmínkami dotace jsou maximální 
částka 10 tisíc korun na jednoho vče-
laře, limit 50 tisíc korun pro základní or-
ganizaci čSV, povinné spolufinancování  
20 %, minimálně tři včelstva, nástavkové 
úly s odnímatelným dnem, závazek vče-
lařit minimálně pět let a skutečnost, že do-
tované zařízení je majetkem příslušné zá-
kladní organizace čSV.

produkce již od 5. století!
podle dochovaných písemných záznamů 
se med na dnešním území české republiky 
produkuje od 5. století. Už marie Terezie 
vydala patent, který osvobozoval včelaře 
od placení daní a přísně trestal krádeže 
včelstev. nejvíc se osvědčilo plemeno me-
donosné včely kraňské (apis mellifera car-
nica). čeští včelaři nabízejí med sesbíraný 
ze sladkých šťáv květů rostlin (nektar), ze 
sekretů živých částí rostlin nebo na živých 
částech rostlin se vyskytujících (medovice) 
i med smíšený, včetně dalších známých 
včelích produktů, jako propolis nebo ma-
teří kašička.

poli a včely se zrovna rojily. ač jsem neznal 
souvislosti, tak jsem roj sundal. pravda, ta-
tínek se zlobil, že jsem do toho šel, protože 
tehdy byly včely opravdu agresivní. Jenže 
mně se to povedlo, a jak se dítěti něco 
povede, tak ho to chytne.

jak jsou na tom Češi s konzumací medu?

U nás se vypěstuje kolem osmi až 10 ti-
síc tun medu. Je škoda, že se přes tři tisíce 
tun vyveze, protože český med neobsahuje 
žádná rezidua. Což o dováženém medu ne-
platí. Směska levného čínského, argentin-
ského a bůhvíjakého ještě medu v nabídce 
velkých obchodních řetězců je učiněná 
katastrofa. minimálně vám to nic nedá, 

ale spíš uškodí. například mně vydrží 
med tekutý jeden až dva měsíce, akátový 
možná půl roku. krystalizace je přirozená 
vlastnost medu. I já bych dokázal mít med 
tekutý: naliji ho do nádoby a převařím na 
100 stupňů. Jenže v tu ránu tam nejsou 
enzymy, vitaminy, prostě nic. navíc tam 
pak vzniká hydroxymethylfurfural, který 
se časem neúměrně zvyšuje a může škodit 
zdraví. Dobrým řešením je v tomto případě 
tzv. pastový med, jenž ačkoliv zkrystalizo-
vaný, je roztíratelný.

Věřím, že kdyby každý čech snědl ročně 
kolem osmi kilogramů medu, což předsta-
vuje polévkovou lžíci medu denně, tak je 
zdravotní stav obyvatelstva úplně někde 
jinde. češi vědí, že med je zdravý, ale on 
není zázračný! To znamená, že lžička medu 
při chřipce vás nevyléčí. Jeho pozitivní 
vlastnosti se projeví, až když se konzumuje 
dlouhodobě, kontinuálně. ne nadarmo se 
včelaři dožívají tak vysokého věku.

Co nejvíc trápí dnešního včelaře, když 
zdraví to není?

S úbytkem včelařů (z 80  na 50 tisíc) ubý-
vají i včelstva (z 800 na  skoro 400 tisíc). 
To má dopad i na zemědělství a lesnictví. 
Včely totiž zajišťuje biodiverzitu, opylování 
kulturních rostlin. Výnosy z řepky mohou 
klesnout až o 40 %. hrozí, že bude nejen 
méně ovoce, ale i o menší kvalitě. Z pro-
blému včelařů se tak stává problém spo-
lečnosti.

ochránci přírody
na kvalitu medu u nás dohlíží český 

svaz včelařů (čSV). Toto občanské sdružení 
o více než 50 tisících členech je ve světě vy-
soce respektováno za propracovanou me-
todiku jednotného preventivního postupu 
proti šíření nemocí včel. mezi další úkoly 
čSV patří rozvoj odbornosti členů, zís-
kávání mládeže pro chov včel, spolupráce 
se zákonodárnými a výkonnými státními 
orgány, vládními institucemi i nevládními 
organizacemi při podpoře včelařství a vý-
zkumu. Samostatnou kapitolou v činnosti 
čSV je životní prostředí. Včely mají totiž 
nezastupitelnou úlohu jako opylovači kul-
turních i planě rostoucích rostlin. každé 
včelstvo znamená ročně pro naši republiku 
„přírodní výnos“ v hodnotě asi 40 tisíc ko-
run. ne nadarmo se Jan amos komenský 
nechal slyšet: „Z včelařství naučil jsem 
se přírodu více znáti a více milovati než 
z mnoha knih učených.“

pozor na levný med 
aby byla zachována kvalita a dobrá po-

věst tuzemského medu, inicioval čSV vznik 
normy „český med“. pokud si koupíte skle-
nici s tímto označením, můžete si být jisti, 
že obsah splňuje přísná kritéria týkající se 
biologicky aktivních látek, obsahu vody, 
jednoduchých cukrů, ukazatelů přehřátí 
a dalších. a hlavně – neobsahuje rezidua! 
V česku se totiž včelstva léčit antibiotiky 
nesmějí.

loni vyhlásila Státní veterinární správa 

české republiky kontrolní „akci med“, za-
měřenou na zdravotní nezávadnost medu. 
Během 185 kontrol bylo odebráno celkem 
84 vzorků. nejvíce závad bylo shledáno  
ve směsných medech ze zemí evropské 
unie a mimo evropskou unii, tedy z do-
vozu. Šlo o zakázané příměsi nebo stopové 
zbytky antibiotik. při častém užívání si  
na ně člověk totiž může vytvořit rezisten-
ci, takže lékařem předepsaná antibiotika 
mu pak v případě nutnosti prostě ne-
zaberou.

pan vajíčko by žasl
Jistě vzpomínáte na televizní reklamu, 

v níž dva medvědi rozmlouvají: „kde je 
vlastně brácha?“ „Šel pro med do Jednoty!“ 
Dnes už je propagace českého medu pocho-
pitelně dál. čSV ve spolupráci se sklárnou 
Dubí vytvořily speciální sklenici s reliéfem 
charakteristické včely na buňce. Dále exis-
tují různé nálepky a víčka a vychází spousta 
osvětových článků o medu, jejichž úkolem 
je vyvrátit některá zakořeněné mýty. na-
příklad o krystalizaci medu (je to jeho při-
rozená vlastnost, neztrácí tak na kvalitě), 
dětských „medových zoubcích“ (chrup se 
kazí, protože se nečistí, ne proto, že dítě 
konzumuje med), po medu se tloustne (lžíce 
medu obsahuje o čtvrtinu méně kalorií než 
lžíce cukru) a další. napomoci propagaci tu-
zemského medu se rozhodl i Středočeský 
kraj a vyhlásil soutěž potravinářský výrobek 
Středočeského kraje. med v ní tvoří samo-
statnou kategorii.

Oldřich Doležal žije mezi včelami od dětství. 

ve jménu píle a vitality
rčení „pilný jako včelka“ vůbec nepře-

hání. k výrobě jednoho kilogramu medu 
je třeba asi tří kilogramů rostlinného nek-
taru. To představuje asi 60 tisíc výletů z úlu! 
Zajímavé je, že zprávy o zdroji nektaru si 
včely předávají zvláštním tancem před vcho-
dem do úlu, jímž dokáží sdělit vzdálenost, 
směr i kvalitu nálezu. a nejde jen o děl-
nice, pilná je i matka, která naklade v se-

zoně denně víc než 2000 vajíček, což před-
stavuje její vlastní váhu. kdyby s takovou in-
tenzitou snášela slepice, ponese 24 až 36 
vajec denně. S trochou nadsázky lze říct, že 
včelí vitalita se přenáší i do medu. ostatně 
osvědčený recept na dlouhověkost je znám 
už 2400 let a dodnes se skví na průčelí jed-
noho z řeckých chrámů: „nerozčiluj se, pij 
mléko s medem, pěstuj divadlo, gymnastiku 
a dožiješ se klidného vysokého stáří.“

Med
Včely sbírají nektar z květů nebo medo-

vici ze živých částí rostlin a tyto šťávy pře-
tvářejí a kombinují se svými specifickými 
látkami a nechávají zrát v plástech. kvě-
tový med je díky obsahu glukózy a fruk-
tózy snadno stravitelný, tedy obzvlášť 
vhodný pro děti, rekonvalescenty nebo 
sportovce. medovicový med obsahuje 
spoustu minerálních látek a stopových 
prvků, hodí se pro lidi s onemocněním 
dýchacích cest a ledvin.

propolis
Výpotek pupenů a kůry, které včely 

zpracovávají a používají v úlu k čištění 
a „dezinfekci“ a jako tmel. má protizá-
nětlivé účinky, funguje jako analgetikum, 
ničí bakterie, bacily a viry, tlumí úči-
nek z ozáření, podporuje hojení a re-
generaci.

Mateří kašička
Výměšek hltanových žláz včely, jímž se 

krmí matka, larvy do stáří tří dnů a pak 
už jen larvy, ze kterých se vylíhne matka. 
Jako přirozený zdroj stimulačních látek 
se uplatní hlavně při léčení jater, srdce, 
krvetvorby, centrálního nervového a imu-
nitního systému. Zvyšuje fyzickou a psy-
chickou aktivitu a sexuální výkonnost, 
potlačuje procesy stárnutí a únavy.

pyl
obsahuje bílkoviny, železo, vápník, fos-

for, draslík, hořčík, chlor, měď, kobalt, 
křemík, sodík, nenasycené mastné kyse-
liny, aminokyseliny, vitaminy. Snižuje tlak 
a hladinu cholesterolu v krvi, podporuje 
tvorbu červených krvinek, stavbu kostí, 
zubů a nervů a upravuje trávení. Užívá se 
při onemocnění nervů, horních cest dý-
chacích a mužských pohlavních orgánů.
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Motor od pračky. dveře i s klikou. dět-
ský nočník. lino. Koberec… takové 
a mnohé jiné „úlovky“ se podařily 
více než dvěma stovkám dobrovolníků, 
kteří první květnovou sobotu strávili 
uklízením Berounky. přibližně dvace-
tikilometrový úsek řeky mezi roztoky 
u Křivoklátu a nižborem vyčistili od 
šestnácti tun všemožného odpadu.

akci čistá Berounka Středočeský kraj letos 
pořádal počtvrté. první rok řeku uklízelo 
čtyřicet dobrovolníků, druhý šedesát, loni 
jich už bylo sto dvacet. a letos?

„na vodě byla stovka lodí, které zajistil 
krajský úřad, a ještě několik dalších, na 
nichž nás individuálně přijeli podpořit vo-
dáci. Dohromady přiložilo ruku k dílu přes 
dvě stě lidí,“ pochvaloval si středočeský 
hejtman petr Bendl. on sám celý přibližně 
dvacetikilometrový úsek z roztok do niž-
boru na lodi absolvoval také: „posbírali 
jsme neuvěřitelné množství mnohdy neu-
věřitelného svinčíku. Celkově mám ale za 
to, že odpadu z řeky i jejího okolí ubývá. 
oproti loňsku jsme toho myslím posbírali 
méně,“ míní.

omyl! Zatímco loni šedesát posádek lodí 
zaplnilo kontejnery přistavené na březích 
zhruba deseti tunami haraburdí, letos se-
sbírali o šest tun více. Stejně jako v mi-
nulých letech se o jeho odvoz postaralo 
povodí Vltavy.

Koberec, pěknej, pětimetrovej…
posádky „čisticích“ lodí vyrazily za chlad-

ného počasí „vylepšeného“ občasnými 
dešťovými přeháňkami z roztok kolem de-
sáté dopoledne. přibližně sto plavidel se 
rozdělilo na tři skupiny, z nichž si každá 

vzala „do práce“ zhruba sedmikilometrový 
úsek řeky. mezi dobrovolníky byl i radek 
Dvořák z obecně prospěšné společnosti 
rakovnicko. „Berounka je naše řeka a je 
přece především v našem zájmu, aby byla 
čistá a krásná,“ vysvětluje, proč nechyběl 
na žádném z dosavadních ročníků akce. 
a stejně jako byla letos rekordní celá čistá 
Berounka, rekord zlomila i rakovnická vý-
prava – její členové tvořili polovinu všech 
posádek. „Z řeky či ze břehů jsme toho 
vylovili spoustu, například kamna nebo au-
tosedačku. prim ale určitě hraje koberec, 
pěknej, pětimetrovej, krásně prorostlej 
stromy a trávou. Stáli jsme po pás ve vodě, 
která vzhledem k roční době i vzhledem 
k počasí nebyla nejteplejší, a řezali ho na 
kusy, abychom ho vůbec mohli naložit.“ 
operace se nakonec povedla, ale dalo to 
zabrat…

Dalším tradičním účastníkem očistného 
splouvání je bývalá starostka křivoklátu 
pavla hůlová. „Je to akce velmi, velmi pro-
spěšná, proto si na ni vždcky vyčlením 
čas. a taky proto, že tu pokaždé potkám 
spoustu příjemných lidí, se kterými si ráda 
popovídám,“ objasňuje exstarostka, jež 
si prý navíc pokaždé od řeky odnese ně-
jakou zajímavou a využitelnou věc. „loni 
například goratexový pytlík na spacák. 
letos to ale v tomto ohledu bylo slabší, 
všude se válely jen hromady plastových 
lahví. Do domácnosti tedy tentokrát ne-
přibude nic.“

jedno pádlo navíc
Garantem letošní čisté Berounky byl 

známý herec Tomáš hanák, jinak také oby-
vatel, a dokonce i obecní zastupitel niž-
boru. „Sběr sajrajtu z kanoe – jaká roman-
tika. Sám mezi peT lahvemi, to zní jako titul 
dobrodružného románu. ale přijďte i vy, 

dobrovolníci zbavili Berounku odpadků

hejtman: nadšenců každý rok přibývá a to je skvělé!

Koberec, lino, dveře…
l při letošní akci čistá Berounka dobro-
volníci z řeky a jejích břehů uklidili přes 
16 tun odpadu.

l plastové lahve. Těch bylo podle účast-
níků akce mezi posbíranými věcmi jed-
noznačně nejvíc.

l Co se také u řeky či přímo v ní našlo? 
linolea, gumy, plechy, část střechy, kus 
lodě, motor od pračky, dveře i s klikou, 
nočník, velké množství zapalovačů…

milí čtenáři, mám jedno pádlo navíc,“ lákal 
k účasti v minulém vydání Středočeských 
listů. Sám v „den D“ opravdu nechyběl –  
se synem Tomášem pomáhali s uklízením 
úseku mezi Žloukovicemi a nižborem. „Do-

cela jsme si mákli,“ svěřoval se na ve-
černím zakončení akce. „a  množství pří-
tomného bince nás rozhodně nezklamalo, 
byl všude a všude ho bylo plno.“

Tečku za úklidovým dnem udělal večerní 

Hejtman Petr Bendl s pytlem odpadků...

Berounka ráda vydala harampádí, které se skrývalo na březích i pod hladinou. 

zatímco ostatní „čističi“ Berounky už 
měli padla, hejtman petr Bendl v záku-
lisí ladil kytaru. po dnu stráveném v ká-
noi a sbíráním odpadků na březích řeky 
ho večer čekala ještě „druhá směna“ –  
vystoupení s kytarou na pódiu.

to toho ještě nemáte dost?
Jestli nejsem unavený?

přesně tak. dvacet kilometrů s pádlem 
v ruce a celodenní brigáda k tomu, to je 
docela šichta, ne?

ani ne, cítím se v pohodě. 

nic vás nebolí?
Tělo určitě ne. Spíš mě bolí srdce – když 

jedeme po vodě a vidíme všechen ten binec 
na březích. Zastavíme, vrátíme se, brodíme 
se po kolena bahnem, lezeme do křoví, 
necháme se poškrábat kopřivami, a ještě 
k tomu taháme ven svinčík, který tam  ne-
chal někdo jiný. Tohle bolí, to vědomí, že 
jedni bez skrupulí bordelaří a druzí to po 
nich musejí uklízet.

takže dojedete, jste naštvaný a teď ještě 
abyste šel drnkat na kytaru…

a to zase ne! Jednoznačně převažují 
dobré pocity. radost z toho, kolik se nás 
sešlo a kolik jste toho zvládli uklidit. a na 
vystoupení s kytarou se těším!

Bylo to letošní uklízení řeky jiné než třeba 
loňské nebo předloňské?

Určitě. Už jen v tom, kolik se nás sešlo. 
Jelo sto lodí, uklízelo přes dvě stě dob-
rovolníků. To je jednoznačný rekord – tolik 
nás ještě nikdy nebylo. Je skvělé vědět, ko-
lik lidí je ochotných dobrovolně a nezištně 

přiložit ruku k dílu. Je skvělé, že se k akci 
přidává rok od roku více nadšenců.

neničí vás vědomí, že napřesrok přijdete 

a bude to stejné jako letos: zase binec, 
zase zaneřáděné břehy, zase pořád dokola 
stejná práce…?

mám pocit, že odpadků z břehů postupně 

ubývá, že se nám daří jakž takž udržet 
pořádek. pravda na druhou stranu ovšem 
je, že i tentokrát jsme tahali z vody ne-
uvěřitelné věci – linolea, gumy, plechy, 

neskutečné množství peT lahví.... a taky 
je pravda, že lidé, kteří bydlí kolem řeky 
či tu mají chaty, by se více mohli věnovat 
svému okolí. mockrát jsme viděli posekané 
trávníky před chatami a trávu naházenou 
do řeky. ale celkově si nemyslím, že by to 
bylo nějak horší než jindy.

je opravdu až neuvěřitelné, co všechno lidé 
dokážou do vody odhodit. jaký raritní úlo-
vek máte letos vy?

čtyřmetrový kus lina hozený mezi stromy 
na břehu. U jiných posádek jsem viděl 
dveře, kusy střech, část lodě… a taky naše 
posádka našla patnáct zapalovačů – to 
je evidentně práce rybářů. apeluji na ně, 
aby k řece věci nepřinášeli, ale spíš odtud 
nějakou odnesli.

nevyčítají vám lidé z povodí jiných řek, že 
se věnujete „své“ Berounce a další toky 
s čištěním zanedbáváte? 

my ale neuklízíme jen Berounku, po-
dobná akce se každoročně koná i na Sá-
zavě. Je sice pravda, že na Vltavě či labi za-
tím ne, ale pokud se dá pár lidí dohromady 
a čištění zorganizuje, kraj je samozřejmě 
podpoří.

Už víte, který úsek Berounky budete uklízet 
napřesrok? vrátíte se zase na horní tok, 
nebo budete pokračovat dále po proudu, 
k Berounu a ku praze?

To v tuhle chvíli ještě rozhodnuto není. 
pokud se nás ale sejde alespoň tolik  
jako letos, možná by stálo za úvahu, zda 
se nerozdělit na více part a neuklidit  
třeba dvakrát tak dlouhý úsek řeky než 
letos. Večer bychom pak všechny auto- 
busy svezli na jedno míst a poděkovali po-
dobným způsobem, jako to děláme každý 
rok.Večerní folkový koncert potěšil nejen vyznavače Rosy na kolejích. 

koncert zorganizovaný v nižboru přímo na 
břehu řeky. Zahrála známá country sku-
pina rangers a staropražská kapela, která 
je ovšem doma v poberounském kraji –  
Třehusk. S oběma si zazpíval hejtman petr 
Bendl. 

Zatímco s rangers už jsou po mnoha po-
dobných koncertech sehraní, s Třehuskem 
si první muž Středočeského kraje odbyl 
na pódiu premiéru. „Trochu jsem se za-
potil, když mě pozvali na jeviště, dali 
do rukou text mně úplně neznámé písně 
a řekli, abych zpíval,“ smál se Bendl po vy-
stoupení. „ale lidi tleskali, tak snad to do-
padlo alespoň trochu dobře.“

Dopadlo a celá akce taky.

...a patron akce Tomáš Hanák při instruktáži správného pádlování.



Fejeton

autor křižovky: V. klos

Karel�Beneš

pomůcka:
AME, bom, 
kyma, Loki, 

relikt

čichový  
vjem

vyrobeno  
z umělé 

kůže

brněnský 
chrám

buddhistický 
kněz

fran. zkr. 
evropské 
měnové 
dohody

značka 
ruthenia vnosy

jméno 
herečky 

mandlové
hije solmizač. 

slabika

mongolské 
správní 

jednotky

otcové 
manželek

článek 
antické 

architektury

jméno 
prozaika 

pavla

solmizač. 
slabika pracka český 

spisovatel
oslavná 
báseň

3. díl 
tajenKy

starší 
značka 

počítačů

zkratka 
pro piano 

pianissimo

optická 
vlastnost

starověký 
Bulhar

nepevnost

jedna 
i druhá

domácky 
růžena

4. díl 
tajenKy

islámské 
právo

SpZ rokycan

slovensky 
„chatrnž“

příjemné

zvyšování se

matka

společenský 
hmyz

ženské 
jméno

měna v eU

příkrý svah

1. díl 
tajenKy

časně

kočkovitá 
šelma

koupací 
nádoba

mužské 
jméno

epopej

pozůstatek

slovensky 
„Ir“

matka

napadení
část domu

dětská 
hračka

germánský 
bůh ohně

dým

končetina

posunutí

římských 
2001

delší 
vycházka

římských 54

cestovní 
příkazy

dětský 
pozdrav

části

doušky

pružiny

anglicky 
„nějaký“

slovenská 
řeka

švédská 
dynastie

polynéský 
nápoj

označení 
našich 
letadel

dveřní závěs

šachový 
velmistr

hostina

vazal

značka 
zápalek

švédská 
kladina

vytékání

kujná hmota

soudní 
přísedící

schopnost 
mluvit

název 
písmene

bez bot

ukazovací 
zájmeno

zahradní keř

solmizač. 
slabika

biblická 
pramáti

2. díl 
tajenKy

římská 
čtyřka

výztuž 
lodního 

trupu

místa  
pro zápasy

blíže 
vysvětlovat

solmizač. 
slabika

7
č e r V e n  2 0 0 8  –  S T ř e D o č e S k É  l I S T y  V o l n Ý  č a S 

dokončení�ze�strany�1

Je mi naopak příjemné z neklidného cen-
tra plného turistů utéct do klidu. Že jsem 
přesídlila pryč z prahy, mě netrápí, na-
opak mi to moc pomáhá. a mimochodem: 
Já osobně černošice za venkov nepovažuji 
a moc se mi tam líbí.

Srovnávala jste se s některými specifiky 
mimopražského života hůř?

mně to zatím vůbec nepřijde. asi stejně 
nikdy nebudu klasická mimopražská. 
S prahou jsem velmi úzce spjata a neumím 
si představit žít bez velkoměsta. praha 
je krásná a patří k mému životu, a ze-
jména k mé profesi. móda se prostě nedá 
dělat mimo metropoli. Stále se považuji 
za městského tvora, jen si svůj život ve 
volném čase představuji trochu klidněji. 
a proto černošice.

jak zvládáte dojíždění?
S tím zatím nemám žádný problém. Jsem 

zvyklá věčně cestovat nebo jezdit někam 
za natáčením.

našla jste si v okolí nějak oblíbené výletní 
trasy, hospůdky, romantická místa?

na výlety jsem v zimě ještě neměla 
moc příležitostí. V černošicích jsem si 
oblíbila čínskou restauraci u nádraží, vaří 
tam opravdu dobře. Jinak dávám přednost 
spíš pražským restauracím. a romantické 
místo? přece u mě doma…

Máte obrovskou zahradu. Stíháte se o ni při 
tom pracovním vytížení vůbec starat?

Sama bych neměla šanci. přes známé 
jsem našla pana kopřivu, který o naši roz-
sáhlou zeleň pečuje. a i tak s ní mám 
spoustu práce. právě se chystáme zasazo-
vat stromy a celkově ji dát do kupy.

jako návrhářka milujete černou a bílou. 
zařídila jste v nich i byt, nebo jste šla do 
barev?

Doma dávám přednost bílé. Uklidňuje 
mě a nerozptyluje.

Máte tendenci věci schraňovat a hromadit, 
nebo je s klidným srdcem dokážete vy-
hodit?

nemám ráda zbytečnosti a doma se jich 
zbavuji velmi snadno. Zato v atelieru se 
projevuji jako bezmezná sběratelka látek. 
Jinak mám spoustu věcí, které jsem dostala 
a mám k nim určitý vztah. Ty pryč nedám!

Máte vztah ke starožitnostem, nebo dá-
váte v zařízení bytu přednost minimalismu, 
funkcionalismu?

Chovat pejska je jistě chvályhodné, nicméně pro okolí často poněkud obtěžující. nane-
štěstí existuje spousta lidí, kteří to neřeší a svého čtyřnohého miláčka nechávají volně 
pobíhat nejen bez vodítka, ale dokonce i bez košíku. 

Kdykoli vidím na ulici některého reprezentanta světové smečky nejlepších přátel člo-
věka, jenž si jen tak počmuchává, zbystřím a přemýšlím, jak se zachovám v příští vteřině, 
až si mě hafan všimne. nevím, co je pravdy na tom, že psi mají skvělý čich, ale ke mně se 
vždy spolehlivě rozběhnou (že by jim můj deodorant připomínal mrtvého skunka?). Těžko 
říct, co je horší: když si mě běží očuchat rozjařený dobrman nebo když mě polapí dvě 
až tři miniaturní šelmičky připomínající hyperaktivní veverky. Ať jde o jakékoli plemeno, 
v každém případě propadnu silnému rozechvění a čekám, jak se situace dále vyvine. Ač-
koli až dosud takové příhody naštěstí pokaždé skončily nikoli mým zakousnutím; přesto 
byla vždy narušena moje osobní integrita; což zamrzelo. 

Smutné je, že páníčci těch roztomilých stvoření většinou moje rozhořčení nepříliš dobře 
chápou a jsou upřímně udiveni, proč nesdílím nadšení ze životní vitality jejich miláčka. 
„Pane, Rolf má rodokmen!“ prohlásila dokonce nedávno jedna dáma ve středních letech 
na adresu svého korkšpaněla, který se – neúspěšně – pokusil spářit s mou nohavicí. 
Argumentační ťafka ohledně rodokmenu byla odpovědí na nesmělou výtku, že mi trochu 
vadí být fenkou...

Moc bych prosil všechny pejskaře: Zkuste nás, nevlastníky Azorů a Ast, pochopit. Rádi si 
vašeho miláčka pohladíme, když budeme mít sami chuť (a pokud nám to samozřejmě do-
volíte). Když však váš čtyřnohý kamarád pobíhá bez dozoru a nikdo neví, co od něj čekat, 
o svobodné volbě, zda hladit, či nikoli, nemůže být řeč. Ve chvíli, kdy se k člověku žene 
chlupatá koule, těžko se pozná, jestli je to hafan, nebo rafan.  

vtip měsíce od vladimíra jiránka

líbí se mi spojení všeho dohromady. mi-
luji spojovat a kombinovat staré věci s de-
signovými kousky. Dávám přednost velmi 
jednoduše zařízenému interiéru, v němž 
vyniknou zajímavé tvary. mám ráda, když 
jsou věci hezké a také funkční. Zařízení si 
dlouho vybírám. Většinou mám ke kous-
kům, které si doma hýčkám, nějaký vztah.

dokážete si v bytě sama věci opravit, nebo 
to zbývá na vašeho syna, případně povolá-
váte odborníky?

Záleží, čeho se to týká. na zahradu mám 
zmiňovaného pana kopřivu, na úklid paní 
Ivanu. Syn max je skvělý, snaží se po-
radit si s drobnými zádrhely okolo a uvnitř 
domu. no a pochopitelně mi hodně pomá-
hají moji rodiče a tímto jim velice děkuji.

Když si potřebujete odpočinout, vyrážíte 
někam za hranice nebo spíš do zkrášlova-
cích či masážních salonů?

podle potřeby to všechno střídám. Jsem 
pověstná tím, jak ráda cestuji. nedám do-
pustit na evropu. potřebuji ke svému životu 
pohyb, podvědomě ho vyhledávám. někdy 
se zas naopak neobejdu bez pro mě tak dů-
ležitého sladkého nicnedělání. a to potom 
zbožňuji thajské masáže v salonu Sabai, 
které mě zaručeně postaví na nohy.

Umíte se rychle rozhodovat, nebo věci 
hodně dlouho zvažujete?

Jak kdy. ale ze zkušenosti vím, že je 
lepší, když nemám moc času. To pak nad 
tím zbytečně moc nepřemýšlím a jednám 
spíš intuitivně. Což, jak známo, se větši-
nou vyplácí. odhad „na první dobrou“ se 
mi osvědčil jako ten nejlepší.

Máte takový ten svůj „ženský drbací krou-
žek“, do něhož se chodí kamarádky vyzpo-
vídat?

Křížovka o ceny! pokud do 10. června zašlete správně vyluštěnou tajenku na adresu listy@kr-s.cz, budete zařazeni do losování o tři ceny. nezapomeňte uvést kontaktní údaje.
výherci z minulého čísla: Stanislav Skolil (Kladno 2), jarmila Čepeláková (rataje nad Sázavou), hana Kubíková (poděbrady). všem zasíláme knihu okolí prahy, průvodce po Čechách, Moravě, Slezsku. 

Věci včetně oblečení mají být podle T. Kováříkové nejen hezké, ale i funkční. 

tatiana Kováříková: Černošice nejsou venkov!
Dělám módu pro ženy. Tak si asi umíte 

představit, co všechno řešíme. pánové by 
žasli, kdyby to slyšeli! pokud už jim dávno 
nepíská v uších…

Co vy osobně nosíte nejčastěji?
oblékám se velmi jednoduše. moje ob-

líbené barva je černá – nejlépe se v ní cí-
tím a pracovně je pro mě neutrální. Vět-
šinou volím top s kalhotami. nebývá to 
často, ale když se cítím na sukni, klidně si 
ji obléknu. neřídím se trendy, oblečení ře-
ším velmi intuitivně.

Co byste si na sebe nikdy nevzala?
neumím si na sobě představit třeba 

růžovou. V oblečení se prostě potřebuji 
dobře cítit, ne svítit.

jste dvorní návrhářkou Barbary nesvad-
bové, která vám občas dělá i modelku. Spo-
lupracujete i s jinými celebritami?

S Bárou jde o spolupráci podpořenou 
dlouholetým přátelstvím. Dále oblékám 
například zpěvačku helenu Vondráčkovou 
– zrovna jí připravuji kostýmní výpravu 
pro její koncert. a houslistce Gabriele De-
meterové šiji na koncertní turné večerní 
šaty.

na jakou nejbližší akci své značky byste na-
lákala zvědavého čtenáře?

právě se připravuji na červnovou pře-
hlídku v trojském zámečku. představíme 
tam současnou letní kolekci a večerní mo-
dely. každý půlrok něco pořádáme. aktu-
ální informace najdou zájemci na www.
tatiana.cz.

Co považujete za svůj zatím největší ka-
riérní úspěch?

Že mohu dělat svou práci a že mě stále 
baví.



1. června
kolonáda na náměstí TGm, poděbrady 
český pohár v triatlonu a mistrovství čr 
juniorů 

2. až 6. června
pohádkový týden – divadelní představení 
pro děti mŠ a pro 1. až 3. tř. ZŠ, muzeum li-
dových staveb kouřim, 9 až 13 hodin

6. až 9. června  
letní divadelní slavnosti – přehlídka zá-
bavného ochotnického divadla, Zámecká 
zahrada – Divadlo na kovárně, podě-
brady

7. června 
oslavy 40 let poděbradské hotelové školy, 
Zámecká zahrada poděbrady 

Benátky nad Jizerou – zámecký areál, Běh 
Terryho Foxe, charitativní akce, od 8.30 
hodin 

Stezka rytíře Jana kryštofa Šíce,  Divišov 
(Dolní náměstí, muzeum)

8. června
Dětský den, program pro děti, atrakce + 
skautské soutěže o ceny, od 15 hodin, Be-
nátky nad Jizerou - Vojnarka

9. až 15. června
Stoletý týden – nepřetržitý festival kul-
turních, sportovních a  společenských udá-
lostí pro všechny věkové skupiny pořádaný 
na počest 100. lázeňské sezony, Centrální 
část poděbrad

11., 18. a 25. června
poděbradská nokturna, netradiční přírodní 
scenérie poděbrad

12. června
Setkání s důchodci, přátelské posezení 
pro důchodce, program a kapela zajištěny, 
od 15 hodin, Benátky nad Jizerou – sál 
Záložna

absolventský koncert žáků hudebního 
oboru, sál ZUŠ Jana Zacha čelákovice, 
v 18 hod.

13. až 15. června
oblastní výstava zvířat, areál děkanství, 
čelákovice

14.  června
kmochova padesátka – turistický pochod, 
kolín, sokolovna

3. dobropolské slavnosti – celodenní pro-
gram s historickou  i současnou hasičskou 
technikou, soutěže družstev, Dobré pole 
u kouřimi

20. až 21. června
Vzpomínkové akce – bitva u kolína,  
křečhoř, lošany, radovesnice I, nová Ves

20. až 22. června
mistrovství české republiky mažoretek, 
kolonáda na náměstí TGm, Stadion Slo-
van, poděbrady

kouřimské hudební slavnosti – 10. ročník, 
koncerty vážné hudby, výstava, kouřim, 
kostel sv. Štěpána, muzeum kouřimska, 
sál radnice 

21. června
Festival životní scény, rockový festival, od 
14.30 hodin, Benátky nad Jizerou – lodě-
nice na Urbanovce

Slavnosti postřižinského piva – den ote-
vřených dveří, pivovar  nymburk

21. června až 30 září
letní plastika, 16. ročník výstavy pod zá-
štitou Upm v praze, Středočeské muzeum 
v roztokách u prahy

21. června až 14. září
multiply a grafika „po 20 letech“ – výstava 
Viktora Vasarelye, přístupná denně mimo 
pondělí 9 až 12 a 13.30 až 17 hod., slav-
nostní vernisáž v sobotu 21. 6. od 10 hod., 
městské muzeum čelákovice

22. června
Svatojánská divadelní pouť, nádvoří měst-
ského muzea čelákovice (v případě ne-
příznivého počasí sál ZUŠ Jana Zacha), 
odpoledne

27. až 29. června
Zahájení poděbradského kulturního léta –  
přehlídka velkých dechových orchestrů, 
kolonáda na náměstí TGm, poděbrady

28. června
petropavelská pouť, říčany u prahy
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Unikátní turistická atrakce zahájila 
první květnový den svou druhou se-
zonu. na dva kilometry dlouhou trať 
kolínské řepařské drážky vyjela první 
souprava tažená parní lokomotivou. 
I když v tomto případě spíš – lokomo-
tivkou.

Z jedné strany frekventovaná silnice ko- 
lín–ovčáry–městec králové, po níž sviští 
jedno auto za druhým, z druhé pole, louky, 
les. a uprostřed? Uprostřed malebné ná-
dražíčko jak vystřižené z hrabalových 
ostře sledovaných vlaků. kolín–Sendra-
žice, skví se nepřehlédnutelný nápis v prů-
čelí fasády. rekonstrukce stařičké budovy 
musela stát hodně úsilí.

dokonalá iluze
„rekonstrukce? omyl! Tahle budova je 

z gruntu nová. a sousední výtopna taky,“ 
směje se pavel „myšák“ mojžíš z klubu pro 
obnovu kolínské řepařské drážky tomu, 
jak snadno jsem se nechal napálit. nejsem 
ovšem sám, kdo podlehl kouzlu starých 
časů. Iluze je dokonalá. prvorepublikovou 
nostalgii tu vyzařuje všechno – nádražní 
budovou počínaje přes cedulky nade 
dveřmi, uniformu pana přednosty až po 
šraňky stahované postaru, klikou. a přece 
je to všechno vlastně podvod: nádraží ko-
lín-Sendražice nikdy neexistovalo, vyrostlo 
na zelené louce. Takže konec kouzel? I kde-
pak. Výtopna v těchto místech sice také ni-
kdy nestála, ale parní mašinky s vagony 
naloženými cukrovou řepou se tudy od 
roku 1894 proháněly bezmála sedmdesát 
let. V šedesátých letech minulého století 
přestaly a to, že nyní zase jezdí, je nej-
větší kouzlo ze všech. má ho „na svědomí“ 

Sto mladých umělců z celého Středo-
českého kraje se v polovině května 
zúčastnilo druhého ročníku Festivalu 
základních uměleckých škol. „pro-
střednictvím festivalu chceme veřej-
nosti ukázat, co všechno v ,zuškách‘ 
vzniká a co všechno jejich žáci i stu-
denti dovedou,“ uvedla náměstkyně 
hejtmana pro oblast školství a volného 
času dagmar nohýnková.  

Během dvoudenní přehlídky v Zámecké ga-
lerii města kladna svoje dovednosti pre-
zentovali vítězové krajských a ústředních 
kol soutěží v oborech hra na akordeon, 
klavír, smyčcové nástroje a kytara. nej-
mladším z nich je sedm let, nejstarším 
osmnáct let. 

„Festival je přehlídkou těch nejlepších ze 
Středočeského kraje,“ zdůraznila vedoucí 
odboru školství, mládeže a sportu Danuše 
netolická . „Většina předvedených výkonů 
je velmi dobrá, některé jsou až na pro-
fesionální úrovni,“ dodala.

Spontánní potlesk zaplněného sálu gale-
rie sklidil i jedenáctiletý martin Zámečník 

z lešan, který v kladně hájil barvy ZUŠ ko-
lín. na akordeon bravurně přednesl polku 
pavla Trojana a libet tango astora piazzo-
liho. „Jsem trochu nervózní, ale snad to 
bude dobré,“ doufal mladý akordeonista 
těsně před tím, než se vydal ucházet o pří-
zeň publika.

o poznání sebevědoměji se tvářila bez-
mála patnáctiletá mladoboleslavská kyta-
ristka ludmila mlčochová bezprostředně 
poté, co se vrátila z druhé děrovačky. a ne-
jen proto, že už za svoji „kariéru“ stihla 
nasbírat více zkušeností než o čtyři roky 
mladší martin. „nervózní jsem vždycky při 
vystoupení, po něm už ne,“ řekla ještě 
mírně udýchaná umělkyně, které se hře na 
kytaru věnuje už osmým rokem. „pár pře-
hmatů jsem při koncertu měla, ale žádnou 
velkou chybu jsem nezaznamenala.“

Součástí festivalu byl také Slavnostní 
večer ve Středočeském divadle kladno, 
na kterém zazněly skladby B. Bartóka,  
J. haydna, J. offenbacha či B. martinů. Spo-
lečně se studenty základních uměleckých 
škol na gala koncertu vystoupili speciální 
hosté, například klavírista lukáš klánský, 
houslista Viktor mazáček či pěvkyně pav-
lína horáková. Začínající umělce přijel po-

zdravit také známý herec otakar Brousek 
mladší: „muziku mám ohromně rád a za-
miloval jsem si i tu takzvaně vážnou,“ řekl. 
„Sám jsem byl svého času donucen hrát na 
klavír, ale už si toho moc nepamatuji. o to 

víc držím palce všem, kteří se pokoušejí 
zvládnout hru na některý z nástrojů, aby 
u toho vydrželi co nejdéle. nemusí to být 
celý život, ale co nejdéle, aby toho uměli 
co nejvíc.“

pára jezdila u Kolína i v Brdechzveme vás

Vláček je spolehlivou turistickou atrakcí. 

Mladí umělci předvedli na festivalu špičkové výkony

Festival byl přehlídkou nejlepších mladých hudebníků z celého kraje. 

předseda a jednatel klubu pro obnovu ko-
línské řepařské drážky Tomáš Vanča: „od-
jakživa mám rád velké i malé vláčky. když 
jsem se dozvěděl, že zdejší trať by mohla 
jit za jistých okolností obnovit, řekl jsem si, 
že za pokus by to stálo.“ I založil občanské 
sdružení a dal se do práce, což v tomto pří-
padě znamenalo především zpracovat pro-
jekt na obnovu trati a sehnat peníze. po-
vedlo se  obojí. k Vančovi se přidalo dal-
ších několik nadšenců a společnými silami 
vydupali ze země trať, po níž zbylo už jen 
poničené drážní těleso. „I to těleso jsme 
ale museli vybagrovat – bylo třeba udě-
lat komplet nový traťový spodek i svršek,“ 
vzpomíná mojžíš.

Trvalo dlouho, než se po kolejích o roz-

chodu 600 milimetrů – které samozřejmě 
bylo třeba také položit – mohli svézt první 
cestující. osm let dřiny, práce za pěta-
dvacet milionů korun. Dnes klub pro ob-
novu kolínské řepařské drážky provozuje 
trať dlouhou 1,8 kilometru ze Sendražic 
na Výrovnu. loni se po ní v malinkých 
vagoncích tažených parní či dieselovou 
mašinou svezlo osm tisíc pasažérů. „le-
tos plánujeme deset dvanáct tisíc,“ říká 
Vanča. „a do dvou let bychom trať chtěli 
prodloužit až k Býchorům, na celkových 
4,5 kilometru.“ 

letošní hlavní sezona potrvá do září, 
poté se bude jezdit už jen na hromadné 
objednávky nebo při speciálních příleži-
tostech – o Vánocích či Velikonocích. před 

pár dny se však jezdit teprve začalo –  
a hned s plnou parádou. první jarní jízdu si 
nenechal ujít hejtman petr Bendl ani kolín-
ský starosta Jiří Buřič. Stovkám cestujících 
z blízka i daleka vyhrávala staropražská 
kapela Třehusk. „Skvěle jsme si to užili,“ 
pochvaluje si Jana Chlumská, která z ko-
lína dorazila  s partou motorkářů. „na 
pořádný mašině jsme se přijeli podívat 
na pořádnou mašinu. a fakt to stálo za to, 
všem mohu doporučit.“

do Brd jely čarodějnice
Zatímco v případě kolínské řepařské 

drážky museli nadšenci kvůli obnovení 
provozu znovu pokládat koleje, po trati 
podbrdské „trampské“ lokálky Zadní Tře-
baň–lochovice jezdí vlaky nepřetržitě už 
107 let. od roku 2004 zde místní občan-
ské sdružení naše noviny jednou ročně 
organizuje jízdu parní soupravy. Zatímco 
v minulých letech byly v duchu habsbur-
ského mocnářství, prvorepublikových tra-
perů či masopustu, letos se směr brdské 
„velehory“ poslední dubnovou sobotu 
vydaly čarodějnice. Vlak doslova praskal 
ve švech, kromě několika desítek boso-
rek, divoženek a černokněžníků se v něm 
vezly stovky civilních cestujících. na další 
desítky v zastávkách po celé trati se bo-
hužel už nedostalo. V Zadní Třebani, litni 
a lochovicích byl připraven stylový pro-
gram, na konečné se volila nejoriginálnější 
čarodějnice, děti malovaly čarodějnické 
obrázky. „Je to skvělý nápad,“ pochva-
loval si středočeský hejtman petr Bendl, 
který také dorazil v převleku za čaroděje. 
„Trať vede překrásnou krajinou a určitě 
by si zasloužila, aby se tu podobné akce 
konaly častěji než jen jednou ročně. Bude-
li zájem, rádi tomu s krajským úřadem 
pomůžeme.“

Desítky folklorních souborů z celé republiky se představily na devátém ročníku po-
berounského folklorního festivalu Staročeské máje, který se tři květnové víkendy ko-
nal na několika místech poberounského a podbrdského kraje. Umění krojovaných ta-
nečníků a muzikantů tleskaly stovky diváků v mníšku pod Brdy, černošicích-mok-
ropsech, letech i na nádvoří hradu karlštejna. k nejatraktivnějším účinkujícím patřil 
moravský soubor lúčka ze Svatobořic-mistřína, slovenští Šarvanci či chodské soubory 
z Domažlic a mrákova. Se souborem krkonošský horal přijel z Vrchlabí střední čechy 
pozdravit i nefalšovaný krakonoš.

U Berounky tančili Chodové i Slováci Hejtman Středočeského kraje petr Bendl
srdečně zve na 

hejtManSKÉ dny 2008
17. června 2008, Kutná Hora – Palackého náměstí

od 18:00 hodin vystoupí
IVAN HLAS trio, ČECHOMOR

moderuje TomÁŠ kreJčíř
doprovodný program od 14:00 hodin ve spolupráci s českým muzeem stříbra  

v kutné hoře a českým muzeem výtvarných umění

19. června 2008, Beroun – Husovo náměstí
od 18:00 hodin vystoupí

MICHAL HRŮZA, ČECHOMOR

moderuje TomÁŠ kreJčíř
doprovodný program od 14:00 hodin

ve spolupráci s muzeem českého krasu v Berouně

24. června 2008, Mělník – náměstí Míru
od 18:00 hodin vystoupí
IVAN HLAS, ČECHOMOR

moderuje TomÁŠ kreJčíř
doprovodný program od 14:00 hodin

ve spolupráci s regionálním muzeem mělník


