
Milí čtenáři,

nová zkratka ROP – tedy Regionální 
operační program – dostává po období 
vyjednávání a nastavování pravidel už 
také viditelný obsah. První projekty finan-
cované prostřednictvím tohoto programu 
začínají úspěšní žadatelé realizovat. Kraj 
z těchto peněz opravuje první silnice a 
mosty. Ve vstupních výzvách Regionál-
ního operačního programu bylo podáno 
bezmála čtyři sta projektů.  Středočeši se 
naučili za poslední léta velmi efektivně vy-
užívat možností, které poskytují evropské 
dotační programy.

Množství užitečných projektů zlepšilo 
podmínky pro život v obcích a městech 
díky bývalému Společnému regionálnímu 
operačnímu programu. Nový program proti 
tomu nabízí cílené zaměření přímo na 
střední Čechy. Zájem i schopnosti žadatelů 
z řad obcí, mikroregionů, neziskových 
organizací i podnikatelů mě naplňují op-
timismem, že se většinu projektů podaří 
dotáhnout do úspěšného konce. „Evropské 
peníze“ jsme úspěšně využili i na uspo-
řádání červnového Královského průvodu.  
Díky němu se o středních Čechách psalo a 
hovořilo v mnoha státech Evropy. 

Začínají prázdniny a snad všichni uvažu-
jeme o tom, kam si pojedeme odpočinout. 
Mám pro Vás dobrý tip. Přijeďte na některé 
z mnoha pozoruhodných míst ve středních 
Čechách. Zjistíte, jako se to stalo už něko-
likrát mě, že Vás v našem kraji, třeba jen 
pár kilometrů za domem čekají úžaná místa 
a neobvyklé zážitky. Pokud byste hledali 
inspiraci, podívejte se na naše turistické 
stránky www.centralbohemia.cz.

Krásné léto s výlety po Středočeském 
kraji  přeje
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Jak se stane z daňové poradkyně maji-
telka zámku? Podle Kateřiny Bálintové 
stačí být soutěživá a impulzivní. V její 
osobě se s těmito vlastnostmi spojila 
ještě dávka odvahy a štěstí a tak zá-
mecký areál Loučeň letos oslaví rok 
od magického data 7. 7. 2007, kdy se 
po rozsáhlé rekonstrukci otevřel ná-
vštěvníkům.

Jste pověrčivá?
nejsem, ale mám ráda sedmičky. Dotaci 

na rekonstrukci zámku jsme dostali na po-
čátku roku 2005. Bylo jasné, že napřesrok 
ho do provozu neuvedeme. Tak jsem si 
řekla, že jestli v roce 2007 něco otvírat, tak 
jedině 7. 7.

Vzpomínáte si, kdy jste Loučeň spatřila 
poprvé?

naprosto přesně – v srpnu 1999. S mým 
tehdejším manželem jsme úplnou náho-

Obrovský zájem o „evropské“ peníze 
mají obyvatelé Středočeského kraje. 
V prvních výzvách Regionálního ope-
račního programu (ROP) bylo podáno 
bezmála čtyři sta projektů. „To je 
skvělá zpráva,“ tvrdí předseda Regio-
nální rady Regionu soudržnosti střední 
Čechy Petr Bendl. „A ještě lepší zpráva 
je, že Středočeši umějí projekty zpra-
covávat. Uspěje přibližně padesát 
procent našich žadatelů – to je výrazný 
nadprůměr i v rámci Evropy.“

první významné peníze z evropské unie 
plynuly do středních čech v letech 2004 
– 2006 v rámci takzvaného Společného 
regionálního programu (Srop). 

„Získali jsme přibližně 1,5 miliardy ko-
run,“ uvádí marek kupsa, ředitel Úřadu 
regionální rady regionu soudržnosti 
střední čechy, který „evropské“ pe-
níze rozděluje jednotlivým žadatelům. 
„Finanční prostředky byly z velké části 
použity na dopravní projekty a projekty 
z oblasti cestovního ruchu. Dostalo se 
ovšem i na informační technologie, rozvoj 
internetizace, sociální služby a některé 
drobné podnikatele. peníze jsme dokázali 
vyčerpat z devadesáti procent. To je krásný 
výsledek, kterého kromě nás dosáhlo jen 
pár ,starých‘ členských států Unie.“

Za peníze ze Srop byly vybudovány či 
rekonstruovány například dopravní termi-
nály v rakovníku, mělníku a Voticích, most 
ve Veltrusech, hotel v zámku Dobříš či roz-
sáhlý cykloprojekt Sedlčanskem na kole.

Srop patří nicméně v tomto okamžiku 
již minulosti – na konci loňského roku byl 
evropskou komisí schválen jeho nástupce 
– rop. „Vyjednávání bylo zdlouhavé,“ tvrdí 
petr Bendl. „nejprve totiž musel být schvá-
len národní strategický rámec pro celou čr, 

od kterého se teprve odvíjejí schvalovací 
procesy pro jednotlivé operační programy.“ 
Jakmile byl v červenci loňského roku od-
souhlasen český strategický rámec, dali se 
úředníci regionální rady regionu soudrž-
nosti střední čechy do práce. „první výzvy 
rop byly zveřejněny čtyři dny před loňským 
Štědrým dnem,“ rekapituluje marek kupsa. 
„V oblasti podpory 1.2 Udržitelné formy 
veřejné dopravy byly zpracovány projekty 

za 184 miliony korun, v cestovním ruchu 
bylo na projekty podnikatelské infrastruk-
tury požadováno více než 930 milionů ko-
run, na veřejnou infrastrukturu 690 milionů 
a na projekty podporující propagaci Stře-
dočeského kraje přes padesát šest milionů 
korun.“ Další výzvy – tentokrát na veřejné 
služby a na revitalizaci městských center – 
byly vyhlášeny v lednu. nyní už je prvních 
19 projektů z oblasti dopravní infrastruktury 

vyhodnoceno a osm projektů týkajících se 
veřejné dopravy uzavřeno. V květnu výbor 
regionální rady nUTS 2 rozhodl o přidě-
lení přibližně 158 milionů na rekonstrukci 
komunikací v obci mirošovice, modernizaci 
terminálu autobusového nádraží v příbrami, 
nové autobusové zastávky v Dolních Bře-
žanech, cyklostezku mezi Dobřichovicemi 
a řevnicemi atd.
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Vláček v Příbrami hrazený z evropských peněz přitahuje další turisty.

Kateřina Bálintová: Nejsem zámecká paní
dou objevili, že se zámek bude privatizo-
vat. a protože jsem soutěživý typ, přišlo mi 
logické se zúčastnit.

Tušila jste, do čeho se ženete?
Vůbec! Bylo to sentimentální a iracio-

nální zapálení se pro věc.

Kdybyste věděla, co vás čeká, šla byste 
do toho znova?

kdybych dnes viděla podobný objekt 
s vědomím, čím vším jsem si tady prošla, 
tak už bych do toho nešla. nevstoupíte dva-
krát do stejné řeky, nemůžete stejný mustr 
naroubovat na něco dalšího. na první po-
hled to možná podobně vypadá, ale sou-
vislosti jsou vždycky jiné, výchozí situace 
je jiná, je to o jiných lidech.

ale jestli se ptáte, jestli bych do toho 
šla tehdy znova… Šla. Určitě. Jsem tak 
nadšená, že se povedlo vytvořit něco, co 
lidi baví a kvůli čemu sem jezdí. není to 
o penězích, ale o pocitu z věci. Samotnou 
mě překvapuje, jak pozitivně návštěvníci 
reagují, jak moc si to užívají. asi bych ně-
které věci udělala lépe a chytřeji, vyhnula 
se určitým těžkostem, které mě na cestě 
k cíli provázely. ale zase si říkám, že mám 
daleko zajímavější práci, než bylo daňové 
poradenství.

Takže dnes ušetříte na daňovém poradci?
kdepak, já už daně nestíhám sledovat. 

Daňového poradce mám najatého.

Jak se vám tak obrovskou rekonstrukci 
podařilo zafinancovat?

projekt byl vyčíslen na 140 milionů ko-
run. považuji za úspěch, že se nám po-
vedlo skončit v rozpočtu. ale musela jsem 
hodně počítat. Jen těch pozdních večerů, 
co jsem trávila u excelových tabulek! 

Vstup česká republiky do evropské unie 
v květnu 2004 znamenal první vlnu dotací. 
Už dopředu jsme se snažili získávat pra-
covní verze programů a chodili na různé 
semináře. Věděla jsem, že pokud chceme 
získat slušnou částku na rekonstrukci ce-
lého areálu, musím chytnout za pačesy 
hned první příležitost. protože kdyby ne-
vyšla, aby byla šance zkusit další. Celý 
projekt jsme účelově připravovali tak, aby-
chom se trefili do hodnoticích kritérií. 
nakonec jsme z evropských peněz získali 
49,8% potřebné částky, zbytek jsou ban-
kovní úvěry a vlastní zdroje.

Kdy se vám investice začne vracet?
To je dáno bankovním úvěrem, který 

musíme splatit do roku 2015. ale víme, že 
prvních pár let to tu bude žít z podstaty. 
Věci mají svoji životnost a tak ohromný 
areál vyžaduje velké náklady na údržbu. 
a hlavně – doba nečeká, během času se 
určitě objeví další technické a technolo-
gické vychytávky a my se jim budeme mu-
set podřídit, aby to tu nezastaralo.

Máte dokonce zažádáno o zápis do Guin-
essovy knihy rekordů jakožto objekt s nej-
vyšší koncentrací labyrintů a bludišť. Jak 
ten nápad vlastně vznikl?

opět impulzivně. četla jsem nějaký ča-
sopis, kde psali o francouzském zámku, je-
hož majitelé si v šedesátých letech nechali 
vysadit zahradní bludiště a že už je dnes 
vzrostlé. Udělala jsem průzkum na inter-
netu, nakoupila knížky a během čtrnácti 
dnů měla jasno, že do toho musím jít. přes 
mail jsem kontaktovala zahradního archi-
tekta adriana Fishera a vydala se za ním 
na jeho sídlo do anglie. 
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Sledujte TV magazín!
Všechny důležité informace  
o dění ve Středočeském kraji 
pravidelně přináší TV Středo český 
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.

Středočeši umějí psát projekty

Hejtman Středočeského kraje Ing. Petr Bendl  
si Vás dovoluje pozvat na  

Hejtmanský večer 

Středa 16. července 2008,  
19.00 hodin, Okoř 

Wabi Daněk, Lucie Redlová se skupinou Docuku a další 
Vstupné zdarma!

Hejtmanský večer se uskuteční v rámci tradičního letního putování po malých 
obcích Středočeský venkov – místo pro život. Od 15. do 17. července navštíví 

hejtman na kole obce v okolí Prahy. Se starosty i místními obyvateli bude  
hovořit o výhodách i nevýhodách života v blízkosti velkého města,  

o největších potřebách obcí v okresech Praha – východ a Praha – západ 
a o zásadních změnách, kterými obce i místní komunity starousedlíků a nově 
příchozích obyvatel procházejí. Cesty se zúčastní také pracovníci a studenti 
Přírodovědecké fakulty UK, kteří se podílejí na projektu Suburbanizace.cz.



Před pár týdny získali středočeští zá-
chranáři devět supermoderních sanit-
ních vozů. Teď se mohou těšit na devět 
nových výjezdových stanovišť. Jejich 
vybudování odsouhlasila na konci 
května rada Středočeského kraje.

„hlavním důvodem budování dalších sta-
novišť je dosažení lepších dojezdových 
časů v některých částech kraje, pokrytí 
hůře dostupných oblastí a celkové zlep-
šení dostupnosti zdravotnické záchranné 
služby v rámci připravovaného plánu ploš-
ného pokrytí,“ uvedl náměstek hejtmana 
Josef kantůrek. „Ve srovnání s ostatními 
záchrannými službami ale už nyní máme 
jednu z nejhustších sítí výjezdových stano-
višť v české republice,“ dodal s tím, že na-
příště by se sanitní vozy kdekoliv na území 
kraje měly k pacientům dostat nejpozději 
do patnácti minut.

Většina nových stanovišť je plánována 
jako stanoviště rZp – rychlá zdravotnická 
pomoc. k případům odtud bude vyjíždět 
posádka ve složení řidič-záchranář a zdra-
votní sestra nebo diplomovaný záchranář. 
V některých částech regionu bude pravdě-
podobně zaveden tak zvaný systém ren-
dez-vouz (rV), kdy za pacienty vyráží velký 
sanitní vůz s posádkou rZp a lékař přijíždí 
s řidičem-záchranářem k pacientům ve vy-
baveném osobním voze.

„Tento systém je flexibilnější, lépe a pře-
devším účelněji využívá lékaře v terénu,“ 
tvrdí ředitel Územního střediska záchranné 
služby Středočeského kraje robert Zele-
nák. „lékař na místě stanoví diagnózu, 
zahájí léčbu a rozhodne o transportu paci-
enta. pokud to není nutné, nemusí dopro-
vázet zajištěného a ošetřeného pacienta 
do nemocnice, ale je připraven pomáhat 
u dalšího zásahu. Standardní posádky 
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Krátce

Více peněz dopravcům
rada Středočeského kraje se 11. června 
zabývala zvýšenými náklady na dopravní 
obslužnost v souvislosti se strmým růstem 
ceny paliv. pro období 1. 7. 2008 – 31. 12. 
2008 schválila zvýšení úhrady prokaza-
telné ztráty na zajištění základní dopravní 
obslužnosti z rozpočtu kraje o 23 400 000 
korun v autobusové dopravě. „Uvědomu-
jeme si, že náklady dopravců rostou. po-
dařilo se nám uvolnit v rozpočtu více než 
23 miliónů korun. máme zájem na tom, aby 
se nemuselo zvýšit jízdné pro cestující. 
Více prostředků k dispozici zatím nemáme, 
obrátíme se ale na vládu, protože zvýšené 
ceny paliv představují vážný problém v ce-
lorepublikovém měřítku. podle odhadů by 
všechny kraje potřebovaly v úhrnu až půl 
miliardy korun,“ uvedl hejtman Středočes-
kého kraje ing. petr Bendl. 

Turisté na Blaníku
Turisté Středočeské oblasti klub českých 
turistů oslavili 120. výročí založení své 
organizace společným výstupem na horu 
Blaník. nad nejvýznamnější akcí roku 
2008 Středočeské oblasti kčT převzal 
záštitu hejtman Středočeského kraje 
ing. petr Bendl, který se na Blaník vypravil 
také. „Jsem rád, že se nás tady sešlo tolik 
a že jsme výstupem na Blaník odstartovali 
další úspěšná léta našeho klubu a založili 
i počátek tradice tohoto výstupu i dalších 
společných akcí Středočeské oblasti kčT,“ 
řekl na vrcholu Blaníku ing. miroslav krá-
lík, předseda Středočeské oblasti kčT.

Pomoc čínské provincii
rada Středočeského kraje schválila po-
skytnutí humanitární pomoci zemětřese-
ním postižené čínské partnerské provincii  
S‘-čchuan. pomoc bude poskytnuta 
ve formě léků v hodnotě 407 396 kč. ničivé 
zemětřesení postihlo čínskou provincii  
S´-čchuan v polovině května, otřesy 
o menší síle se pak ještě opakovaly. čín-
ská vláda uvedla, že počet obětí překročil 
51 tisíc lidí a 31 tisíc se nadále pohřešuje. 
Dále se uvádí 300 tisíc zraněných lidí a více 
než pět milionů lidí bez střechy nad hla-
vou. V provincii S‘-čchuan jsou budovány 
provizorní tábory i školy a v celé postižené 
oblasti panují obavy z možného vzniku epi-
demií. čínská vláda proto do táborů poslala 
na 5000 zdravotníků, kteří distribuují léky 
a dohlížejí na dodržování hygieny. 

Peníze na dětský domov
Zastupitelstvo Středočeského kraje schvá-
lilo návrh investičního záměru na akci re-
konstrukce Dětského domova Strančice 
ve výši 10 milionů korun. Zároveň odsou-
hlasilo jeho promítnutí do plánu investic 
a oprav na rok 2008 v případě schválení 
dotace z rop nUTS 2 střední čechy. Stře-
dočeský kraj by měl spolufinancovat tuto 
akci ve výši 7,5 % z celkových nákladů, tj. 
celkem 750 000 kč. „Jedná se o naprosto 
výjimečné zařízení, které je jako jedno 
z mála schopno poskytnout péči dětem 
s nejtěžším postižením. rádi bychom s po-
mocí evropských peněz vytvořili pro tyto 
děti co nejlepší prostředí,“ uvedl náměs-
tek hejtmana pro oblast zdravotnictví Josef 
kantůrek.

Opravená sokolovna
Za účasti hejtmana Středočeského kraje 
ing. petra Bendla a starosty města nym-
burk a radního Středočeského kraje pro 
regionální rozvoj a cestovní ruch ladi-
slava kutíka byla 9. června v nymburce 
slavnostně otevřena zrekonstruovaná letní 
sokolovna na remanenci. „Jsem rád, že se 
v našem kraji otevírají sportovní stánky jak 
pro mladé lidi, tak pro starší, kteří si chtějí 
rekreačně zasportovat. nově zrekonstruo-
vaná letní sokolovna přispěje k prezentaci 
města nymburk i Středočeského kraje,“ 
uvedl petr Bendl. letní tělocvična Sokola 
v nymburce byla postavena v letech 1921 
až 1922 jako součást rozsáhlého sokol-
ského cvičiště. „na sokolovně zapracoval 
zub času, přece jen je to předválečná 
stavba. Ve špatném stavu byla střecha, 
sociální zařízení a vnitřní vybavení, rekon-
strukce byla potřeba,“ řekl ing. Vlastimil 
Janda, vedoucí odboru správy a rozvoje 
městského majetku města nymburk.

Dotace pro včelaře
Dotaci pro český svaz včelařů ve výši dva 
miliony korun na obnovu včelstev ve Stře-
dočeském kraji schválili středočeští za-
stupitelé. „na mimořádně vysoký úhyn 
včel a vážnost situace v oblasti chovu 
včel upozornila Středočeský kraj krajská 
veterinární správa. Dohodli jsme se, že 
je třeba tuto vážnou situaci co nejrychleji 
řešit a včelařům co nejúčinněji pomoci,“ 
uvedl Vilém Žák, náměstek hejtmana pro 
životní prostředí, zemědělství a informa-
tiku. V roce 2007 bylo v kraji 60 781 včel-
stev a na jaře 2008 už jen 45 866 (tj. došlo 
k 24,54 % úhynu). Úhyn zapříčinily nepří-
znivé klimatické podmínky (dvě po sobě 
jdoucí mírné zimy), čímž vznikly podmínky 
pro šíření roztočů a rozšíření varoázy.

Jaroslav KRÁL 
člen rady Středočeského kraje 
pro oblast investic a sportu

Do kterých oblastí letos Středočeský kraj 
investuje nejvíce peněz?

V první řadě určitě do dopravy, respek-
tive do oprav silnic. pro letošek jsme na re-
konstrukce komunikací druhé i třetí třídy 
a na budování nových dopravních staveb 
vyčlenili více než čtvrtinu ze čtyřmiliardo-
vého úvěru, který jsme si vzali loni.

Které silnice se tedy budou opravovat či 
už se opravují?

Je jich hodně. pro příklad mohu uvést 
opravu silnice mezi leontýnem a roztoky 
u křivoklátu, mezi radějovicemi a ládvím, 
mezi Tochovicemi a Březnicí či mezi kam-
berkem a Tehovem. Významnou investicí 
je rekonstrukce staré pražské cesty, která 
kopíruje dálnici na nymbursku. hotová už 
je recyklace silnice mezi Sadskou a Zvě-
řínkem. 

Budou se opravovat i mosty?
ano, například v obořišti, Svijanech 

nebo za nazdicemi. nejvíce peněz mělo 
jít na rekonstrukci mostů přes řeku v Bran-
dýse nad labem-Staré Boleslavi. nakonec 
jsme ovšem rozhodli o odsunutí této inves-
tice na příští rok. 

Kam hodlá kraj investovat kromě do-
pravy?

hodně peněz jsme vyčlenili také na ob-
čanské stavby. letos už jsme otevřeli tělo-
cvičnu v Sedlčanech, další se bude stavět 
v příbrami. Významnou investicí je výstavba 
Dětského domova v Unhošti a příprava vý-
stavby nového domu pro seniory v lysé nad 
labem. Dosavadní objekt už nevyhovuje 
potřebám klientů ani standardům, které 
chceme v našich zařízeních mít. proto v lysé 
nákladem sto třicet milionů korun, z nichž 
by nám větší část měl uhradit stát, vyroste 
nová budova. Další významná investiční 
činnost se týká zdravotnictví. Zde se ovšem 
odpovědnost do značné míry přenáší na sa-
motné nemocnice. 

Záchrance přibudou nová stanoviště

Bez profesionality operátorek záchranné služby by se žádný včasný výjezd neuskutečnil. 

S nebývalým zájmem návštěvníků 
se setkala prezentace města Rakov-
ník, která se uskutečnila 4. června 
v Zastoupení Středočeského kraje 
v Bruselu. Šlo již o šestou prezentaci 
středočeského města v rámci cyklu 
„Středočeská města v EU“. 

„Záměrem bylo prezentovat město rakov-
ník, jeho památky a umění obyvatelům 
eU. Zároveň se jednalo o velice dobrou 
příležitost, jak poukázat na výročí pový-
šení města rakovníka a přilákat do města 
i některého ze zahraničních návštěvníků. 
Výstava může také oslovit některého z ob-
chodních partnerů,“ uvedl ředitel Zastou-
pení Středočeského kraje v Bruselu petr 
hnízdo. 

expozice byla orientována nejen na pa-
mátky města, ale rakovničtí představili 
své město jako místo kultury a sportu. „při-
jeli jsme představit rakovník nejen jako 
město dobrého piva a medoviny, ale rádi 
bychom, abyste ochutnali rakovník jako 
takový“, řekl v úvodním projevu místosta-
rosta rakovníka Jan Švácha. k navození 
této atmosféry přispěla celá řada bannerů, 
fotografií, obrazů a místních produktů, ale 
také hudební program, kterým rakovničtí 
okouzlili všechny návštěvníky. 

před rakovníkem se v sídle středočes-
kého zastoupení již konaly prezentace 
měst příbram, kutná hora, kolín, mladá 
Boleslav a Beroun. 

Czech Street Party
Ve čtvrtek 12. června proběhla v Bruselu 

akce Czech Street party jejímž spolupořa-
datelem bylo Zastoupení Středočeského 
kraje v Bruselu. první ročník Czech Street 
party proběhl v loňském roce v souvislosti 
s otevřením českého domu v Bruselu. le-
tošní událost byla pořádána se záměrem 
oslovit širokou veřejnost a přispět k vy-
tvoření pozitivního obrazu o české repub-
lice z pohledu blížícího se předsednictví 
čr v eU. od 16 do 22 hodin zněla na rue 
Caroly hudba v podání pěti českých hu-
debních skupin, jako například Gipsy.cz. 
Ve stáncích byly prezentovány regionální 
speciality a tradiční nápoje. ochutnávka 
těchto specialit se setkala s nebývalým 
zájmem návštěvníků, kteří se i přes ne-
přízeň počasí dostavili v hojném počtu 
a nešetřili chválou na adresu pořadatelů.

Událost představila českou republiku 
a její kraje jako sympatickou zemi a místo 
s bohatou tradicí a kulturou, otevřenou 
a přístupnou, zdravě sebevědomou, s vel-
kými ambicemi, schopnou v prvním polo-
letí příštího roku převzít roli leadera ev-
ropské unie.

Databáze partnerů
more – matching opportunities for re-

gions in europe, to je podtitul nové on-
line databáze, která vznikla za spolupráce 
několika subjektů, hlavně rady evropy 
a jejího kongresu místních a regionálních 
zástupců, italské vlády, Výboru regionů 
eU a Cemr – rady evropských měst a re-
gionů.

more je novou zdarma poskytovanou 
on-line databází, která nabízí místním 
a regionálním orgánům možnosti hledat 
potenciální partnery pro evropské pro-
jekty a také získávat a dělit se o své nej-
lepší zkušenosti z jejich realizace.

Stránka je rozdělena do tří úrovní, kde 
v první naleznete základní informace o re-
gionu, oblasti zájmu a jaké jsou nabídky 
k partnerství. Ve druhé úrovni vás oče-
kávají informace o dalších institucích, 
jako jsou univerzity, nevládní a neziskové 
organizace a ve třetí úrovni naleznete již 
uzavřená partnerství, euroregiony atd.

k zapojení do této databáze se stačí 
pouze registrovat. Databáze je prozatím 
v anglickém a francouzském jazyce.

Více o tomto velmi zajímavém nástroji, 
usnadňujícím realizaci nejen přeshranič-
ních projektů naleznete přímo na strán-
kách databáze more http://www.loreg.
coe.int/more/.

Aktuálně ze Zastoupení Středočeského kraje v Bruselu Odpovídá ...

Benešovská smuteční síň zažila 
ve středu 28. května poslední roz-
loučení s Františkem Vnoučkem, 
který zemřel ve čtvrtek 21. května 
po dlouhé těžké nemoci ve věku 62 let. 
S někdejším krajským zastupitelem 
a poslancem sněmovny Parlamentu 
České republiky za Benešovsko se 
přišly rozloučit stovky lidí. Ve spoustě 
smutečních věnců a kytic byly i ty, 
které položili na důkaz uznání a úcty 
jeho nejbližší, představitelé veřejného 
života, mnoho kolegů a přátel. 

„František Vnouček udělal pro Středočeský 
kraj jako zastupitel a později také jako 
poslanec parlamentu velmi mnoho. má 
významnou zásluhu mimo jiné na dohodě 
o trasování dálnice D3 a na schválení dů-
ležitých územněplánovacích dokumentů. 
patřil bezesporu k politikům, kteří upřed-
nostňují vždy zájem o řešení problému nad 
stranické konflikty,“ vyjádřil své politování 
nad odchodem Františka Vnoučka hejtman 
Středočeského kraje Ing. Petr Bendl.

„S hlubokou lítostí jsme přijali zprávu 
o úmrtí pana Františka Vnoučka, člena klubu 
čSSD v zastupitelstvu Středočeského kraje. 
pan František Vnouček byl uznávaným odbor-
níkem na dopravu a i v zastupitelstvu odvedl 
v této oblasti velký díl práce. Bohužel zá-

keřná choroba ukončila jeho život předčasně 
ve věku nedožitých 63 let,“ řekl Ing. Marcel 
Hrabě, předseda klubu zastupitelů čSSD.

 Vnouček se narodil v roce 1945 v mrači 
u Benešova. Za dobu politické kariéry se 
mu podařilo realizovat řadu významných 
investičních projektů. Díky jeho aktivitám se 
realizovaly investice do benešovské nemoc-
nice, oprava nádraží v Benešově, silniční 
obchvat města Vlašimi. V rámci kraje se za-
sloužil o dopravní stavby ve městě příbrami, 
stavbu na Slovance v mladé Boleslavi a řadu 
dalších dopravních akcí na kutnohorsku, 
rakovnicku a  dalších míst.

Za své dvouleté působení ve funkci ná-
městka ministra na ministerstvu pro místní 
rozvoj měl velký podíl na likvidaci povodňo-
vých škod v roce 2002. „mým velkým snem 
pro nadcházející období bylo především 
dokončení jihozápadní části silničního ob-
chvatu Benešova a urychlení výstavby silnič-
ního obchvatu prahy tak, aby byl do konce 
roku 2010 zprovozněn jihozápadní segment 
a propojena doprava od Brna až po dál-
nici D8 na Ústí,“ uvedl František Vnouček 
nedlouho před svoou smrtí. Bohužel jeho 
vyměřených krátkých třiaašedesát let života 
neumožnilo tyto plány uskutečnit.

S Františkem Vnoučkem se rozloučily stovky lidí

František Vnouček 

rychlé lékařské pomoci (rlp) takto zatím 
nefungují, protože lékař jezdí v pevně sta-
novené posádce velkého vozu po celou 
dobu své služby.“

podle Zelenáka by systém rendez-vous, 
který už je využíván například pražskou 
nebo libereckou záchrankou, mohl vyřešit 
dlouhodobý nedostatek kmenových lékařů 
záchranky.

prvními nová stanoviště budou ještě 

letos zřízena v Březnici a v roztokách 
u křivoklátu. Další přibude u dálnice  
D 1 – v ostředku na Benešovsku. od příštího 
roku budou záchranáři nově za pacienty vy-
jíždět ze Zbraslavic na kutnohorsku, Zdib, 
Benátek nad Jizerou, mnichova hradiště, 
mšena a Slap.

„na území Středočeského kraje by tak 
perspektivně Územní středisko záchranné 
služby mělo disponovat devětatřiceti po-

sádkami rychlé zdravotnické pomoci, 
osmnácti posádkami rychlé lékařské po-
moci a patnácti posádkami rendez-vous. 
To představuje přibližně dvaasedmdesát 
vozů zdravotnické záchranné služby v ne-
přetržitém provozu,“ sdělil náměstek Josef 
kantůrek. náklady na zřízení a provozování 
devíti nových stanovišť by se měly pohybo-
vat v roce 2008 kolem 20 milionů a v roce 
2009 kolem 82 milionů korun.
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Ministr vnitra představil svou reformu

Podpořili jsme investice do nemocnic!

Tiskový mluvčí Středočeského kraje Martin Kupka obhájil loňské vítězství v anketě 
Mluvčí roku, v kategorii mluvčích veřejného sektoru a nestátních a neziskových orga-
nizací. 

O titul mluvčího roku mezi sebou kromě Martina Kupky soupeřili mluvčí ministerstva 
zdravotnictví Tomáš Cikrt, Karel Hanzelka z ministerstva dopravy, z Českých drah On-
dřej Kubala a také mluvčí Prahy 6 Martin Šálek. Tato pětice v prvním kole soutěže po-
řádané Českým klubem mluvčích, komorou PR a Institutem Svazu průmyslu ČR získala 
od veřejnosti a novinářů nejvíce hlasů. Celkovým vítězem ankety se nakonec stal Karel 
Hanzelka z ministerstva dopravy.

Mluví dobře a k věci

Jezuitská kolej v Kutné Hoře poprvé 
otevřela své brány veřejnosti. Rozsáhlý 
barokní areál, který až do konce 90. let 
minulého století využívala armáda, je 
od roku 2004 z gruntu rekonstruován 
na moderní Centrum umění. 

Den otevřených dveří Jezuitské koleje uspo-
řádal 17. června Středočeský kraj spolu 
s českým muzeem výtvarných umění u pří-
ležitosti hejtmanského dne v kutné hoře.

„rekonstrukce tohoto výjimečného ba-
rokního komplexu je nejvýznamnější inves-
ticí Středočeského kraje v oblasti kultury,“ 
uvedl hejtman petr Bendl. „proto jsme 
chtěli ukázat obyvatelům i návštěvníkům 
kutné hory, jak pokračují záchranné práce 
a že opravdu je na co se těšit.“

od října 2004 bylo v areálu proinvesto-
váno již bezmála 300 milionů korun; šede-
sát milionů uvolnil Středočeský kraj. „Stále 
to ale nestačí, na rekonstrukci celého are-
álu, včetně takzvaného severního křídla, 

je potřeba dalších přibližně 310 milionů,“ 
upozornil hejtman s tím, že Centrum umění 
má být další turistickou atrakcí města za-
psaného na seznam UneSCo. „Chceme, 
aby ještě více návštěvníků, zejména zahra-
ničních, mělo důvod objevit perlu, klenot, 
jakým bezesporu kutná hora je. Centrum 
umění by se mělo v budoucnu pro turisty 
stát významným lákadlem,“ dodal hejtman.

po dokončení rekonstrukčních prací najde 
v Jezuitské koleji sídlo stálá expozice českého 
výtvarného umění. první exponáty do de-
pozitářů se mají začít stěhovat v nejbližších 
týdnech. „Už v létě příštího roku bychom zde 
rádi veřejnosti zpřístupnili Centrum umění, 
které se zároveň stane i centrem kulturního 
dění středoevropského významu,“ sdělil 
ivan neumann, ředitel českého muzea vý-
tvarných umění, které je příspěvkovou orga-
nizací Středočeského kraje. „kromě stálé ex-
pozice mapující výtvarné umění od roku 1900 
do začátku normalizace, zde počítáme s vý-
znamnými proměnnými výstavami zahranič-
ních umělců, své místo tu bude mít divadlo, 

Kutnohorská Jezuitská kolej přivítala první návštěvníky

Rekonstrukce koleje patří mezi nejvýznamnější investice v oblasti kultury. 

Marcel Hrabě

Hejtman Petr Bendl (na snímku s ministrem vnitra Ivanem Langerem) připomněl dlouhodobý nedostatek policistů ve středních Čechách. 

Podstav policistů. Nedostatek uni-
formovaných strážců zákona v uli-
cích. Přetížené silnice. To jsou podle 
hejtmana Petra Bendla největší pro-
blémy Středočeského kraje související 
s prací policie. Uvedl to 9. června 
během návštěvy ministra vnitra Ivana 
Langra v Příbrami.

ivan langer s týmem svých nejbližších 
spolupracovníků, včetně náměstků a po-
licejního prezidenta, do příbrami přijel 
proto, aby představitele samosprávy se-
známil se změnami ve svém resortu. řeč 
byla hlavně o reformě policie a takzvaném 
eGonu neboli elektronické formě komuni-
kace mezi úřadem a lidmi.

„naším cílem po nástupu na minister-
stvo vnitra bylo proměnit toto ministerstvo 
tajemství a strachu v ministerstvo, které je 
otevřené v tom, co dělá, v tom, jak to dělá, 
a jež je otevřené v komunikaci pro ty, pro 
které to dělá. Uvědomujeme si, že je třeba 
nebýt pouze zavření v budově ministerstva 
vnitra, ale jezdit, vysvětlovat a sdělovat, co 
chceme dělat a také naslouchat a získat tak 
zpětnou vazbu,“ uvedl ministr vnitra. podle 
něj jsou prioritami resortu pro letošní rok 
kromě zavedení eGona a „nové“ policie 
také postupné budování systému Czechpo-
intů, na nichž mohou lidé vyřizovat své nále-
žitosti, aniž by museli obíhat úřady, restruk-
turalizace ministerstva vnitra a prodej jeho 
majetku, čerpání peněz ze strukturálních 
fondů evropské unie či boj proti korupci. 
„Také se chceme soustředit na zabezpečení 
bezproblémového výkonu předsednictví čr 
v radě evropské unie připravit českou poštu 
na transformaci ze státního podniku na ak-
ciovou společnost a investovat zhruba půl 

miliardy korun do obnovy zásahové techniky 
hasičů,“ připomněl langer.

Fakt, že se toto setkání uskutečnilo, velmi 
ocenili jak samotní starostové, tak i středo-
český hejtman petr Bendl: „Dříve jsem 
z ministrů vnitra všemožně páčil informace 

a oni mi je nejrůznějšími způsoby tajili,“ 
uvedl. „Teď máme informace na stole. To, 
že nejsou příliš radostné, je věc druhá.“

hejtman připomněl dlouhodobý nedosta-
tek policistů, který je v některých částech 
regionu alarmující. „Zvláště praha-západ 

a praha-východ patří k lokalitám, kde je no-
vých policistů opravdu extrémně potřeba,“ 
sdělil petr Bendl s tím, že chybějící poli-
cejní uniformy v ulicích znamenají nárůst 
trestné činnosti, hlavně drobné kriminality: 
„na území kraje je 110 000 chat a chalup, 

Příspěvek na činnost jednotek sborů 
dobrovolných hasičů či posílení Fondu 
sportu a volného času podpořili při 
předposledním jednání zastupitelstva 
kraje zastupitelé za ČSSD. „Museli 
jsme navrhnout jiné využití dalších 
přebytkových peněz, především 
do sociální oblasti,“ uvedl v rozhovoru 
Ing. Marcel Hrabě, předseda klubu 
krajských zastupitelů ČSSD.

Jaký bod jednání zastupitelstva kraje by 
podle vás měl zajímat Středočechy?
Zastupitelstvo Středočeského kraje schva-
lovalo na svém jednání rozdělení přebytku 
hospodaření z roku 2007. Celkem se jed-
nalo o částku 881 milionů korun. klub čSSD 
podpořil svým hlasováním některé navr-
hované položky, jako je příspěvek na čin-
nost jednotek sborů dobrovolných hasičů 
či posílení Fondu sportu a volného času. 
Tyto položky jsou velmi důležité, a proto 
je samozřejmě podporujeme. klub čSSD 
však musel navrhnout jiné využití dalších 
přebytkových peněz. především do sociální 
oblasti, kde Středočeský kraj do doby pro-
jednávání nezískal od státu dostatečné fi-
nanční prostředky. Tato oblast je tedy velmi 
podfinancovaná – téměř o 150 milionů ko-
run. Dlouhodobý problém kraje, kterým je 
dostavba Domova důchodců v Uhlířských 
Janovicích, mohl být naším pozměňova-
cím návrhem také vyřešen. ale ani jeden 
z těchto návrhů neprošel zastupitelstvem. 
na druhou stranu jsme rádi, že se zastu-

hodně se tu také staví. To všechno jsou 
velká lákadla pro různé lapky a zloděje. 
pokud mají pocit, že se nemusí obávat po-
licistů, protože na žádného nenarazí, je to 
špatně a slušní lidé mají oprávněný důvod 
se obávat.“

Skutečnost, že ve středních čechách chy-
bějí strážci pořádku, uznal i policejní pre-
zident oldřich martinů: „Ve Středočeském 
kraji máme sedmnáctiprocentní podstav. 
To je opravdu velmi vysoké číslo, které se 
už začíná projevovat ve výkonu služby. V te-
rénu je méně policistů, prodlužuje se dojez-
dová doba k případům. a samozřejmě to má 
dopad i na prevenci – pokud není policista 
v uniformě vidět venku, nemůže odrazovat 
od páchání trestné činnosti.“

podle martinů by se situace měla změnit 
k lepšímu do tří let. „Jednak se nám daří 
nabírat nové lidi, a jednak jsme spustili 
reformu, jež si klade za cíl oprostit výkonné 
útvary od činností, které je zbytečně za-
těžují, a vyhnat následně lidi z kanceláří 
do terénu,“ uvedl a dodal, že jednou z nej-
významnějších změn, kterou reforma při-
nese, bude změna krajské policejní správy 
na policejní ředitelství a následné zrušení 
současných ředitelství okresních.

petr Bendl také připomněl, že kraj se 
snaží policistům a dalším složkám integro-
vaného záchranného systému všemožně 
pomáhat: „Sto třicet milionů jsme dali 
dobrovolným hasičům, za patnáct mili-
onů jsme vybavili policii terénními vozy 
a počítači. každý rok máme nějakou re-
zervu na mimořádné události a pokud se 
mimořádná událost nestane, financujeme 
ušetřenými penězi integrovaný záchranný 
systém,“ uvedl hejtman, který si na závěr 
spolu s ivanem, langrem prohlédl rekon-
struovanou policejní služebnu v příbrami 
- Zdaboři.

pitelstvo rozhodlo konečně vytvořit fond, 
který bude sloužit obcím k financování pro-
jektů na získání dotací z evropské unie. 
Bohužel schválená částka je pouze jednou 
čtvrtinou oproti návrhu čSSD 400 milionů 
korun na rozvoj obcí a měst v kraji.

Projednávalo zastupitelstvo kraje ně-
jaký bod, jehož rozhodnutí ovlivní řidiče 
na středočeských silnicích?

Další významný materiál, který se 
projednával na zastupitelstvu, je záměr 
na dlouhodobý pronájem nemovitostí 
ve správě Správ a údržeb silnic. Tento 
materiál byl jen hrubým náhledem ucele-
ného koncepčního materiálu, který bude 

film, hudba… Jsou tu dostatečné prostory 
pro přednášky, konference, ale také třeba 
pro jednání městského či krajského zastu-
pitelstva,“ zdůraznil ředitel, podle něhož 
bude kutnohorský areál nejsoudobějším, 
nejmodernějším muzeem umění ve střední 
evropě. „Jeho vybavení bude na špičkové 
úrovni, tak, jak instituce tohoto druhu ve 21. 
století vybaveny být mají,“ zdůraznil neu-
mann. „řada zahraničních partnerů už nyní 
projevila zájem o spolupráci, o uspořádání 
výstavy v kutné hoře.“

o stavbě jezuitské koleje rozhodl v roce 
1624 císař Ferdinand ii. habsburský. 
V květnu roku 1666 byl slavnostně položen 
základní kámen a rok nato byly zahájeny 
stavební práce. před rokem 1750 bylo dílo 
dokončeno, ale už v roce 1773 byl jezuitský 
řád zrušen a areál převeden do vojenské 
správy. Vojáci nejrůznějších armád pak 
objekty koleje využívali až do roku 1997. 
následujícího roku bylo jako jejich vlastník 
do katastru nemovitosti zapsáno české mu-
zeum výtvarných umění.

rozhodovat o majetku kraje. Zásadním ne-
dostatkem byla naprostá absence jakých-
koli čísel a ekonomické rozvahy. Dále je 
nutno zdůraznit, že zastupitelstvo nebylo 
dosud seznámeno s analýzou fungování 
(zejména z ekonomického hlediska) SÚS 
před privatizací činností a nyní. (Zda tato 
cesta byla a je pro kraj efektivní, či zvolit 
jinou.) Chyběly nám ale i základní věci, 
především ceny pronájmu, ekonomická 
kalkulace, kolik lze hypoteticky započítat 
jako cenu za nájem oproti službě, smluvní 
vztahy, tj. výpovědní lhůta, zhodnocení 
nemovitostí, započtení investic atd. Jsme 
rádi, že se takto důležitý materiál bude 
ještě dopracovávat a následně znovu pro-
jednávat v zastupitelstvu.

Měl klub ČSSD ještě nějaký rozpor s navr-
hovanými podklady Rady kraje?

poslední, ale možná nejdůležitější návrh 
klubu zaručil zákaz prodeje těch nemoc-
nic, které budou čerpat bankovní úvěr 
na svoji modernizaci a možnost kontroly 
těchto investic ze strany orgánů zastupi-
telstva. i vzhledem k tomu, že tento náš 
návrh byl přijat, jsme následně podpořili 
investice do nemocnic v kladně a příbrami, 
které předpokládají dlouhodobý závazek 
Středočeského kraje po dobu 15+2 roků. 
V oblastní nemocnici kladno se má během 
dvou let investovat 985 milionů korun 
a v oblastní nemocnici příbram se jedná 
o částku 685 milionů korun. Celkem se 
kraj zavázal  k dotaci ve výši 85% z celkové 
výše úvěru a zbytek bude  spolufinancován  
příslušnou nemocnicí z vlastních  příjmů
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Pět set padesát devět milionů eur. 
Tolik peněz z Evropské unie bude 
v letech 2007 – 2013 rozděleno mezi 
středočeské žadatele. První projekty 
již byly vyhodnoceny, první finanční 
prostředky rozděleny.

Bezmála šest set milionů eur, s nimižbude 
pracovat středočeský regionální operační 
program (rop), představovalo ještě loni 
zhruba dvacet miliard korun. posilující 
koruna už mezitím stačila dvě miliardy 
„ukousnout“. přesto jde o velmi slušnou 
finanční injekci. nebo ne?

„Samozřejmě, že ano,“ tvrdí středočeský 
hejtman petr Bendl. „Za osmnáct miliard 
korun se nechá pořídit spousta prospěš-
ných věcí, které budou vidět. Je jen a jen 
na nás, respektive na jednotlivých žada-
telích, zda dokáží peníze prostřednictvím 
svých projektů získat, a hlavně – jak s nimi 
naloží. a říkám rovnou: S přijetím pe-
něz na sebe každý zároveň bere i velkou 
zodpovědnost za dotažení a provozování 
projektů. Středočeský kraj nebude v žád-
ném případě zřizovat žádný fond takzvaně 
na hloupost, jehož prostřednictvím by za-
chraňoval ty, kteří své projekty a záměry 
nezvládli.“

Desítky milionů pro Vlašim
Vše ale zatím nasvědčuje tomu, že Stře-

dočeši s evropskými penězi pracovat umějí. 
Jakýmsi zahřívacím kolem aktuálního rop 
byl Společný regionální operační program 
(Srop), jehož prostřednictvím Úřad regio-
nální rady regionu soudržnosti střední če-
chy v letech 2004 – 2006 rozdělil přibližně 
1,5 miliardy korun z evropské unie. kraj 
k tomu ještě „přihodil“ svých sto padesát 
milionů.

„Srop byl jednoznačně úspěšný – naučil 
nás, jak pracovat s prostředky eU, jak psát 
projekty,“ uvedl Jiří kořínek z Úřadu regio-
nální rady. „podařilo se dotáhnout mnoho 
zajímavých projektů – například autobu-

sové nádraží či zámecký park ve Vlašimi 
nebo hornický vláček v příbramském mu-
zeu.“

občanské sdružení podblanickem, které 
podávalo zmíněné projekty autobusového 
nádraží i zámeckého parku ve Vlašimi, pa-
tří mezi absolutně nejúspěšnější žadatele 
o evropské peníze. „při přepočtu na množ-
ství obyvatel je Vlašim vůbec nejlepším 
,čerpačem‘ peněz z eU,“ říká petr Zapletal 
ze sdružení podblanickem. „rekonstru-
ováno bylo i vlašimské vlakové nádraží 
a také Spolkový dům. Celkem jsme získali 
přibližně devadesát milionů korun, což 
je pro dvanáctitisícovou Vlašim obrovská 
pomoc. Tyto investice srovnávám s pová-
lečným marshallovým plánem – výrazně 
totiž změnily tvář města.“

Vlašimští ovšem hodlají v načaté „jízdě“ 
pokračovat – z rop žádají sto milionů 
na rekonstrukci historického centra a pa-
desát šest milionů na volnočasové centrum 
pro děti a mládež.

Úspěšná ve Srop byla také správa zámku 
Dobříš – z patnáctimilionové investice 
do vybudování čtyřhvězdičkového hotelu 
jim třetinu pokryla právě dotace. i Dob-
říšští se budou ucházet o peníze z rop. 
„Chystáme velkou rekonstrukci oranžérie 
a speciálně fresek v ní za zhruba pětadva-
cet třicet milionů,“ říká ředitel zámku pavel 
krejcárek. „hned jak bude vyhlášena pří-
slušná výzva, hodláme se přihlásit. Začít 
pracovat bychom chtěli tak do půldruhého 
roku.“ 

Obrovský zájem
Z přidělených miliard chce Úřad regi-

onální rady regionu soudržnosti střední 
čechy rozdělovat každoročně prostřednic-
tvím dvou výzev přibližně dvě až 2,5 mili-
ardy. „V tuto chvíli už je rop plně funkční 
pro všechny oblasti,“ uvedl ředitel Úřadu 
marek kupsa. „Zveřejněny byly a běží vý-
zvy týkající se dopravy, cestovního ruchu, 
veřejné služby i revitalizace městských 
center. první výzvy už byly vyhodnoceny 

Zájem o „evropské“ peníze je obrovský

Prioritní osa č. 1: 
Doprava
oblasti podpory:
1.1 regionální dopravní infrastruktura
1.2 Udržitelné formy veřejné dopravy
podpora v rámci oblasti podpory 1.1 bude 
zaměřena na zkapacitnění a zkvalitnění 
dopravní infrastruktury – silnic ii. a iii. 
třídy a místních komunikací.
V rámci oblasti podpory 1.2 budou pod-
pořeny projekty zaměřené na vytvoření 
podmínek pro intenzivnější rozvoj ve-
řejné dopravy prostřednictvím zvýšení 
komfortu pro zákazníky veřejné dopravy 
a dále projekty zaměřené na posílení eko-
logických forem dopravy, včetně dopravy 
cyklistické.

Prioritní osa č. 2: 
Cestovní ruch
oblasti podpory:
2.1 podnikatelská infrastruktura a služby 
cestovního ruchu
2.2 Veřejná infrastruktura a služby cestov-
ního ruchu
2.3 propagace a řízení turistických desti-
nací Středočeského kraje
V rámci oblasti podpory 2.1 bude pod-
pora zaměřena primárně na budování, 
rozšíření nebo modernizaci ubytovacích 
zařízení malých a středních podnikatelů 
a rozšíření nabídky doplňkových služeb 
ve vazbě na ubytovací zařízení.

V rámci oblasti podpory 2.2 budou pod-
pořeny projekty zaměřené na zlepšení 
podmínek zejména v oblasti sportovně-
rekreačního turismu, kulturně poznáva-
cího turismu a vodácké turistiky. Vedle 
podpory vybraných forem bude podpora 

směřovat také na vytvoření jednotného 
informačního systému a doplňkově také 
na budování ubytovacích zařízení ve vazbě 
na specifické formy turismu (např. ubyto-
vací zařízení nebo kempy pro vodáckou 
turistiku).

podpora v oblasti podpory 2.3 bude 
zaměřena na široké spektrum marketin-
gových aktivit od tvorby propagačních 
materiálů přes organizaci konferencí 
a seminářů až po zajištění realizace pra-
videlných sportovních a kulturních akcí. 
podpora bude výhradně orientována 
na marketing „přirozených“ turistických 
destinací, a nikoliv izolovanou propagaci 
jednotlivých produktů nebo turistických 
lokalit.

Prioritní osa č. 3: 
Integrovaný rozvoj území
oblasti podpory:
3.1 rozvoj regionálních center
3.2 rozvoj měst
3.3 rozvoj venkova
podpora rozvoje regionálních center (ob-
last podpory 3.1) je územně velmi úzce za-
měřena, a to na statutární města regionu, 
tj. kladno a mladá Boleslav. Z územního 
hlediska může být plán zaměřen jednak 
plošně (řešení systémových problémů tý-
kajících se městské infrastruktury) nebo 
na vybrané městské části, přičemž bude 
přednostně podporována obnova a revi-
talizace upadajících městských částí, jež 
vykazují vysoký podíl podvyužitých území 
nebo je pro ně typická koncentrace sociál-
ních problémů ve městě.

rozvoj měst (oblast podpory 3.2) bude 
zaměřen na fyzickou revitalizaci částí 

měst a obnovu a modernizaci infrastruk-
tury pro veřejné služby (vzdělávací in-
frastruktura, zdravotnická infrastruktura, 
sociální infrastruktura) a infrastruktury 
pro volnočasové aktivity. oblast podpory 
je územně zaměřena na obce s rozšířenou 
působností (p3).

rozvoj venkova (oblast podpory 3.3) 
bude územně zaměřen na obce a města 
s počtem obyvatel vyšším než 500 (mimo 
obcí se rozšířenou působností – p3). pod-
pora bude směřovat na revitalizaci částí 
obcí a měst a na zvýšení dostupnosti 
a kvality veřejných služeb (viz. oblast pod-
pory 3.2), což povede k celkovému zkvalit-
nění života obyvatel v těchto obcí.

Prioritní osa č. 4: 
Technická pomoc
oblasti podpory:
4.1 řízení, kontrola, monitorování a hod-
nocení programu
4.2 informovanost a publicita programu
4.3 absorpční kapacita regionálních ak-
térů

V této prioritní ose bude poskytnuta 
podpora řídícímu orgánu při implementaci 
všech ostatních prioritních os programu. 
Jedná se tedy o průřezovou prioritní osu. 
Bude posilována administrativní kapa-
cita řídícího orgánu ve vazbě na všechny 
potřebné činnosti spojené s realizací pro-
gramu. Důležitým prvkem je také podpora 
publicity a zpracování analytických mate-
riálů a podpora absorpční kapacity.

Více informací o programu včetně pro-
gramového dokumentu rop naleznete 
zde (programový dokument k rop k 12. 
10. 2007).

Středočeši umějí psát projekty

vestovat – do dopravy, infrastruktury měst 
a obcí, do školství… Tam všude bychom 
dokázali využít i mnohem větší sumy. Víc 
peněz ale už nedostaneme, tudíž musíme 
dobře nakládat s těmi, které máme.“

Šanci mají i maminky 
o peníze z regionálního operačního pro-

gramu nemusejí vždy žádat jen zavedené 
instituce. Jak si mají počínat „obyčejní“ 
lidé, třeba maminky na mateřské dovolené, 
které by rády vybudovaly pro své potomky 
dětské hřiště a příslušný městský či obecní 

úřad jim nehodlá pomoci? marek kupsa, 
předseda Úřadu regionální rady regionu 
soudržnosti střední čechy: Samozřejmě že 
i maminky mají šanci na „evropské“ peníze. 
Je skvělé, pokud o této možnosti vědí a hod-
lají ji využít. rop je samozřejmě určen i pro 
neziskové organizace založené například 
za účelem zbudování hřiště. čili první krok 
– založit občanské sdružení. krok druhý – 
zajít za námi, či se s námi spojit (kontakty 
maminky i ostatní zájemci najdou na www.
ropstrednicechy.cz). my je vybavíme dosta-
tečným množství informací a podkladů, jak 
postupovat dál. 

Konferenční sál na zámku Liblice.

Finanční prostředky z evropskýxh fondů byly využity i v Nelazohevsi.

Zámek Liblice díky evropským dotacím doslova rozkvetl. 

Schválené projekty
Peníze z ROP na první projekty týkající se dopravy odsouhlasil v květnu 
výbor Regionální rady NUTS 2 střední Čechy. Které to jsou:
● rekonstrukce místních komunikací v obci mirošovice: 4 miliony korun
● modernizace dopravního terminálu autobusového nádraží příbram: 
 53 milionů korun
● Za každodenními cíli v poděbradech bezpečně vnitroměstskou cyklostezkou: 
 25 milionů korun
● Zlepšení podmínek pro pravidelné využívání cyklodopravy v Benešově: 
 26 milionů korun
● nové autobusové zastávky v lokalitě Dolní Břežany: 9 milionů korun
● Cyklostezka Dobřichovice – lety – řevnice: 11 milionů korun
● Stezka pro cyklisty a pěší Bukovany – Týnec nad Sázavou: 8 milionů korun
● Bike and ride černošice: 19 milionů korun

dokončení�ze�strany�1
Během následujících týdnů a měsíců bu-
dou vyhodnoceny první projekty týkající 
se cestovního ruch, konkrétně propagace 
turistických destinací. „následovat budou 
zbylé aktivity cestovního ruchu – pro ve-
řejný sektor i podnikatelské aktivity – tý-
kající se veřejných služeb a revitalizace 

měst,“ vysvětluje vedoucí oddělení komu-
nikace a publicity rop petra Vašátová.

regionální operační program je vyhlášen 
na období 2007 – 2013. Středočeští žada-
telé by v tomto období měli dostat možnost 
získat až osmnáct miliard korun. V každém 
roce budou vyhlašovány výzva za přibližně 
dvě až 2,5 miliardy. 

Zahájené projekty v oblasti dopravy

Projekt Celkové způsobilé výdaje  
 v milionech Kč
rekonstrukce mostu ev.č. 016 poděbrady ii/611 80 546 000,00    
ii/277 mnichovo hradiště, průtah 47 856 000,00    
ii/330 Sadská – Zvěřínek, recyklace 18 343 304,00    
ii/236 lány – obchvat ii etapa – 2. část 223 342 000,00    
ii/201 Jeneč – křiž. ii/118, recyklace – ii.etapa 33 443 206,59    
iii/33914 Vlastějovice, přestavba mostu ev. č. 33914-5 71 226 354,00    
iii/2385 kladno – Velká Dobrá, recyklace 25 920 040,44    
iii/2384 kladno – Velká Dobrá, recyklace 23 522 861,80    

a další budou následovat v příštích týd-
nech, respektive měsících.“

Zájem je obrovský – v prvních výzvách 
bylo podáno přibližně 140 projektů tý-
kajících se cestovního ruchu, 200 pro-
jektů na volnočasové aktivity a 40 pro-
jektů na infrastrukturu. „Je to neuvěřitelné 
číslo - tolik projektů jsme neměli za celé 
tři předcházející roky,“ zdůrazňuje kupsa. 
„Dokazuje to, že Středočeši jsou poučení 
a vědí, jak se k evropským penězům do-
stat,“ dodává.

a kdo všechno se k evropským penězům 
může dostat, pro koho je regionální ope-
rační program určen?

„S mírnou nadsázkou lze říci, že projekt 
si může podat kdokoliv,“ sděluje ředitel 
úřadu. „nejvíc ,na tělo‘ je ovšem rop šit 
obcím, městům, mikroregionům, nezisko-
vým organizacím. V některých případech 
mohou žádat i podnikatelé, především 
v cestovním ruchu...“ S jednotlivými vý-
zvami jsou zároveň zveřejňována i přesně 
daná hodnoticí kritéria stanovená pracov-
níky Úřadu regionální rady a experty. Ta 
se potom několikakolově bodují. Výsadní 
právo schvalovat projekty má Výbor re-
gionální rady, tvořený krajskými radními 
a zastupiteli.

„pravidla podávání žádostí jsou tvrdá 
a náročná, ale jasně daná a spravedlivá,“ 
shrnuje předseda regionální rady petr 
Bendl. „kontrola, jež pak bude přicházet, 
bude ještě tvrdší. Je to logické a správné. 
nechceme peníze, které jsme si na evrop-
ské unii tvrdě vybojovali, utratit zbůhdarma. 
Je mnoho oblastí, do kterých je potřeba in-
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Úspěšné projekty: Marina, zámek, terminál…

Marina Vltava Nelahozeves. 

Desítky úspěšných projektů, půldruhé 
miliardy „rozdaných“ korun. To je účet 
Společného regionálního operačního 
programu (SROP), jehož prostřed-
nictvím byly v letech 2004 – 2006 
rozdělovány peníze z Evropské unie. 
Čtyři unikátní projekty, které získaly 
podporu, v polovině června Regionální 
rada regionu soudržnosti střední Če-
chy představila prostřednictvím novi-
nářů veřejnosti.

Jůnův statek v Sedlci. Zámek liblice. 
autobusový terminál v mělníce. marina 
Vltava nelahozeves. čtyři úspěšné pro-
jekty dokončené za přispění Společného 
operačního regionálního programu, čtyři 
zastavení novinářské „poutě“ nazvané 
po stopách eU ve středních čechách.

„Všechno jsou to projekty svým způso-
bem neopakovatelné a představují v pod-
statě průřez oblastmi, jež byly podporo-
vány Srop – doprava, sociální integrace, 
podnikání veřejného i privátního sub-
jektu,“ uvedl ředitel Úřadu regionální rady 
soudržnosti střední čechy marek kupsa.

Zastavení první: Jůnův statek
Sociální firma Jůnův statek sídlí v malé 

vesnici Sedlec kousek od líbeznice. roz-
sáhlý areál bývalého hospodářského dvora 
spravuje od roku 1999 občanské sdružení 
Fokus praha. provozuje zde chráněné byd-
lení a nabízí chráněnou práci.

„Zaměstnáváme určitým způsobem zne-
výhodněné lidi, hlavně duševně nemocné, 
a podnikáme,“ uvedl vedoucí sociální 
firmy Jůnův statek Jiří novák s tím, že 
klienti-zaměstnanci, bydlí u svých rodin 
a do Sedlce dojíždějí za prací. „před rekon-
strukcí financovanou zčásti právě ze Srop 
jsme zaměstnávali čtyřiadvacet znevýhod-
něných, nyní jich je o jedenáct více,“ sdělil 
novák. „provozujeme restauraci, penzion, 
nově jsme otevřeli prádelnu pro veřejnost, 
internetovou kavárnu a prodejnu.“

rozsáhlá rekonstrukce, která začala 
v roce 2005 a definitivně skončila do-
slova před pár dny, vyšla na třicet milionů 
korun – o dvacet milionů se „postarala“ 
evropská unie. „přestavba se týkala téměř 
dvou třetin objektu a umožní nám výrazně 
rozšířit služby,“ zdůraznila regionální ře-
ditelka občanského sdružení Fokus Jelena 
Uhlířová. „Disponujeme přednáškovými 
sály s kapacitou sto čtyřicet míst, penzion 
pojme pětačtyřicet nocležníků. V podkroví 
vyrostlo pět bytových jednotek chráně-
ného bydlení pro deset klientů, své místo 
na statku našel i krámek s výrobky chrá-
něných dílen Fokusu, kontaktní místo pro 
komunitní tým či veřejný internet, který 
v obci dosud chyběl.“

Za výjimečnou rekonstrukci Jůnova 
statku označil marek kupsa: „Byl to jeden 
z prvních projeků tohoto typu ve Srop vů-
bec. Demonstroval všechna úskalí projektů 
podávaných neziskovými organizacemi – 
hlavně technická a týkající se způsobu 
financování. Fokus prošlapal cestu dalším 
neziskovkám. Ukázal nám místa, kde by 
mohly nastat problémy – také díky tomu 
jsme nastavili schůdnější podmínky pro 
další ,chudé‘ neziskové organizace.“

Jůnův statek nyní chystá projekty i do ak-
tuálního regionálního operačního pro-
gramu. rád by více „expandoval“ mimo 

svůj areál. „Už nyní jsme pomyslným srd-
cem obce. Scházejí se tu místní spolky, 
hodně lidí k nám chodí na obědy. Tuto 
roli bychom nyní rádi ještě posílili – spolu 
s obcí plánujeme projekty pro děti nebo 
na volnočasové a sportovní aktivity,“ dopl-
nila Uhlířová.

Zastavení druhé: Zámek Liblice
Barokní zámek liblice provozuje již více 

než půl století akademie věd. V minulosti 
zde bylo školicí a vzdělávací centrum, aka-
demici sem také jezdili za rekreací. V roce 
2001 ovšem musel být objekt pro hava-
rijní stav uzavřen. „rok nato začala pře-
stavba a rekonstrukce areálu, která trvala 
až do loňska,“ řekla projektová manažerka 
Střediska společných činnosti aV čr micha-
ela Báštěcká. Bezmála dvanáct milionů ko-
run poskytnutých Srop bylo určeno na re-
konstrukci východního přístavku zámku. 
„projekt v celkové hodnotě dvacet sedm 
a půl milionu korun se týkal rekonstrukce 
památkově chráněného východního křídla 
zámku na hotel o kapacitě sedmačtyřicet 
lůžek. V rámci investiční akce bylo vybudo-
váno komplexní zařízení cestovního ruchu 
s optimálními konferenčními, ubytovacími 
a stravovacími kapacitami v atraktivním 
prostředí zámeckého parku,“ uvedla Jana 

Šrámková, která měla na starosti technický 
dozor díla. „V rámci projektu bylo také vy-
budováno značení naučné stezky v areálu 
zámeckého parku pro ubytované i ostatní 
návštěvníky,“ dodala.

Z liblického zámku je po přestavbě špič-
kově vybavené konferenční centrum. „Jsme 
schopni nabídnout 101 místo k jednání, 101 
místo v restauraci. Ubytovací kapacita v této 
výši nám ale zatím chybí,“ povzdechla si 
ředitelka centra ivana hampejsová. Chybě-
jící lůžka by měla přibýt v západním křídle, 
jehož rekonstrukce už se ale také chystá. 
„projekt do rop byl podán, teď se čeká 
na vyhodnocení, které by mělo být známo 
v červenci,“ uvedl marek kupsa. „V případě 
tohoto projektu vyzdvihuji skutečnost, že 
evropské peníze pomohly zachránit objekt, 
který by byl zřejmě jinak na odpis. kromě 
toho – dosavadní konferenční prostory 
i hotel jsou na vysoké mezinárodní úrovni 
a mohly by pomoci do středních čech při-
táhnout další zahraniční klientelu,“ dodal.

Zastavení třetí: Autobusové 
nádraží Mělník

Třicet milionů stála modernizace auto-
busového terminálu v mělníce. Bez sedmi 
a půl milionu ji celou prostřednictvím Srop 
zaplatila evropská unie.

Modernizace autobusového terminálu v Mělníce stála třicet milionů korun.

Hejtman Petr Bendl se šéfem ROP Markem Kupsou. 

„autobusové nádraží bylo postaveno 
v roce 1978 a již nevyhovovalo požadav-
kům moderní dopravy. Zastupitelstvo proto 
schválilo studii celkové rekonstrukce, 
která se postupně realizovala v závislosti 
na množství finančních prostředků,“ připo-
mněl starosta mělníka miroslav neumann. 
podle něj byl ve finální, čtvrté fázi projektu 
spolufinancovaného eU od května 2005 
do července 2006 vyřešena samotný ná-
stupní prostor terminálu. „původní asfal-
tová plocha zmizela, v jedné části vzniklo 
zastřešené nástupiště, ve druhé je zeleň. 
namísto původních šestačtyřiceti nástup-
ních ostrůvku jich tu teď máme jedenáct 
a bohatě to stačí,“ zdůraznil starosta s tím, 
že součástí modernizovaného areálu je také 
informační systém, včetně elektronické ta-
bule zobrazující časy odjezdů, nástupiště 
a cílové stanice jednotlivých spojů.

„autobusový terminál v mělníce přesně 
zapadá do našeho dlouhodobého kon-
ceptu. Do konce dotačního období v roce 
2013 bychom podobné terminály chtěli 
mít ve všech dvaceti šesti pověřených stře-
dočeských obcích,“ řekl ředitel Úřadu re-
gionální rady soudržnosti střední čechy 
marek kupsa. Dodal, že v rámci Srop 
byla zrekonstruována také nádraží ve Vla-
šimi, rakovníku a Voticích. „Uspěl i projekt 
rekonstrukce vlakového a autobusového 
terminálu v příbrami, tam se bude stavět 
nyní. Záhy bude následovat Beroun, ho-
řovice, kutná hora, Sedlčany…,“ vypočetl 
ředitel úřadu.

Zastavení čtvrté: Marina Vltava 
Nelahozeves

naprosto ojedinělý v rámci celého Srop 
je projekt přístaviště v nelahozevsi. „Žádný 

podobný záměr jsme v rámci Společného 
regionálního operačního programu sku-
tečně neřešili,“ zdůraznil kupsa. „a přitom 
je to bez jakýchkoliv pochyb projekt, který 
výrazně zatraktivňuje turistickou nabídku 
středních čech.“

Za dvacet milionů, z nichž pěti miliony 
přispěla eU a Středočeský kraj, vyrostl 
na břehu Vltavy unikátní sportovní areál 
zaměřený především na vodní turistiku. 
„nabízíme kotvení pro třicet lodí, vyhlíd-
kové plavby pro malé i větší skupiny, půj-
čovnu lodí a kol,“ rekapituluje majitel are-
álu petr kožený, který, jak sám podotýká, 
si vybudováním tohoto díla splnil svůj dět-
ský sen. Dodává zároveň, že nelahozevská 
marina je určena nejen vodomilům. naučili 
se sem jezdit cyklisté, v provozu je restau-
race, nabízeno je ubytování v penzionu, 
stání pro obytné přívěsy i místa pro stany, 
nejeden novomanželský pár si zde rozhodl 
vystrojit veselku. „naše hlavní činnost 
se ale samozřejmě točí kolem vody,“ při-
takává kožený, jinak podnikatel budující 
inženýrské sítě. 

„pořádáme vyhlídkové plavby, vozíme 
školní výlety a rádi bychom od letní sezony 
zavedli pravidelné linky do pražské zoo, 
do zelčínské minizoo a do mělníka.“ časem 
by měla přibýt loděnice s výtahem nezbyt-
ným pro opravy plavidel. „rádi bychom 
přispěli k rozvoji vodní turistiky i vodní 
cesty po Vltavě a následně po labi. na lo-
děnici i na pravidelnou dopravu z prahy 
do mělníka se budeme snažit získat peníze 
z rop, usilujeme o podporu Středočes-
kého kraje, ministerstva dopravy i povodí 
Vltavy. půjde-li vše tak, jak má, přibližně 
za půldruhého roku by měl být celý projekt 
definitivně hotov,“ uzavřel petr kožený.



O minulém víkendu jsme uspořádali 
Královský průvod z Prahy na Karl-
štejn. Šlo o druhý ročník akce, jež má 
do středních Čech pozvat návštěvníky 
z domova i ze zahraničí. Měla by se 
v zahraničí stát jakousi turistickou 
známkou pro Středočeský kraj. Rádi 
bychom tak množství turistů, kteří 
ročně přijíždějí do Prahy, přilákali 
k nám. Zároveň by Královský průvod 
měl být stěžejní kulturní a turistic-
kou akcí pro celý region. Vychází ze 
slavné historie a nepochybuji o tom, 
že i proto by se mohl stát dalším pojít-
kem Středočechů.

 
Díky počasí, několikaměsíční práci organi-
zátorů, a především díky nadšené odezvě 
diváků se letošní královský průvod povedl. 
a hned se do něj pustili oponenti. prý je to 
akce příliš drahá a já že si tak dělám kam-
paň. Všechno ale nasvědčuje spíš tomu, že 
chce někdo mermomocí poškodit naše úsilí 
prezentovat kraj v zahraničí, pomoci rozvoji 
cestovního ruchu a připravit pro lidi lákavou 
historickou podívanou. a ještě toho všeho 

využít ke své vlastní předvolební kampani, 
nebo spíše antikampani. Jinde v evropě by 
iniciátory takové akce patrně i opozice po-
chválila, a možná by dokonce i vyzvedla, 
že se podařilo na celou akci z více než 

80 procent sehnat peníze z evropské unie 
a od sponzorů. pravda je totiž taková, že 
jsme z evropských fondů získali necelých 
10 miliónů korun na propagaci kraje jako 
turistického cíle. k ničemu jinému tyto pro-

středky použít nelze. ani při nejlepší vůli 
bychom je nezískali pro opravu chodníků, 
silnic, mostů či pro jakýkoli jiný účel. mohli 
jsme je nechat ležet a založit ruce do klína. 
To by se pravděpodobně našim oponen-
tům zamlouvalo víc. mohli by nás totiž pro 
změnu kritizovat, že neděláme nic.

královský průvod ale proběhl, dokonce 
už druhým rokem. a pevně věřím, že je 
možné pomalu mluvit o nové tradici. obce 
a města mají své městské slavnosti, dě-
lají jarmarky a historické trhy, pořádají 
festivaly, dětská odpoledne a plesy se 
stejným cílem. Totiž oslovit své obyvatele 
a nabídnout jim něco, co vedle zábavy 
zároveň posílí vztah k místu. Stejný smysl 
má mít i náš průvod. Jeho náklady v pře-
počtu na jednoho Středočecha vyjdou zcela 
určitě mnohem nižší než v případě všech 
ostatních městských a obecních událostí 
ve vazbě na počet místních obyvatel. (když 
nás někdo za tuto aktivitu kritizuje, mám 
chuť hned připomenout, co všechno mu-
sel stát zaplatit na nejrůznějších sankcích 
a prohraných soudních sporech kvůli šlen-
driánu předchozích vlád. Jen dálnice D47 
nás stála stovky milionů korun, a stavět 
se vůbec nezačalo.) a vřelé přijetí císaře 
a jeho družiny ve městech a obcích, jimiž 

průvod procházel, bylo samo o sobě nej-
lepším důkazem toho, že je akce nejen 
baví, ale že je vzácné období vlády karla iV. 
i po staletích oslovuje. 

letos se do průvodu přidali hosté z na-
šich partnerských regionů. převlékli se 
dokonce do kostýmů významných histo-
rických postav svých zemí. Díky nim se 
podařilo rozšířit informace o průvodu také 
do německa, do polska či na Slovensko. 
Jejich hodnocení bylo veskrze pozitivní. 
Jeden z hostů – předseda Zemského sněmu 
porýní – Falc Joachim mertes (SpD), po akci 
napsal: královský průvod byl celkově vyda-
řenou akcí, jež dokumentovala historické 
zakotvení čech v srdci evropy a tradiční 
propojení s jejich západními sousedy 
a která byla určitě „svátkem všech občanů 
Středočeského kraje“.

přál bych si, aby se do všech dalších 
ročníků královského průvodu stejně jako 
do dalších krajských projektů zapojili ak-
tivní lidé napříč politickým spektrem a ni-
kdo tuto akci nezanášel naprosto zbytečně 
současnou politikou a svými ambicemi.

 Ing. Petr Bendl
 hejtman Středočeského kraje
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Desetitisíce lidí po celé trase zdravily 
Královský průvod, který se zkraje 
června letos podruhé vydal z Prahy 
na Karlštejn. Císař Karel IV. vezl 
na svůj nejslavnější hrad říšské koru-
novační klenoty.

pátek 6. června, krátce pře desátou hodi-
nou dopolední. na schodech hradčanské 
katedrály svatého Víta se tísní davy turistů 
a zvědavců. očekávají imperátora, jednoho 
z nejproslulejších vládců středověku, který 
před ně má co chvíli předstoupit. karel iV. 
s chotí a nejbližším doprovodem však zatím 
dlí v kapli svatého Václava. hovoří s kardi-
nálem miloslavem Vlkem. V katedrále už se 
ale pomalu řadí průvod. ikony, ostatky sva-
tých, klenoty… Stranou poněkud neúčastně 
postává císařův kancléř Jan ze Středy, alias 
luboš holzer.

„Jestli jsem nervózní? ale kdepak!“ culí 
se holzer. „Tohle je moje pátá akce, kterou 
takhle začínám v katedrále. Z toho tři jsem 
organizoval sám,“ dodává s tím, že úplně 
první slova, jimiž uvede císaře a osloví 
diváky, budou: „Urozené paní…“

Čas vyrazit
a už zvoní zvony, je čas vyrazit. Vstříc 

lidem, vstříc dvoudennímu putování, 
vstříc osudu. Urozené panstvo je seřazeno 
a čeká na vyzvání kancléře, který už se 
činí na schodech: „Urozené dámy! Urození 
pánové. V tento pro nás všechny slavný 
den se oznamuje, že náš císař pan karel 
se svým doprovodem i svou chotí rozhodl 
se převézt císařské korunovační klenoty 
z pražského hradu na slavný karlštejn. 
pročež nyní jásotem přivítejme členy jeho 
rodiny, královského dvora i doprovodu 
a neméně i samotného císaře!“

Dav jásá jako o život a z katedrály jeden 
po druhém vycházejí Jan Jindřich lucem-
burský, Václav lucemburský, ludvík i. Ve-
liký, král uherský, kazimír iii. Veliký, král 
polský, arcibiskup pražský arnošt z par-
dubic, arcibiskup Balduin Trevírský, Jeho 
eminence kardinál miloslav Vlk, primas 
český, kralevic Václav, král český a řím-
ský. na konec samotný karel iV. s chotí, 
císařovnou eliškou pomořanskou. Diváci 
jsou u vytržení, na pokyn kancléře klekají 

a s úctou až nábožnou naslouchají slovům 
„svého“ panovníka, v civilu známého herce 
Vladimíra čecha: „my, císař karel, toho 
jména iV., z Boží milosti císař římský a král 
český, vám děkujeme za to, že jste sem 
přišli a že nás doprovodíte na naší náročné 
cestě na hrad karlštejn.“

mohutné vivat a sláva ještě zesilují 
ve chvíli, kdy si bere slovo kardinál mi-
loslav Vlk. Špendlík by v tu chvíli bylo 
slyšet upadnout: „Vaše císařská a králov-
ská milosti, nejslavnější čechu karle iV., 
z Boží milosti císaři, rád vyhovím tvému 
přání a požehnám klenotům, kterými byli 
v katedrálách korunováni císařové. ať pán 
těmto klenotům, které jsou znamením 
slavné doby a připomínají velikou kulturu 
i slávu této doby, žehná, ať žehná také tobě 
císaři, tvé manželce a celému tomuto prů-
vodu. ať je tento původ znamením slavné 
minulé doby a důležitou připomínkou 
pro dobu dnešní. Žehnám ve jménu otce 
i Syna, i Ducha svatého. amen!“

Slavné stránky dějin
ke zvonům se přidávají fanfáry pozounérů 

a po chvíli i mohutné dunění bubnů. a ještě 
než se průvod seřadí a vydá se hradem 
na hradčanské náměstí k připraveným ko-
čárům a povozům, připomíná iniciátor akce, 
středočeský hejtman petr Bendl, převlečený 
za karlova bratra Jana Jindřicha smysl akce: 
„„připomínáme si slavné stránky českých 
dějin. připomínáme si historii a zároveň – 
soudím – vytváříme novou tradici. Chceme 
nejen probudit pocit oprávněné hrdosti če-
chů na slavné činy jejich prapředků, ale 
také pozvat návštěvníky, turisty do střed-
ních čech, kolébky naší státnosti.“

a pak už se mnohasethlavý královský 
průvod převážející říšské svátostiny vy-
dává na dvoudenní cestu. předlouhou ka-
ravanu jízdních i pěších poutníků nadšeně 
zdraví a vítají stovky lidí všude tam, kde 
se objeví. „ať žije císař! Sláva! Vivat Ca-
rolus Quartus!“ ozývalo se po celé trase 
z hradu až na Staroměstské náměstí, kde 
měla družina naplánované první zastavení. 
na počest císaře a jeho doprovodu zde byl 
nachystán uvítací program vrcholící živým 
obrazem.

„inspirovali jsme se dávnou historií a ne-
chali před císaře předstoupit věštkyně, jež 
předpověděly další osud hlavního města,“ 

Klenoty už jsou na Karlštejně, přivezl je císař

Zamyšlení: Královský průvod, jak má být!?

K akci neodmyslitelně patří historické kostýmy. 

řekl režisér průvodu Janek Jirků. „Věštily, 
už v duchu moderní doby, že praha dále 
rozkvete, přibudou jí nové stanice me-
tra, nové tunely, bude čistší, uspořádá 
olympijské hry a podobně. Vědmy na konci 
požádaly císaře, aby tyto vize stvrdil.“ 
Tečkou za ceremoniálem bylo předání klíčů 
od městských bran karlu iV.

Diváci byli fantastičtí
průvod putoval novým městem, Smícho-

vem i Velkou Chuchlí na hranice metropole 
a dále do středních čech. Slavné přivítání 
pro vladaře bylo přichystáno také v ra-
dotíně, černošicích a samozřejmě v Dob-
řichovicích, kde měli poutníci cíl a kde 
nocovali. navíc zde pro ně i pro diváky byl 
připraven koncert světoznámé cimbálové 
kapely hradišťan a výpravný muzikál noc 
na karlštejně. hlavně v jeho druhé části 

ochotničtí i profesionální herci doslova 
excelovali odměňováni spontánním potles-
kem a ovacemi bouřícího publika.

„po celém dnu jsem byl unavený jako 
pes,“ svěřoval se Vladimír čech, který se 
stejně jako v průvodu zhostil hlavní role 
císaře karla iV. „Diváci mi ovšem vše vyna-
hradili. Byli fantastičtí. Ti po trase průvodu 
i ti v hledišti.“ publikum jistě dlouho neza-
pomene ani na senátora Jiřího oberfalzera. 
Zatímco v průvodu představoval arnošta 
z pardubic, v noci na karlštejně si s chutí 
zahrál potulného mnicha. nasazení, s ja-
kým hledal na hradě ženské a odháněl 
od herců i diváků ďábla, bylo příkladné 
a nenapodobitelné.

Druhý den pak průvod směřoval dolním 
poberouním přes lety, řevnice a hlásnou 
Třebaň do karlštejna. Všude pro něj bylo 
připraveno skvostné přivítání, všude jej 

nadšeně zdravili místní rychtáři, zástupci 
různých spolků, organizací a souborů. 
V řevnicích vzácné návštěvě zahrála dět-
ská muzika notičky, v hlásné si zdravici 
připravila zdejší svérázná skupina holky 
v rozpuku. V karlštejně samotném nejprve 
císař s doprovodem zhlédl rytířský tur-
naj, přijal poselstva ze vzdálenějších obcí 
i měst a nakonec do kaple svatého kříže 
na hradě slavnostně uložil korunovační 
klenoty.

„Byla to fantazie,“ zářil po skončení 
dvoudenní akce hejtman petr Bendl. „lidí 
přišla spousta, což byla obrovská odměna 
za celoroční práci pro všechny, kteří nám 
s průvodem pomáhali. Diváci i účastníci 
průvodu myslím jednoznačně pochopili, že 
nejde jen o atrakci, ale také o připomenutí 
slavné historie, kterou češi mají a na niž 
bychom neměli zapomínat.“

Průvod se těšil obrovskému zájmu. Vladař v cíli. 

Klenoty dorazily na Karlštejn, zbýval pouze památeční snímek na rozloučenou. Za rok na shledanou!

Svátek obyvatel Středočeského kraje
několik významných zahraničních hostů se zúčastnilo letošního královského průvod 
z prahy na karlštejn. partnerské regiony Středočeského kraje na dvoudenní akci re-
prezentovali předseda Bratislavského samosprávného kraje Vladimír Bajan, prezident 
Zemského sněmu porýní-Falce Joachim mertes a vicemaršálek opolského vojvodství 
Tomasz kostuś.

„průvod byl velmi příjemnou vzpomínkou na historii, jejíž část mají češi a Slováci 
společnou,“ uvedl Vladimír Bajan, který císařské putování absolvoval v roli uherského 
krále ludvíka i. Velikého. „Jsem tu letos jako jakýsi pokusný slovenský králík. pokud 
bude možnost a zájem, velmi rádi bychom napřesrok dorazili ve větším počtu.“

Superlativy a chválou na adresu pořadatelů průvodu nešetřil Joachim mertes, alias 
Balduin Trevírský, arcibiskup, kurfiřt a prastrýc karla iV. „královský průvod z prahy 
na karlštejn byl velkolepým historickým představením, které zviditelnilo historické 
místo čech v srdci evropy,“ sdělil po skončení akce, jež podle něj ohromovala přihlíže-
jící i samotné účastníky skvěle zvládnutou přípravou a precizním průběhem.

Velmi pozitivně hodnotí mertes účast obyvatel středočeských obcí na akci. „Tím 
byla jasně demonstrována sounáležitost občanů se Středočeským krajem,“ zdůraznil 
s tím, že šlo celkově o vydařenou akci, která také dokumentovala tradiční propojení 
čech s jejich západními sousedy. „podle mého byl průvod svátkem všech obyvatel 
Středočeského kraje,“ uzavřel předseda Zemského sněmu.
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Vysvětlil mi, s čím mám počítat, kolik to 
přibližně bude stát a že to bude trvat asi 
dva roky. ale já to chtěla hned další rok! 
Ve finále to trvalo skoro čtyři roky.

Neměli jste potíže s památkáři?
Týden po návratu z anglie jsem se ob-

jednala na památkový ústav, kde mi ozná-
mili, že v zámeckém parku nesmí vznik-
nout žádný novotvar, tedy cokoliv, co je 
vyšší než 70 centimetrů. Tak jsme zahájili 
osvětovou činnost. Ukázali památkářům 
místa, kde by mohly labyrinty být, ob-
rázky, jak by mohly vypadat. pozvala jsem 
na jednání architekty, aby vysvětlili náš 
záměr. nakonec i ti, kteří měli na počátku 
obavy, abychom neudělali ze zámeckého 
parku Disneyland, vzali naše argumenty 
do úvahy. Strašně moc mě potěšilo, když 
v závěrečné fázi u kolaudace napsali, že 
k provedenému způsobu obnovy památky 
není z památkářského hlediska námitek.

Labyrint a bludiště tedy njsou totéž?
Zvenku vypadají podobně, ale je v tom 

drobný rozdíl, který mění podstatu: u la-
byrintu vede jedna cesta do středu, kdežto 
bludiště má slepé větve, takže v něm mů-
žete zabloudit.

Máte svého favorita?
na mě nejvíc působí kamenný labyrint, 

ve kterém opravdu byla naměřena nej-
vyšší energie. obzvlášť silný zážitek je 
to po ránu, když svítá a člověk si udělá 
čas ho projít a zarelaxovat. nebo naopak 
večer, když návštěvníci odejdou, a energie 
po nich v parku zůstává.

Ve kterém bludišti lákadlu se nejvíc vyřádí 
děti?

Ty milují provazové bludiště. hodně je 
taky baví palisádové bludiště, které je vy-
soké 1,4 metru, takže ty malé děti přes ně 
opravdu nevidí.

Máte další vize?
na začátku jsme pochopitelně nevěděli, 

co to všechno bude z hlediska stavebního 
a provozního obnášet, jak budou návštěv-
níci reagovat. po roce provozování jsme 
odpozorovali, co jsou takové ty „špeky“, 
na které se návštěvník rád nechá „nachy-
tat“. Dobře si uvědomujeme, že taková 
věc má svoji dynamiku a je třeba přidávat. 
Jednou za čas je potřeba udělat nějakou 
novinku, dodat nový impuls. a navíc nás 
v průběhu realizace napadly další věci, 
které by daly udělat. a mně připadá takové 

hezky symbolické, že když evropské fondy 
jsou do roku 2013, tak bychom tu otevřeli 
13 labyrintů.

Vy jste numerolog!
osobně pro mě čísla nemají až takovou 

vnitřní sílu. ale jsou vizuálně zapamatova-
telná a fungují na lidi.

Jak se vlastně propaguje zámek?
Bavila jsem se s majiteli soukromých ob-

jektů u nás i v zahraničí. potřebovala jsem 
vědět, jak fungují z hlediska marketingo-
vého a provozního. říkali jsme těm konzul-
tačním výletům „spanilé jízdy“. rok před 
otevřením jsem si určila jednoduchou stra-
tegii, totiž že chci, aby sem od prvního dne 
chodili lidi. pod tíhou úvěru jsme museli 

Varování ekonomů, že Evropa stárne a počet seniorů dramaticky roste, je podle mého ná-
zoru pouze jedním odborným úhlem pohledu, který ve své zkratkovitosti degraduje pen-
zijní věk na cosi méněcenného. Oblíbené klišé seniory líčí jako krmiče holubů zabalené 
v plédu, avšak nejsem si jist, zdali o takový obrázek jak senioři, tak holubi stojí. 

Mnozí politici již pochopili, že seniorům mohou pomáhat i jinak než poskytováním 
nejrůznějších sociálních výhod. Starý člověk sice samozřejmě ocení jakékoli přilepšení 
ke skromné penzi, nicméně to, co seniora opravdu trápí, je často samota a pocit neuži-
tečnosti po aktivně strávených letech. Zde je na místě pochválit některé radnice, které 
seniory zapojují do svých projektů, proškolují je na drobnou výpomoc apod. Penzista má 
na kafíčko a současně je užitečný. Typickým příkladem může být výpomoc u přechodů pro 
chodce, kdy penzisté ráno a odpoledne pomáhají dětem překonat vozovku na cestě do je-
jich oblíbené školy a zpět. 

Ideální samozřejmě je, když senior sám od sebe preferuje aktivní způsob života. Pro 
inspiraci nemusíme chodit daleko, stačí nakouknout do sousedního Polska. Jak uvedly 
jedny internetové noviny, ve městě Plock dostal jistý zloděj zálusk na jeden pěkný auto-
mobil. Chutě se pustil do díla, ale netušil, že jej při dobývaní vozidla spatřil z okna domu 
jeho majitel. Ten nelenil, vyběhl na ulici a milého zloděje velmi efektivně zneškodnil 
a poté předal přivolané policii. Pánovi je jedenasedmdesát let a má černý pásek v ka-
rate...

Přestaňme se na seniory a na stáří dívat jako na něco méně kvalitního. Hrajme bridž, 
pečlivě se starejme o zahrady u našich domků, jezděme na kole – až zestárneme, všechny 
tyto aktivity si přirozeně přeneseme do penzijního věku. Člověk nemusí osobně pacifiko-
vat zloděje, ale doma by sedět neměl. 

Vtip měsíce od Vladimíra Jiránka

mít od začátku slušné tržby. nemohli jsme 
si dovolit čekat, až se o nás návštěvníci 
dozvědí a přijdou sami. povedlo se nám 
najít dobrou marketingovou agenturu, která 
udělala mediální kampaň. Díky tomu sem 
během prvních tří měsíců přišlo 25 tisíc lidí. 
o letošním 1. květnu tu byl 40 000 návštěv-
ník a nedávno jsme tu měli 50 000. Vždycky 
ho podchytíme a dostane dárek.

I prohlídky zámku jsou nečekaně zá-
bavné.

nejde nám o to, abychom říkali: to je 
taková komoda a tohle makové zrcadlo. 
Zvolili jsme postavu komorníka, který ná-
vštěvníky provádí v době, kdy je jeho pán 
na cestách, a vypráví, jak se na zámku žije, 
stoluje, slaví a podobně. Výklad dokáže 
uzpůsobit i úplně malým dětem. ostatně 
zážitky pro všechny věkové skupiny jsou 
leitmotivem vizuální a koncepční identity 
zámku. loučeň má být místo, kde to žije.

V čem spočívá práce zámecké paní ve 21. 
století?

možná vás zklamu, ale je to čistě mana-
žerská práce. ne vrcholového manažera, 
ale řekněme na střední pozici, protože 
je nás tu jen padesát. na začátku jsem si 
myslela, že nejdůležitější je získat dotaci 
a dovést to tu celé k otevření. omyl! To 
je procházka růžovým sadem proti tomu, 
co znamená vytvořit funkční tým a roz-
jet všechny systémy, účetnictvím počínaje 
a úklidem konče. Bohužel musím konstato-
vat, že je markantní rozdíl pracovat s vlast-
ními zaměstnanci a externími firmami. 
Dokud se tu stavělo, měli to tu na povel 
manažeři stavebních firem, s jejichž lidmi 
jsem vůbec nebyla konfrontovaná. Zato 
když kolem sebe máte dvacet kuchařů, 
číšníků a pokojských, tak je to úplně jiný 
lidský faktor, se kterým se musíte vypo-

Křížovka o ceny! Pokud do 10. července 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: Anna Novotná (Benešov), Rudolf Hajný (Mladá Boleslav), Petr Lontschar (Karlštejn). Všem zasíláme knihu Okolí Prahy, Průvodce po Čechách, Moravě, Slezsku. 

Energii ze zámeckého parku hodlá Kateřina Bálintová čerpat i po porodu.

Kateřina Bálintová: Nejsem zámecká paní řádat. každý den se může stát, že ti lidé 
nepřijdou do práce. a bez omluvy. postavit 
funkční tým je to nejtěžší.

Bydlíte napůl v Praze, napůl na loučeň-
ském zámku. Můžete obě varianty porov-
nat?

Všechno má své. Zjistila jsem, že v centru 
prahy je daleko větší samota než na ves-
nici. Tady si děti samy dojdou ze školy 
a do školy, do samoobsluhy, sednou 
na kolo a jedou za kamarády… ale v praze 
je všude musíte vozit, bojíte se je někam 
pustit. Veškerá občanská vybavenost v cen-
tru města je překvapivě menší než na ves-
nici o 1300 obyvatelích. Takže od března 
jsme zpátky na zámku. proč až od března? 
protože v zimě je tady bláto a tma.

V březnu hořelo zámecké infocentrum, 
spekulovalo se o náloži. Víte už něco 
bližšího?

čekáme na protokol od policie. až ho 
dostaneme, tak nám pojišťovna zaplatí zá-
lohu. až nám pojišťovna zaplatí zálohu, tak 
dodavatel dokončí obnovu. Je to pohádka 
o kohoutovi a slepičce. až mi ten papír 
přijde, tak se teprve dozvím, co vyšetřili, 
protože jsou tajemní jak hrad v karpatech.

Tvůrce loučeňských labyrintů Adrian Fis-
her loni při otevírání prozradil své heslo 
na každý den: „Zazpívám si písničku, 
dám si sklenici pomerančového džusu 
a něco nového objevím.“ Máte něco po-
dobného?

každý večer si popřemýšlím, jestli ten 
den za něco stál. a když si můžu říct, že ne-
byl zbytečný, tak jsem spokojená. a klidně 
to může být i negativní, protože i negativní 
zkušenost může být přínosem. S dcerami 
jsem si dohodla takový rituál: ptám se jich, 
jak barevný byl jejich den. když řeknou, 
že byl tmavě modrý, tak vím, že to není 
dobré. ale když řeknou, že duhový, cítím 
ten náboj. Takže moje přání je, aby dny mé 
a mých blízkých byly jen duhové.



1. července až 8. srpna
100. let klubu fotografů praha, výstava 
fotografií, Galerie čerťák, Vápenka čertovy 
schody, Tmaň

1. července až 24. srpna
Vojáci Berounska, výstava o novodobých 
vojenských dějinách na Berounsku, mu-
zeum českého krasu, Jenštejnský dům, 
Beroun
 

4. až 29. srpna
Divadelní léto na zámku Jemniště, zámek 
Jemniště 

5. července
4. Šternberský hrníčkový jarmark, městys 
český Šternberk

5. července až 30. srpna 
letní divadelní scéna v posázaví, 5. ročník 
pohádkového divadelního cyklu, venkovní 
areál Týneckého hradu ve stínu velké lípy, 
Týnec nad Sázavou

5. až 6. července
Barokní slavnosti – oživený zámek a za-
hrada s barokním tancem a scénkami, 
zámek mnichovo hradiště

Barokní slavnosti – 2. mezinárodní mis-
trovství čr v jízdě na koních v dámském 
sedle, zámek mnichovo hradiště

10. až 13. července
květy – 12. celostátní výstava květin a za-
hradnické trhy, Výstaviště lysá nad labem 

12. července
Den bez bariér – Trh chráněných dílen, 
zpřístupnění památek města handicapo-
vaným občanům ve spojení s předváděním 
řemesel a kulturním programem na skan-
zenu, muzeum lidových staveb, kouřim

Setkání rodáků, černé Voděrady

13. až 18. července
Barokní slavnosti – hudební seminář staré 
hudby s dobovou interpretací Barok bez 
paruk, zámek mnichovo hradiště

15. července
český pohár dračích lodí, labe, nymburk

16. až 20. července
postřižiny – pivodivadelní adaptace knihy 
Bohumila hrabala v podání divadelního 
souboru z řevnic, zámek Dobřichovice

19. července
Středověký jarmark, náměstí, Bělá pod 
Bezdězem

19. až 20. července
Barokní slavnosti – Zahradní slavnost 
v raně barokním stylu k poctě albrechta 
z Valdštejna, zámek mnichovo hradiště

20. července
Barokní slavnosti – Svatoanenská a Svato-
jakubská pouť, zámek mnichovo hradiště

23. až 27. července
postřižiny – pivodivadelní adaptace knihy 
Bohumila hrabala v podání divadelního 
souboru z řevnic, zámek Svinaře

24. července až 31. srpna 
lidové kroje z čech – etnografická výstava, 
muzeum kouřimska, kouřim

26. července
Barvy léta – letní hudební festival, letní 
scéna na Jezeře, poděbrady

Do 27. července 
Výstava ručně šitých kostýmů ovlivněných 
gotikou autorky Zuzany kocourkové, hrad 
český Šternberk

26. až 27. července
mistrovství čr mužů v beach volejbalu, 
beachvolejbalový areál pňov

do 30. září 
Vývoj vinařství na Slánsku – výstava v nově 
otevřeném kostele svatého Václava v ov-
čárech (o sobotách 12.00 až 15.00)

Šestnáctiletní keramická plastika – příz-
nivci výtvarného umění si již za poslední 
roky zvykli, že na konci června se vždy 
mohou setkat s novou kolekcí exteriéro-
vých keramických objektů na výstavě letní 
keramická plastika. Již potřetí za sebou 
se tato akce koná v parku kolem tvrze 
v roztokách u prahy. Středočeské muzeum 
v roztokách u prahy

do 30. listopadu
česká secese –  na výstavu zve české mu-
zeum stříbra kutná hora (kamenný dům)
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Patnáct stovek mladých lidí se 28. 
května zúčastnilo pátého Dne otevře-
ných dveří Krajského úřadu Středo-
českého kraje. „Cílem akce je přiblížit 
Středočeský kraj a jeho správu nové 
generaci středoškoláků a žáků dru-
hých stupňů základních škol,“ uvedl 
hejtman Petr Bendl.

právě hejtman spolu s ředitelem úřadu 
Josefem kubišem přivítali v devět ho-
din ráno první školáky čekající na pro-
hlídku a otevřeli slavnostně dveře kraj-
ského úřadu Středočeského kraje.  
„Chceme dospívajícím, ale i veřejnosti 
nabídnout podrobnější seznámení s tím, 
jak kraj funguje a o co všechno se stará. 
Den otevřených dveří je také vizitkou mo-
derního úřadu, který se snaží aktivně 
informovat veřejnost,“ sdělil petr Bendl.  
kromě besed s hejtmanem u něj v pracovně 
a možnosti setkání s náměstky i radními 
kraje byly po celý den připraveny prohlídky 
nejvýznamnějších prostor sídla kraje a také 
prezentace činnosti jednotlivých odborů 
krajského úřadu – odboru kultury a památ-
kové péče, životního prostředí a zeměděl-
ství, dopravy, školství, mládeže a sportu 
– i dalších aktivit, včetně zahraniční spolu-
práce s partnerskými regiony. 

V 11 hodin se v zastupitelstvu kraje konal  
slavnostní akt uvedení nových policistů 
do služby u Správy Středočeského kraje 
policie čr. po celý den zůstaly otevřeny 
dveře většiny kanceláří a úředníci byli 
k dispozici pro dotazy návštěvníků.

Doprovodný program Dne otevřených 
dveří, v jehož rámci vystoupila například 
skupina The Beatles revival, moderoval 

Záměr udělování cen a poct Středočes-
kého kraje a s tím související Statut 
Medaile a Statut Plakety schválilo za-
stupitelstvo kraje. První ocenění by se 
měly dočkat 28. září tohoto roku.

„oceňování výjimečných a mimořádných 
zásluh v široké škále společenské, kul-
turní, vědecké či sportovní činnosti, vy-
jádření úcty k vykonaným mimořádným 
a hrdinským činům, patří k významným 
projevům samospráv obcí, měst a krajů na 
občany kraje. posiluje občanské povědomí 
o sounáležitosti ke kraji a zároveň i jejich 
zájem o dění v regionu a ochotu angažovat 
se v obecném zájmu,“ zdůraznil hejtman 
petr Bendl. Udílení plakety a medaile má 
proto za cíl přispět k pozitivní motivaci 
občanů, k jejich zájmu o dění v kraji, k 
posílení jejich hrdosti a sounáležitosti ke 
Středočeskému kraji.
„
Plaketa
plaketa bude nejvyšším oceněním udíle-
ným Středočeským krajem jednou do roka, 
a to 28. září, či v jiném vhodném termínu, 
na návrh člena zastupitelstva a na doporu-
čení rady. Udělována bude zejména jako:

a) výraz ocenění mimořádných zásluh o 
kraj,
b) zvláštní projev úcty významným obča-
nům, jejichž život, působení a dílo mají 
úzký vztah ke kraji,
c)zvláštní projev úcty významným předsta-
vitelům světové politiky, vědy a kultury, 
kteří se zasloužili o rozvoj vzájemných 
vztahů a mezinárodního věhlasu kraje,
d)zvláštní projev úcty za mimořádné činy 
spojené s osobním hrdinstvím, které zna-
menaly záchranu života občanů nebo zá-
chranu morálních, historických nebo kul-
turních hodnot kraje.

Medaile
medaile bude možno udělit na základě 
rozhodnutí rady kdykoliv v průběhu roku, 
a to na návrh člena zastupitelstva, občanů, 
obcí a měst na území kraje či dalších instu-
tucí a firem. Udělována bude jako:
a) zvláštní projev úcty významným osob-
nostem, jejichž život, působení a dílo mají 
úzký vztah ke Středočeskému kraji a vý-
znamným představitelům kultury, vědy, 
vzdělávání, sociální a zdravotní péče, 
sportu a veřejného života, kteří se zaslou-
žili o rozvoj věhlasu a dobrou reprezentaci 
kraje,

b)za mimořádné zásluhy o rozvoj stře-
dočeského kulturního života, zásluhy o 
uchování kulturního dědictví.
c) za mimořádný přínos k rozvoji vztahů 
Středočeského kraje s dalšími regiony, 
kraji a zeměmi,
d) za mimořádné činy spojené s osobním 
hrdinstvím a obětavostí,
e) jako zvláštní projev úcty významným 
občanům, jejichž život, působení, dílo a 
tvorba mají úzký a výrazný vztah ke kraji,
f) jako zvláštní projev úcty a ocenění boje 
za svobodu a demokracii života spjatého 
se Středočeským krajem, jako projev úcty 
k celoživotnímu dílu spjatému se Středo-

českým krajem, ocenění demokratického a 
humanistického úsilí a činnosti při obha-
jobě lidských práv a svobod,
g) za mimořádný přínos v oborech vědec-
kých, technických, ekonomických, peda-
gogických a dalších, jež přispěly výrazným 
způsobem k naplňování strategie rozvoje 
Středočeského kraje,
h)za mimořádný aktivní podíl na řešení 
problematiky života a rozvoje Středočes-
kého kraje a jako projev úcty k celoživotní 
práci pro občany a jejich činnosti ve pro-
spěch Středočeského kraje.
V obou případech muže být rozhodnuto 
zároveň o finančním daru oceněnému.

Celkem 467 závodníků od dvou do 63 let 
se letos postavilo na start třetího ročníku 
závodu horských kol Berounský Bikema-
raton, který se koná pod záštitou města 
Berouna. Zatímco děti do 15 let měří své 
síly na okruzích okolo husova náměstí, 
trasy hlavních závodů na 40 a 80 km ve-
dou téměř výhradně zajímavými terény 
Berounska; největší perličkou závodu je 
68 metrů dlouhý brod přes řeku Berounku 
těsně před cílem. Tuto cyklistickou la-
hůdku si pochvaloval i celkový vítěz zá-
vodu Jan hruška z týmu Cyklotrenink.com 
(na snímku). Třiatřicetiletý bývalý silničář, 
který třikrát startoval na slavné Tour de 
France a vyhrál prolog a časovku na dalším 
prestižním etapovém závodě Giro d´italia, 
pověsil silniční kolo na hřebík a věnuje se 
nyní závodům horských kol. V členitém 
terénu se cítil jako ryba ve vodě a na dru-
hého Jiřího hudečka z Dekhome Cannon-
dale najel na osmdesátikilometrové trase 
více než pět minut. Závod si již potřetí 
vyzkoušel také berounský místostarosta 
Tomáš havel, který v kategorii mužů nad 
50 let skončil na 11. místě.

Studenti besedovali s hejtmanemZveme vás

BikeMaraton není pro „čajíčky“. 

Velký zájem byl o ukázky zdravotnické techniky. 

Berounskému BikeMaratonu 
kraloval Jan Hruška

Za zásluhy se budou udílet plakety a medaile

Rub a líc Plakety Středočeského kraje

olympijský vítěz aleš Valenta. Vedle sou-
těží ve znalostech o kraji dostaly prostor 
také ukázky práce hasičů, záchranářů a po-
licie.  připravena byla i velmi nápaditá 
prezentace naučného střediska ekologické 
výchovy kladno-čabárna a společností 

eko-kom, která se komplexně zabývá tří-
děním odpadů. 

Již dříve, 23. května, uspořádal Den ote-
vřených dveří také Domov na hrádku, po-
skytovatel sociálních služeb. připravený 
program byl pestrý. Setkání zahájil místní 

pěvecký sbor hrádeček, který zazpíval ně-
kolik lidových a populárních písní. Další 
skupina uživatelek předvedla dramatizaci 
písně z filmu Jak se krotí krokodýli. klienti 
domova také ukázali svoji činnost – práci 
v terapeutických dílnách.

Film Anglické jahody začal na konci května v Davli natáčet režisér Vladimír Drha. Sní-
mek odehrávající se na začátku sovětské okupace Československa v roce 1968 vzniká 
za podpory Středočeského kraje a pod patronátem hejtmana Petra Bendla. V hlavních 
rolích se představí Viktor Preiss, Pavla Tomicová a Ivan Lupták, v dalších rolích uvi-
díme například hvězdu seriálu Ulice, Rusa Sašu Minajeva, Miloslava Mejzlíka, Ninu 
Divíškovou, Nelu Boudovou či Sandru Pogodovou. Zajímavou roličku přijal legendární 
představitel majora Zemana, Vladimír Brabec, který si zahraje estébáka. Premiéru 
bude film mít 13. listopadu.

Anglické jahody v Davli


