
Koncem května pracovníci Zoolo-
gické zahrady Dvůr Králové nad 
Labem naložili do masivních pře-
pravních beden tři mladé nosorožce 
dvourohé a vypravili je na dalekou 

cestu do rezervace Mkomazi na se-
veru Tanzanie.

Do záchrany nosorožců se zapo-
jují také nejvýznamnější světové 
zoologické zahrady a ZOO Dvůr 
Králové je jednou z nich. Proto 
se rozhodla podpořit záchranný 
chov nosorožců dvourohých v re-
zervaci Mkomazi v Tanzánii za-
sláním tří odchovaných mláďat. 
Ty zde doplní stávající skupinu asi 
10 nosorožců, chovaných na přísně 
střeženém oploceném území s roz-
lohou přes 42 km2.      (RUK)

Na slovíčko, pane hejtmane

O výročích horské 
služby čtěte na str. 4
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Když se hledal vynález, který ve 
20. století nejvíce ovlivnil lidskou 
civilizaci, našel se automobil. 
A fenomén automobilismu nás 
ovlivňuje i nyní. Zkracuje vzdá-
lenosti, usnadňuje i ztěžuje lidem 
život. I když, nesmíte na téma 
zkracování vzdáleností přemýšlet 
zrovna v nějaké pomalu se plížící 
koloně v centrech měst Králové-
hradecka. Řešení je jediné: vyvést 
dopravu mimo hustě obydlená 
sídla a učinit ji tak plynulejší a 
bezpečnější pro motoristy i oby-
vatele městských zón. Je to úkol 
dlouhodobý a nesnadný.

Dopravní problémy nelze řešit 
tím, že při jejich řešení zařadíte 
nejvyšší rychlostní stupeň. Zde 
platí ono pověstné krok za kro-
kem. Hlavní je při řešení těchto 
problémů nepřešlapovat na mís-
tě a místo řešení nabízet lidem 
pouze prázdné proklamace. Jsem 
velmi rád, že se podařilo odstranit 
„přešlapování na místě“ při řešení 
silničního obchvatu České Skalice 
na Náchodsku. Je zřejmé, že když 
existuje ochota hledat řešení, po-
daří se relativně rychle odstranit 
i dlouhodobý problém. Těší mě, 
že krajská samospráva prokázala 
svoji akceschopnost a mohla se 
tak ujmout úlohy prostředníka při 
jednáních mezi místní samosprá-
vou, občanem a státem. Věřím, že 
do konce letošního roku bude těch 
necelých čtyři sta metrů tohoto 
silničního obchvatu dokončeno 
a motoristům klesne při cestě ve 
směru Náchod - Hradec Králové 
spotřeba a občanům České Skali-
ce hladina adrenalinu v krvi.

Mohu vás ubezpečit, že řeše-
ní dopravních problémů v kraji 
patří mezi moje priority. I z toho 
důvodu jsem se sešel s novým mi-
nistrem dopravy Gustávem Sla-
mečkou. Tématem jednání bylo 
urychlení dostavby dálnice D11 

k Hradci Králové. Kvůli nedota-
žené dálnici D11 ke krajskému 
městu musí kamionová doprava 
stále jezdit od Chlumce nad Cid-
linou do Hradce po silnici I/11 
přes obce, které leží na trase. Po-
kračování stavby dálnice D11 je 
klíčovou prioritou kraje v oblasti 
dopravy. Dokončit dálnici ke kraj-
skému městu do konce letošního 
roku bylo možné za podmínky, že 
stát získá potřebné pozemky do 
konce loňského roku. K tomu ne-
došlo a dohodnutá směna se dosud 
nerealizovala a zatím se nezačala 
naplňovat. Královéhradecký kraj 
se bude opět snažit dostat k jedna-
címu stolu všechny strany sporu o 
pozemky a tento složitý problém 
vyřešit v co nejkratší době.

Hodlám rovněž sledovat všech-
ny dílčí dopravní problémy ve 
městech a obcích našeho kraje. 
Krok za krokem se budeme snažit, 
abyste mohli při vašich cestách po 
Královéhradeckém kraji zařadit 
vyšší rychlostní stupeň, aniž by 
tím trpěli obyvatelé měst a obcí. 
Někde jsem četl, že průměrná ces-
tovní rychlost ve středověku byla 
40 kilometrů za den - za předpo-
kladu, že jste měli koně. Když už 
nám moderní technologie daly 
pod kapoty desítky a stovky koní, 
bylo by jistě nerozumné, aby ob-
čas úřady a kompetentní instituce 
konaly středověkou rychlostí.

Lubomír Franc, hejtman
Královehradeckého kraje

O pomoci kraje rodi-
nám čtěte na str. 4

O podpoře rekreač-
ních a turistických 
aktivit čtěte na str. 44 4O vztazích s Řeckem 

čtěte na str. 3 3 O krajském zdravot-
nictví s Janou Třešňá-
kovou čtěte na str. 6 6
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Zadlužené nemocnice dostaly miliony 
ušetřené na poplatcích
Zadlužené Oblastní nemocnice Ná-
chod a Rychnov nad Kněžnou se 
zbavily svých nejnebezpečnějších 
dluhů. Krajští zastupitelé poslali 
těmto dvěma krajským nemocni-
cím příspěvek 15 milionů korun. 
Ten nemocnice použijí na umoření 
pohledávek, které mají vůči věřite-
lům. Některé z těchto pohledávek 
jsou starší než jeden rok. Kraj tak 
vykročil ke zvýšení stability ekono-
miky těchto nemocnic a zmírňuje 
tím riziko jejich insolvence.

Náchodská nemocnice dostala 
pro tyto účely 8,5 milionů korun a 
rychnovská nemocnice 6,5 milionů 
korun. Celkový dluh obchodních 
společností krajského holdingu 
se blíží 200 milionům korun. Vý-
sledky auditu krajských nemocnic 
ukázaly, že ekonomika krajského 
zdravotnictví je v horším stavu, než 
tvrdilo jeho bývalé vedení.

„Od počátku jsem ubezpečoval 
pacienty i zaměstnance krajských 
nemocnic, že kraj jejich bezpro-

blémový chod zabezpečí. Toto je 
bohužel jen jeden z prvních kro-
ků: „léčba“ našich nemocnic bude 
z ekonomického pohledu ještě bo-
lestivá. Ekonomické nepohodlí, 
kterým krajské zdravotnictví pro-
chází, však komfort pacientů či klid 
pro práci zdravotnického personálu 
neohrozí,“ řekl královéhradecký 
hejtman Lubomír Franc, který je 
zároveň předsedou představenstva 
Zdravotnického holdingu Králové-
hradeckého kraje.

Peníze pro nejzadluženější ne-
mocnice jdou z rezervy 50 milionů 
korun, kterou kraj vyhradil na po-
krytí regulačních poplatků za paci-
enty ošetřené v krajských nemoc-
nicích. Po dvou měsících spuštění 
systému poskytování darů na hra-
zení regulačních poplatků se uka-
zuje, že do konce roku nebude tře-
ba sumu vyhrazenou na tyto účely 
utratit celou. Během února a března 
kraj zaplatil přes 6 milionů korun, 
vloni za stejné období to bylo o 

nejméně 3 miliony korun více. Od 
dubna navíc nemusí regulační po-
platky platit děti do 18 let.

Kraj nyní pracuje na proměně 
chodu krajského zdravotnictví, 
které dosud fungovalo značně ne-
průhledně. Krajské zdravotnictví 
nebylo v uplynulých nejméně pěti 
letech pod dostatečnou kontrolou 
volených zástupců kraje, což nové 
krajské vedení okamžitě změnilo.

„Tvrdili jsme, že kvůli tomu ve 
zdravotnictví dochází k podezře-
lým a pro kraj nevýhodným obcho-
dům: potvrzují to nyní nezávislé 
nálezy auditorů či kontrolorů Úřadu 
pro ochranu hospodářské soutěže. 
Ten již některým obchodním spo-
lečnostem zdravotnického holdin-
gu udělil opakovaně pokuty. Vedle 
toho vyšetřuje bývalé šéfy holdingu 
policie. Pokud kraji vzniknou další 
škody, budeme postupovat vůči od-
povědným lidem z bývalého vedení 
tvrdě a nekompromisně,“ doplnil 
hejtman Franc.  (RUK)

Nosorožci putují do Afriky

(Foto: Archiv ZOO)

Kraj bojuje o výstavbu dálnice 
na polské hranice
Málo peněz a průtahy se získává-
ním pozemků: dnes nejnebezpeč-
nější nepřátelé výstavby dálnice 
D11 Královéhradeckým krajem. 
Do boje s nimi se nyní pouští ve-
dení kraje a do tohoto úsilí chce 
zapojit také královéhradecké po-
slance a senátory i staros-
ty měst a obcí. Kraj chce 
nasadit v boji o dostavbu 
dálnice nové zbraně. Auto-
stráda by měla vznikat třeba 
i po nenavazujících částech, 
do fi nancování by se mohli 
zapojit spolu se státem také 
soukromí investoři a získá-
vání potřebných pozemků 
by měl usnadnit nový linio-
vý zákon. Ten se začíná při-
pravovat.

„Dálnice znamená větší 
bezpečnost dopravy, příliv 
investorů i úlevu pro oby-
vatele měst a obcí, kterými 
projíždí kolony tranzitní do-
pravy. D11 sice vede k hra-
nicím kraje, ale pro potřeby 
obyvatel kraje plně neslouží. 
Odmítáme postoj centrál-
ních orgánů, že dálnice není 
celostátní prioritou. Pokud 

Poláci postaví čtyřproudovou sil-
nici na české hranice v Krkonoších 
a my ji tam nebudeme mít, bude 
to ostuda,“ řekl královéhradecký 
hejtman Lubomír Franc.

Nejblíže novým kilometrům dál-
nice byl úsek od jejího východního 

konce k Hradci Králové. Jeho vý-
stavbu měla zajistit dohoda mezi 
státem a majitelkou potřebných 
pozemků u Plačic, kterou schváli-
la vloni na podzim vláda. Stát chce 
nyní od této dohody ustoupit.

(pokračování na straně 2)

Stop! Dál nic. Rozestavěná hradecká dálnice končí pár kilometrů 
od Hradce Králové na hranici soukromých pozemků.
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Na nádvoří Regiocentra Nový 
pivovar začaly opravy
Do Regiocentra Nový Pivovar se 
opět vrátili stavbaři. Pustili se do 
odstraňování závad, které odhalila 
letošní zima. Ukázalo se totiž, že 
do některých prostor budovy sil-
ně zatéká. Dělníci proto rozeberou 
dlažbu nádvoří, které je také stře-
chou parkovacího domu, a špatnou 
izolaci opraví. Králové-
hradecký kraj nebudou 
práce nic stát: opravy 
jsou součástí záruky za 
stavbu.

Opravy nádvoří potr-
vají do konce června, po-
kud nebude nutné práce 
prodloužit kvůli počasí 
nebo technologickým 
postupům. Provádění zá-
ručních oprav si vyžádá 
i nasazení techniky, kte-
rá bude působit značný 
hluk. Dělníci proto bu-
dou pracovat zejména v 
odpoledních hodinách a 
o víkendech.

Provoz a chod krajské-
ho úřadu stavební práce 
nijak nenaruší a lidé si 
zde budou moci nadále 
bez problémů vyřizovat 
vše, co budou potřebovat. 
Při přechodu přes nádvoří by jenom 
měli být více opatrní. Pouze v pří-
padě, že se budou provádět i opravy 
u budovy, kterou využívá Univerzi-
ta Hradec Králové, by mohl být na 
nějaký čas omezen vstup do areálu 
kraje směrem od zimního stadionu.

Stavební práce si vynutily záva-

dy, které se na stavbě Regiocentra, 
jež vzniklo nákladnou přestavbou 
někdejšího pivovaru, objevily na 
přelomu letošního ledna a února. 
Když závěje sněhu na nádvoří No-
vého pivovaru odtávaly, začala ze 
stropů některých kanceláří úřadu či 
elektroinstalacemi kapat voda.

„Opravy jsme reklamovali oka-
mžitě po jejich odhalení a odhaduji 
je v řádech milionů korun. Vítám, 
že stavební fi rma, která areál bu-
dovala, se k reklamaci přihlásila. 
Rozhodně bychom odmítli, kdyby 
opravy šly na vrub kraje, který za 
stavbu prostřednictvím leasingu za 

20 let zaplatí 1,87 miliardy korun,“ 
uvedl náměstek královéhradeckého 
hejtmana Vladimír Derner.

Opravy se dotknou kromě nádvo-
ří také budov, ve kterých je umístěn 
sál zastupitelstva či kanceláře rad-
ních. Některé prostory Regiocentra 
dosud od jejich dokončení zatím 

vůbec nemohly začít plnit svou 
funkci: například vlhkost v prosto-
rách, které vznikly jako archiv, za-
tím neumožňuje skladování písem-
ností. Archivy se od svého dokon-
čení stále vysušují a kraj je nucen 
své listiny skladovat mimo budovu 
Nového pivovaru.  (RUK)

Silnice do Skalice se dočkala 
opravy za více než 100 
milionů korun
Více než sto milionů korun bude 
stát rekonstrukce silnice druhé tří-
dy, která vede od obcí Křižanov a 
Hořičky do České Skalice. Jde o 
jednu z letošních nejnákladnějších 
oprav krajských silnic. Většinu fi -
nancí na modernizaci komunikace 
poskytne kraji Evropská unie. Ři-
diči musejí v době oprav počítat s 
objízdnými trasami.

„Rekonstrukce silnice začala 
20. dubna a skončí až v listopadu. 
Zhruba 88 milionů korun jsme na 
tuto stavbu získali z Evropské unie, 
zbytek tvoří fi nance ze státního 
rozpočtu a rozpočtu kraje. Úsek, 
který budou silničáři opravovat, je 
dlouhý přibližně devět kilometrů. 
Po rekonstrukci se výrazně zlepší 
technické parametry komunikace,“ 
řekl krajský radní Josef Ješina, kte-
rý je odpovědný za oblast dopravy. 
Rekonstrukce silnice začne za obcí 
Křižanov, na hranici náchodského 
a trutnovského okresu, a povede 
až na začátek města Česká Skalice. 
Silničáři zde vymění části rozbité 
vozovky, zvýší její nosnost a zesílí 
její konstrukci. Obnoví rovněž od-
vodnění silnice.

Práce silničáři rozdělí do dvou 
částí. V té první opraví úsek od hra-
nice s okresem Trutnov k obci Ho-
řičky. Komunikace je částečně uza-
vřená od 20. dubna do 20. července, 
s úplnou uzavírkou se zde budou 
muset řidiči smířit od 20. července 
do konce srpna. Objížďka povede 
z Libňatova přes Maršov u Úpice 
do Hajnice a dále po silnicích třetí 

třídy přes Komárov do Hořiček.
Druhá část oprav se koná na del-

ším úseku od Hořiček do České 
Skalice. Silnice je zcela uzavřená 
od 20. dubna do 20. července. Ob-
jízdná trasa vede přes Brzice do 
Chvalkovic a pak do Velkého Tře-
bešova a České Skalice. Oprava 
silnice do České Skalice patří mezi 
šest projektů, na které získal Krá-
lovéhradecký kraj z Evropské unie 
přes 346 milionů korun. 

(RUK)

Na silnicích v blízkosti Bělé u Pecky 
začaly opravy za 87 milionů
Rozsáhlé rekonstrukce za zhru-
ba 87 milionů korun se dočkaly 
dvě silnice v blízkosti obce Bělá 
u Pecky na Jičínsku. Silničáři zde 
počátkem dubna zahájili práce a 
s opravami skončí až v listopadu. 
Na obou komunikacích je částečně 
omezen provoz v místech, kde se 
staví. Silnice budou zcela uzavřené 
jen při pokládání asfaltových vrstev 
a motoristé tou dobou budou muset 
jezdit objízdnými trasami.

Rekonstrukci čeká šest a půl kilo-

metru dlouhý úsek silnice třetí třídy 
Vidochov Stupná Bělá u Pecky a 
přes tři kilometry dlouhou část sil-
nice druhé třídy Nová Paka Štikov 
Bělá u Pecky. „Náklady na první 
stavbu se budou pohybovat kolem 
57 milionů korun, modernizace 
druhé vozovky bude stát asi 30 mi-
lionů korun. Většinu fi nancí na obě 
stavby jsme získali z fondů Evrop-
ské unie,“ řekl královéhradecký 
hejtman Lubomír Franc. 

(RUK)

Kraj bojuje o výstavbu 
dálnice na polské hranice
(pokračování ze strany 1)

„Dohoda posunula dotažení dál-
nice nejblíže k její realizaci, ale stát 
opět couvá. Pokud se situace vrátí 
zpět na začátek, všechno se zase 
zbrzdí už poněkolikáté. A to je špat-
ně,“ uvedl hejtman Franc.

Královéhradecký hejtman a vede-
ní kraje usilovně jedná se zástupci 
státu i majiteli potřebných pozem-
ků o pokračování výstavby dálnice 
krajem. Kraj dálnici nestaví a neří-
dí ani přípravu výstavby. „Můžeme 
však pomoci odblokovat možné 
potíže, které by s její přípravou 
mohly souviset, jako jsme to udě-
lali při přípravě dostavby obchvatu 
České Skalice. Základní problémy 
pokračování stavby dálnice D11 

naším krajem jsou dnes dva: nedo-
statek peněz a potíže se získáváním 
pozemků. Na to se nyní chceme 
zaměřit,“ doplnil královéhradecký 
hejtman.

Dálnice D11 končí od roku 2006 
u jižních hranic kraje a podle plá-
nů by měla vést od Hradce Králové 
kolem Jaroměře k česko-polskému 
hraničnímu přechodu v Královci. 
Čytřproudová silnice protínající 
kraj by významně ulevila obyvate-
lům měst, která dnes zatěžuje nad-
měrná tranzitní doprava. Pomohla 
by do sídel v Královéhradeckém 
kraji přivést investory či by usnad-
nila lidem cestování za prací i do 
vzdálenějších koutů kraje.

(RUK)

Obchvat České Skalice má 
potřebné pozemky pro dostavbu
Problémy provázející získání po-
zemků pro dostavbu obchvatu 
České Skalice defi nitivně skonči-
ly. Hejtman Královéhradeckého 
kraj Lubomír Franc, českoskalický 
starosta Tomáš Hubka a majitelé 
potřebných pozemků, na kterých 
chybějící část obchvatu vznikne, 
podepsali koncem dubna v Regi-
ocentru Nový pivovar v Hradci 
Králové smlouvy, díky kterým se 
stavbaři budou moci pustit do do-
končení této významné dopravní 
stavby. Obchvat by tam měl začít 
do konce letošního roku sloužit ři-
dičům a odvést z centra České Ska-
lice frekventovanou dopravu.

Obchvat bude dostavěn v pů-
vodní trase, což je nejúspornější a 
nejefektivnější řešení. „Od počátku 
jsme tvrdili, že urychlené dokonče-
ní tohoto obchvatu v původní tra-
se je prioritou pro celý kraj. Proto 
jsme přivedli všechny strany tohoto 
sporu k jednomu stolu, abychom 
uzavřeli potřebné dohody. Díky 
nim se uleví českoskalickým oby-
vatelům i řidičům na trase mezi Ná-
chodem a Hradcem Králové. Nyní 
již přijdou na řadu stavební stroje 
a vlastní práce na této stavbě,“ řekl 
královéhradecký hejtman Lubomír 
Franc.

Začátkem dubna dali dostavbě 
tohoto obchvatu zelenou krajští 

zastupitelé, kteří na tyto účely jed-
nomyslně schválili poskytnutí úče-
lové investiční dotace ve výši 4,5 
milionu korun. „Podle dohody by 
měli majitelé do července opustit 
a uvolnit potřebné pozemky, Ředi-
telství silnic a dálnic začne do kon-
ce července zbývajících několik 
stovek metrů stavět. Rozhodnutí o 
vyvlastnění díky ŘSD a majitelům 
pozemků nabylo právní moci,“ řekl 
Vlastimil Dlab, předseda dopravní-

ho výboru krajského zastupitelstva, 
který s jednotlivými stranami sporu 
vyjednával.

Dostavba obchvatu kolem České 
Skalice se řešila zhruba 13 let, bě-
hem nichž vznikla téměř kompletní 
stavba za zhruba tři čtvrtě miliardy 
korun. Ta však kvůli chybějícím ně-
kolika stovkám metrů pozemků ři-
dičům dosud neslouží a desetitisíce 
aut stále projíždějí centrem České 
Skalice.  (RUK)

Podepsáno. Úleva pro politiky a obyvatele České Skalice, 
dokončení  obchvatu již nic nebrání. (Foto: Jan Holý)
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První autobusové linky, které nabíd-
ly milovníkům cyklistiky přepravu 
i s koly, se v Královéhradeckém 
kraji rozjely 1. května v Českém 
ráji. Další cyklobusy začaly sloužit 
turistům s bicykly během května 
také v Krkonoších, Orlických ho-
rách a v Kladském pomezí. Linky 
oblíbených cyklobusů letos podpo-
řil Královéhradecký kraj částkou 
3,5 milionu korun.

"Královéhradecký kraj patří mezi 
nejnavštěvovanější regiony naší 
země a cykloturisté tvoří velkou 
skupinu návštěvníků kraje. Tyto 
zvláštní autobusové linky by měly 
turistům s koly zkrátit cestu do při-
tažlivých míst našeho kraje, která 
stojí za to poznávat ze sedla kola," 

řekl královéhradecký hejtman Lu-
bomír Franc.

Speciální linky budou cyklistům 
sloužit v Krkonoších, Orlických 
horách, v Kladském pomezí a v 
Českém ráji. Cyklisty vyvezou na-
příklad z Hradce Králové na Po-
mezní boudy v Krkonoších či do 
Jestřebích hor.

Ročně najedou cyklobusy v Krá-
lovéhradeckém kraji přes 140 tisíc 
kilometrů. Projekty, které pomoh-
ly zlepšit cestování turistů s koly, 
podpořil kraj za poslední tři roky 
zhruba 26 miliony korun. Na pro-
voz cyklobusů pak přispěl kraj za 
předchozí dva roky prostřednictvím 
grantů přes 5 milionů korun. 

(RUK)

Cyklobusy se letos v kraji rozjely na 
prvního máje

Pozvánka na osmý ročník slavností v Žirči
Letos již poosmé se propojí svět 
zdravých a hendikepovaných na 
největší prezentační akci Domova 
sv. Josefa - Svatoanenských zahrad-
ních slavnostech aneb slavnostech 
bez bariér. Výtěžek bude věnován 
na provoz a rozvoj Domova, ze-
jména k dokončení bezbariérových 
ploch v blízkosti Domova. Ten je 
největším ze středisek Oblastní cha-
rity Červený Kostelec a zatím stále 
jediným lůžkovým zařízením v ČR, 

kde jsou poskytovány specializova-
né sociální a zdravotnické služby s 
důrazem na rehabilitaci nemocným 
roztroušenou sklerózou.

Konání tradiční benefi ce letos 
připadá na sobotu 1. srpna od 13 
hodin. Na třech žánrově rozdílných 
scénách je připraven bohatý kultur-
ní program. Po celý den lze shléd-
nout nebo také zakoupit ukázky 
lidových řemesel a výrobky chrá-
něných dílen. Připravena je čajovna 

s tóny tibetských misek a hrou na 
didjeridoo. Po dobu slavností bude 
možnost využít "Dne otevřených 
dveří" v celém areálu Domova. Děti 
najdou svůj program na nádvoří, 
stejně tak dětský koutek v parku, 
připraveny budou i projížďky na 
ponících. Akce se bude konat za 
podpory města Dvůr Králové nad 
Labem a Královéhradeckého kraje. 

Jitka Holcová

Průvodce Rychnovem nad Kněžnou 
má již devatenácté vydání
Kulturní výbor Krajského úřadu 
Královéhradeckého kraje jednal 
koncem května o využití DVD prů-
vodce Rychnovem nad Kněžnou, 
jehož autorem je rychnovský patriot 
Josef Krám, pro potřebu kraje jako 
jedné z možností, jak originálně a 
moderně propagovat určité město, 
obec či mikroregion našeho kraje.

Průvodce začal vznikat studiem 
rychnovských reálií začátkem 80. 
let 20. století na objednávku tehdej-
ší okresní lidové knihovny k 725. 
výročí první zmínky o Rychnově. 
Prošel recenzním řízením, nakonec 
však nevyšel a publikovány z něj 
byly v Rychnovském zpravodaji 
jen některé kapitolky. Teprve rok 
1989 přinesl naději na vydání. Jo-
sef Krám dal rukopis přečíst novým 
představitelům města i okresu a oba 
jej uvítali s doporučením vydat. A 

tak od začátku 90. let vycházel tiš-
těný průvodce s ilustracemi Josefa 
Martince autorovým vlastním ná-
kladem. Papírová podoba měla prv-
ní náklad v počtu 2000 kusů, který 
se však v průběhu následujících 
let neustále zvyšoval. S nástupem 
digitalizace se rozšířily i kapacitní 
možnosti a tak v současné době vy-
chází průvodce již na DVD.

Krámův průvodce Rychnovem 
svým moderním pojetím, rozsahem 
a materiály již překročil hranice 
města a stal se významným dílem 
propagujícím celé Rychnovsko. 
Jsou v něm texty, videa, fi lmy i 
např. historický 9,5milimetrový 
fi lmek z rekvírování zvonů v Rych-
nově roku 1942, fi lm Jaroslava Do-
lečka o Karlu Poláčkovi, videosek-
vence, tisíce vyobrazení, animace, 
160 powerpointových prezentací, 

kapitolky s názvem Čtení o Rych-
nově, seznam víc než 200 titulů 
literatury a nechybí ani anglické, 
německé a polské résumé. Více se 
o autorovi a jeho průvodci dozvíte 
na www.rychnovskypruvodce.info. 

(RUK)

Projekt Paměť Evropy je spojnicí mezi 
Soluní a Královéhradeckým krajem

Projekt Paměť Evropy se zaměřu-
je na rozptýlenou řeckou komunitu, 
která se v bývalém Českosloven-
sku utvářela v 50. letech 20. století 
(jednalo se o cca 13 000 lidí) jako 
výsledek občanské války v tehdej-
ším Řecku. Část této komunity se 
usídlila i v Královéhradeckém kra-

ji, kde žije dodnes. Cílem projektu 
je v době českého předsednictví 
v EU popsat vývoj této primární 
řecké komunity, jakým způsobem 
se adaptovala, jak vnímají život v 
Česku další generace vzešlé z této 
komunity. Projekt Paměť Evropy, 
podpořený usnesením Rady Krá-
lovéhradeckého kraje, má dvě zá-
kladní fáze.

"Výsledkem první fáze projektu 
bude série článků, kterou si budou 
moci lidé přečíst na krajském webu 
na adrese www.kr-kralovehradec-

ky.cz. Odkaz na virtuální prostor 
projektu na stránkách kraje najdete 
snadno. Stačí kliknout na odkazový 
baner v podobě řecké vlajky. Zde 
najdete materiály, které budou ma-
povat osobní osudy Řeků - první, 
druhé i třetí generace ve vztahu k 
jejich adaptaci v regionech Králo-
véhradeckého kraje. Prostřednic-
tvím webové prezentace je projekt 
otevřen veřejnosti. Budu velmi rád, 
pokud tato otevřenost získá i nové 
kontakty na ty členy řecké komuni-
ty v Královéhradeckém kraji, kteří 
by chtěli svěřit této platformě vlast-
ní životní příběh. V případě, že vás 
projekt Paměť Evropy oslovuje, 
patříte mezi členy řecké komunity, 
či ve vás tato idea vzbudila zájem, 
kontaktujte mě prosím elektronicky 
na Mirek.Brat@email.cz nebo na 
tel. 725 679 907. Z hlediska časo-
vého vymezení by měla být první 
fáze projektu završena do jednoho 
roku od jeho zahájení, tedy do jar-
ních měsíců roku 2010," říká autor 
projektu Mirek Brát.

Ve druhé fázi projektu lze uvažo-
vat o navázání formálních zahra-
ničních kontaktů Královéhradec-
kého kraje s vhodným regionem 
v oblasti řecké Makedonie (region 
severořecké Soluně), odkud před 
šedesáti lety Řekové do Českoslo-
venska přicházeli. O projekt se vel-
mi zajímá i velvyslanectví Řecké 
republiky v Praze. Důkazem je ná-
vštěva tiskového rady řeckého vel-
vyslanectví pana G. Hatziioannou 
v Královéhradeckém kraji, která 
proběhla v závěru května. Autorovi 

projektu též poskytl rozhovor i vel-
vyslanec Řecké republiky Konstan-
tinos Kokosis. Rozhovor si můžete 
v plném znění přečíst opět na webu 
Královéhradeckého kraje.

"Domnívám se, že v čase, kdy 
Česko předsedá Evropské unii, je 
nejlepší čas připomenout si exis-
tenci řecké komunity na našem 
území. Nepřísluší mi v tomto ohle-
du hodnotit minulost, ideologické 
a politické pozadí událost v tehdej-
ším Řecku. Vnímám projekt Paměť 
Evropy jako výraz úcty k lidské 

individualitě, k jednotlivým lid-
ským osudům. Řecko i naše země 
jsou nyní součástí integrující se 
moderní Evropy založené na de-
mokratických principech, svobodě 
a možnostech volby. Lidé, kteří k 

nám přicházeli z Řecka v polovině 
minulého století, většinou neměli 
možnost volby, mnozí z nich byli 
dětmi. Někteří se po desítkách let 
vrátili do rodné země, jiní zůstali. 
Žijí mezi námi jako naši spoluob-
čané, dali vzniknout dalším genera-
cím, jimž v žilách koluje i díl řecké 
krve. Každý školák ví, že k nám 
kdysi z oblasti řecké Soluně přišli 
věrozvěstové, řečtí bratři Cyril a 
Metoděj. Je dobré si uvědomit, že k 
nám z tohoto regionu ve 20. století 
vlny tamní občanské války přines-

ly i tisíce jiných lidských osudů a 
zároveň znovu připomenout cyrilo-
metodějskou tradici," řekl o projek-
tu Paměť Evropy hejtman Franc. 

(RUK)

4. – 11. července 2009
Šrámkova Sobotka – 53. ročník 
festivalu českého jazyka, řeči a 
literatury, tentokrát pod názvem 
Šrámkova Sobotka on-line, 
s podtitulem Jazyk, literatura, 
škola a nová média. Odborné 
přednášky, semináře, práce ve 
studentských dílnách, divadelní 
a hudební představení. Více in-
formací na www.sobotka.cz
31. července – 8. srpna 2009
Jiráskův Hronov  –  78. ročník 
festivalu amatérského divadla, 
celostátní přehlídka s meziná-
rodní účastí. Více informací na 
www.mestohronov.cz
19.  –  23. srpna 2009
Mezinárodní folklorní festival 
Červený Kostelec – 55. ročník 
jednoho z největších folklorních 
festivalů v České republice. Více 
informací na www.mks.cerveny-
kostelec.cz
27. – 30. srpna 2009
Mezinárodní horolezecký fi lmo-
vý festival v Teplicích nad Metu-
jí – 26. ročník soutěžní přehlídky 
profesionálních i amatérských 
fi lmů s horolezeckou a sportov-
ní tematikou. Více informací na 
www.teplicenadmetuji.cz
8. – 13. září 2009
Jičín město pohádky – 19. roč-
ník pohádkového festivalu na 
téma Pohádka v krajině – kraji-
na v pohádce. Festival se ponese 
v duchu cest, procesí, putování, 
poselství stromů, pramenů a řek. 
Více informací na www.pohad-
ka.cz

Přehled kulturních 
akcí podporovaných 
krajem

Paměti Evropy nepomůže, ani když ji 
zařadíme mezi separovaný odpad.

Tiskový rada Řeckého velvyslanectví v Praze George Hatziioannou (vpravo) 
s prvním náměstkem hejtmana Královéhradeckého kraje Josefem Táborským. 

V upomínku na setkání v prostorách krajského úřadu obdržel tiskový rada 
publikaci s tématy Královéhradeckého kraje.

Milovníky kol oblíbené cyklobusy zajíždějí v Kladském 
pomezí  i do sousedního Polska
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Rodiny s dětmi se mohou začít 
hlásit do projektu rodinných 
pasů, který jim přinese slevy ve 
sportovních a kulturních zaříze-
ních, v restauracích, hotelech a 
penzionech. Projekt byl v kraji 
zahájen začátkem června a již do 
konce letošního roku nabídne li-
dem možnost slev při společném 
trávení volného času.

„Zavedení rodinných pasů patří 
k jedněm z pilířů rodinné politiky 
kraje. Systém slev pro rodiny s dět-
mi přinese domácnostem fi nanční 
úlevy v jejich rozpočtu a podpoří 
i turistický ruch v našem regionu,“ 
řekl krajský radní Miroslav Uchytil, 
který má na starosti sociální oblast. 
Náklady Královéhradeckého kraje 

na zavedení systému slev pro rodi-
ny s dětmi činí 1,7 milionu korun. 

Rodiny, které se chtějí projektu 
zúčastnit, se již nyní mohou za-
registrovat na internetové adrese 
www.rodinnepasy.cz v sekci Králo-
véhradecký kraj, a přihlásit se tak 
o slevovou kartu, takzvaný rodinný 
pas. V rámci zavedení tohoto sys-
tému bude postupně budována síť 
poskytovatelů slev v regionu, která 
by do konce letošního roku měla 
poskytnout rodinám zajímavou na-
bídku pro společné trávení volného 
času. 

Projekt rodinných pasů nelimitu-
jí hranice regionu. Rodiny mohou 
slevy již nyní uplatnit i v ostatních 
krajích u více než 1350 poskytova-

telů zapojených do tohoto slevové-
ho systému. Rodinný pas lze využít 
v rámci obdobné slevové sítě rov-
něž v Dolním Rakousku. Bonusem 
pro rodiny je možnost využívat slev 
v rámci sítě Sphere, a to jak na úze-
mí České republiky, tak na Sloven-
sku. Držitelé rodinných pasů tak 
mohou slevy čerpat již na více než 
10.000 místech.

Rodinné pasy patří k významným 
krokům krajů na podporu rodin 
s dětmi. K projektu již přistoupilo 
šest krajů: Jihomoravský, Vysoči-
na, Olomoucký, Zlínský, Ústecký 
a Pardubický. Od letošního roku se 
k nim připojuje i kraj Královéhra-
decký.

Lidé v kraji se již mohou hlásit do projektu rodinných pasů

Cyklokonference 2009 pod zášti-
tou Královéhradeckého kraje se 
letos uskutečnila v krkonošském 
hotelu Club Harmony ve Špindle-
rově Mlýnu od 26. do  27.5.2009 
s následným doplňujícím dopro-
vodným programem ve dnech 28. 
– 30.5.2009 na Náchodsku, Hra-
decku a Rychnovsku. 

Konference ukázala, že v Králo-
véhradeckém kraji je cyklodopra-
vě a rozvoji cyklistiky věnována 
nemalá pozornost. V rámci dopro-
vodného programu bylo uskutečně-
no slavnostní otevření cyklistické 
stezky vybudované ve městě Hos-
tinném. Stále více regionů, měst a 
obcí kraje se tak zapojuje do rea-
lizace budování bezpečných cyk-
lostezek a podporuje cyklistickou 
dopravu a cykloturistiku. 

   Z tohoto důvodu se rozhodl 
ministr dopravy Gustáv Slamečka 
a ministr pro místní rozvoj Rosti-
slav Vondruška symbolicky ocenit 
hostitelský Královéhradecký kraj 
a dalších šest měst a obcí Králové-
hradeckého kraje. Ocenění  převza-
li zástupci místní samosprávy měst 

Hostinné, Hradec Králové, Koste-
lec nad Orlicí, Náchod, Vrchlabí a 
obce Lánov za rozvoj cyklistické 
dopravy v České republice. Za Krá-
lovéhradecký kraj pak převzal oce-
nění jeho hejtman. 

   „Královéhradecký kraj nebyl 
vyznamenán náhodou. Je jedním 

z mála krajů, který se dlouhodobě 
zabývá cyklistickou dopravou a 
systematicky fi nančně přispívá na 
její podporu prostřednictvím do-
tačního titulu a dalšími fi nančními 
prostředky na zvýšení bezpečnosti 
kolařů,“ dodal náměstek Helmut 
Dohnálek.  (RUK)

Součástí cyklokonference byla i propagační jízda po cyklostezkách našeho kraje. 
(Foto: Pavel Mucha)

Královéhradecký kraj podporuje 
bezpečnou cyklodopravu

Ve velké konkurenci různorodých 
propagačních materiálů se podařilo 
uspět informační brožuře „Křížová 
cesta 21. století“, dokumentující 
projekt nazvaný „Příběh utrpení a 
nadějí člověka“. 

13. ročník národní přehlídky 
propagačních materiálů měst a re-
gionů „Tourpropag 2009“, konané 

každoročně v jihočeském Písku, 
se letos uskutečnil ve dnech 19. – 
20. 5. 2009. Do prestižní soutěže 
své propagační materiály přihlásilo 
více než 500 účastníků, soutěžilo se 
celkem v sedmi kategoriích. Králo-
véhradeckému kraji, potažmo „Kří-
žové cestě 21. století“, byla v rámci 
slavnostního vyhlášení výsledků 
v koncertní síni Trojice udělena 
cena za 1. místo v kategorii „leták“. 

Křížová cesta na Kuksu byla slav-
nostně otevřena dne 4. 10. 2008 a 
představuje novodobé pojetí 300 
let staré myšlenky hraběte Františ-
ka Antonína Šporka, kterou nechal 
rozvést sochař Vladimír Preclík. 
Příběh utrpení a nadějí člověka, 
který byl za významné fi nanční 
podpory Královéhradeckého kraje 
nainstalován ve volné přírodě ne-
daleko obce Stanovice, je ztvárněn 
v hořickém pískovci - tradičním ka-
meni tohoto kraje - 15 díly význam-
ných českých sochařů tří generací 
s blízkým vztahem k východním 
Čechám.  

(RUK)

Královéhradecký kraj získal ocenění 
za nejlepší propagační materiál

Horská služba působící v Králo-
véhradeckém kraji v Krkonoších a 
Orlických horách si v letošním roce 
připomene dvě významná výročí. 
V Krkonoších si připomenou 75 
let od vzniku prvního záchranného 
spolku a chlapi v Orlických horách 
si letos připomenou šedesát let své 
existence, a to 19. září 2009 odpo-
ledne v Deštném v Orlických ho-
rách přímo u stanice Horské služby. 
Záštitu nad touto kulturně-spole-
čenskou a sportovní akcí převzal 
hejtman Královéhradeckého kraje 
Lubomír Franc.

Krkonoše 
Jak se na počátku 20. století rozrůs-
tala obliba lyžařských sportů, za-
čalo přibývat i úrazů. V roce 1931 
Svaz lyžařů už pro své cvičitele 
organizoval i sanitní kurzy první 
pomoci. Tehdejší lyžařský svaz šel 
dokonce tak daleko, že poslal na 
okresní úřad ve Vrchlabí dopis s 
dotazem: "...zda existuje korpora-
ce, která by mohla vyslati expedici 
do hor, když se za nepohody někdo 
ztratí nebo když je třeba jakékoliv 
jiné první pomoci. Není-li takové 
korporace, zda by byli ochotni dáti 
popud k jejímu založení..."

Okresní hejtman Vladimír Vai-
na, naštěstí vášnivý lyžař a horole-
zec, dopis, nejen že nezaložil, ale 
sám aktivně přispíval k vytvoření 
Horské záchranné služby (HZS) a 
později se stal jejím prvním před-
sedou výboru. Před zimní sezónou 
1934-35 byl zásluhou Vainy a za-
městnance okresního hejtmanství 
Bedřicha Krátkého založen Spolek 
horské služby. A roku 1935 byla do 
"Seznamu spolků, korporací a orga-
nizací Republiky Československé" 
zapsána i Horská záchranná služba 
ze Špindlerova Mlýna, která tam 
byla ofi ciálně založena 12. května 
1935. Registrováno bylo tehdy šest 
oddílů, tři vytvořila hasičská jedno-
ta, tři lyžařští učitelé.

Na památku tragického závodu 
z Velikonoc 1913, hrdinství, obě-
tavosti a opravdového kamarádství 
Václava Vrbaty a Bohumila Hanče 
se 24. březen začal slavit, a dodnes 
slaví, jako Den Horské služby.

Orlické hory
Jak začala Horská služba v Orlic-
kých horách? Bylo to krátce po II. 
světové válce. Zpustošené a vylid-
něné Orlické hory teprve začínaly 
opět ožívat. V březnu 1949, z po-
věření tehdejšího KNV v Hradci 
Králové, přijeli do Deštného dva 
zástupci krkonošské HZS, páno-
vé Krátký a Kácovský, aby zjistili 
možnosti a zájem o vytvoření dal-
šího střediska HZS mezi místními 
obyvateli. Sešli se tenkrát s panem 
Vojtěchem a panem Šmídem v ho-
telu Orlice. Pan Krátký přijížděl v 
průběhu sezóny ještě několikrát, 
a už dne 19. listopadu 1949 zaslal 
vrchní strážmistr Eduard Bláha hlá-
šení, že v Deštném bylo založeno 
záchranné družstvo HZS. Vedou-
cím byl ustanoven Josef Synek - 
nájemce horské chaty na Šerlichu, 
a zástupcem Eduard Bláha - vrch-
ní strážmistr SNB. Dalšími členy 
družstva byli Antonín Jabůrek - 
strážmistr SNB, Oldřich Hofman 
- vedoucí prodejny, Václav Vojtěch 
- lesní adjunkt, Ladislav Dvořák - 
poštovní úředník, Augustin Donát 
- řezník a Ladislav Trtík - vedoucí 
hotelu. Po několika týdnech (8. led-
na 1950) přibyli další členové, a to 
Jiří Fryč, Jaromír Ptáček a Josef Zá-
řecký. Dne 19. září 1950 pak všich-
ni složili slib člena HZS.

Oslavy proběhnou za účasti i 
ukázek činnosti ostatních složek 
integrovaného záchranného systé-
mu. Tak vás za všechny ty "kluky" 
v červených bundách srdečně zve-
me. 

Josef Lukášek (KSČM), 
člen HS ČR a krajský zastupitel

Dvě významná výročí 
Horské služby

Když v devadesátých letech kdosi 
překládal do češtiny Local action 
groups, netušil, jak se v budoucnu 
ukáže nešikovné a zavádějící ozna-
čení Místní akční skupina (MAS). 
Ale co to vlastně je?

   Základní územně správní jed-
notkou je obec. V devadesátých 
letech se obce začaly sdružovat do 
dobrovolných svazků (DSO) jako 
do nejmenšího regionálního útvaru. 
Hlavním motorem aktivit DSO byli 
a jsou starostové. Praxe ukázala, že 
práce s občany se neobejde bez spo-
lupráce s místními spolky, organiza-
cemi a podnikatelskou sférou. Pro 
fungování demokracie je význam 
veřejnosti nezastupitelný.

   Legislativa ČR neumožňovala 
neziskovým organizacím a podni-
katelské sféře podílet se uceleně na 
rozvoji jednotlivých regionů. Proto 
v ČR vznikla iniciativa k vytváření 
větších regionů na základě společ-
ných znaků – přírodní útvar, histo-
rie, propojenost dopravy a hospo-
dářství, dřívější spolupráce, mezi-

lidské vztahy atd. Stejný proces na-
stal i v Královéhradeckém kraji, kde 
se od roku 2003 vytvořilo 13 územ-
ních celků. Tyto regiony se nazývají 
Místní akční skupiny. Unikátní je, 
že na vytvoření hranic těchto území 
nemá vliv ani úřednický aparát, ani 
politická reprezentace. O tom, kdo 
bude součástí dané MAS, si rozho-
dují místní občané.

   A k čemu slouží tyto regiony?  
Kdo nejlépe by měl vědět, co potře-
buje ve své obci – ten kdo tam byd-
lí! Každá MAS motivuje své obča-
ny k aktivitě, při které si lidé vytváří 
společně strategii svého rozvoje, 
ve které si odpoví na otázky: Jaké 
stavby budou stavět nebo rekon-
struovat? Jaké hospodářské odvětví 
bude region podporovat? Jak zlepšit 
infrastrukturu v obcích? Jak propa-
govat region? Jak skloubit činnost 
obce, neziskovek a podnikatelů? 

   Metoda Leader, kterou MAS 
pro svoji práci využívají, podněcu-
je k aktivitě a spoluodpovědnosti 
veřejnost na dění v obcích a v re-

gionech. Ve své  strategii (tj. doku-
mentu) si lidé navrhnou, kam budou 
investovat své úsilí a peníze. Je nut-
né poznamenat, že malé obce mají o 
mnoho složitější přístup k fi nanco-
vání svých aktivit než velká města. 
Proto se zajímejte o věci veřejné, 
zajímejte se o vaši Místní akční sku-
pinu. I vy můžete rozhodovat o dění 
ve vašem regionu.  

Jan Balcar,
 MAS Království – Jestřebí hory

Místní akční skupiny nejsou teroristé 
ani akční výbory stran

Počátkem května byl na  vrchu 
Zvičina  vyhlášen 1. ročník fo-
tosoutěže Podzvičinska. Přihlá-
sit se může kdokoli, od malého 
dítka po zkušeného fotografa.  
Téma prvního ročníku je velice 
široké: zajímavosti Podzvičin-
ska. Bližší informace a podmín-
ky soutěže naleznete na www.
podzvicinsko.cz v záložce foto-
soutěž. DM Podzvičinsko

Podzvičinsko 
vyhlásilo fotosoutěž



115619              zdarma: 800 100 446

Rodinný d m, Kramolna
RD po kompl. rekonstrukci, vynikající stav. 
Udržovaná zahrada, bazén a posezení. Tepeln -
izola ní vlastnosti 1. t ídy. Garáž, dílna a k lna.

Prodej 3 750 000,-

115723              zdarma: 800 100 446

Rodinný d m, Vestec u Ho i ek
RD vhodný jako víceú elový objekt. Velmi 
dobrý tech. stav. Garáže s p íst eškem a 
manipula ní asfaltová plocha.

Prodej 1 995 000,-

115237              zdarma: 800 100 446

Rodinný d m, Jizbice
RD 5+kk s áste n  obytným podkrovím. 
P da, sklep, garáž, dílna a 2 k lny. Udržovaná 
zahrada, CP 624 m2.

Prodej 1 790 000,-

112216              zdarma: 800 100 446

Chata, Lipí u Náchoda
Rekrea ní chata s velkým pozemkem v at-
raktivní lokalit  obklopena lesy. CP 1742 m2. 
Možnost pronájmu. 

Prodej 1 300 000,-

111599              zdarma: 800 100 446

Rodinný d m, Spy
Novostavba nízko energetického  RD 6+kk, 
cca 2 km od Nového M sta n/M. D m je 
prakticky ešený, CP 1049 m2.

Prodej 3 098 000,-

115918              zdarma: 800 100 446

Rodinný d m, Šonov u Broumova 
RD v klidné lokalit . CP 1500 m2, obytná plo-
cha 120 m2. Nová d ev ná okna a elektroin-
stal. Stodola využitelná jako garáž.

Prodej 2 450 000,-

116172              zdarma: 800 100 446

Rodinný d m, Výšinka
Dvougenera ní t ípodlažní RD. V 1. NP byt 
3+1, 2. NP byt 2+1, 3. NP p da s možností 
výstavby podkrovních pokoj .

Prodej 1.650.000,-

116123              zdarma: 800 100 446

Rodinný d m, Dolní Lánov
Novostavba d evostavby s prostornou oplo-
cenou zahradou a garáží pro dv  auta s 
prostorem pro dílnu. CP 1284 m2.

Prodej 4.500.000,-

114494              zdarma: 800 100 446

Rodinný d m, H ibojedy
Dva RD se 2 ísly popisnými – byt. jednotky 
4+1, 5+1 a 6+1. K domu pat í stodola, garáž, 
dílna, zahrada. Prodej v etn  vybavení.

Prodej 4.900.000,-

116540              zdarma: 800 100 446

Hotel, Vrchlabí
Zavedený hotel u hl. silnice sm rem na Šp. 
Mlýn. Kapacita 110 l žek + p istýlky. Prodej 
v . vybavení. Vlastní parkovišt .

Prodej 52 000 000,-

 115724             zdarma: 800 100 446

Rodinný d m, Borová
Rodinný d m vhodný jak pro trvalé bydlení, 
tak jako provozní objekt. Bytové prostory, 
sklady a garáže.

Prodej 1 248 000,-

  101571            zdarma: 800 100 446

Penzion, Police nad Metují
Rodinný penzion v ásti Velká Ledhuje. 
Kapacita cca 15 l žek, pln  vybavená 
kuchy . Velká zahrada s pergolou.

Prodej 3 600 000,-

 115290             zdarma: 800 100 446

Komer ní objekt, Trutnov
T ípodlažní d m ke komer nímu využití 
nedaleko centra m sta. Zahrada, vlastní 
garáž a parkovišt . Nová st echa. 

Prodej 2.950.000,-

111161               zdarma: 800 100 446

Komer ní objekt, Náchod
Objekt se skládá s kancelá ských prostor, 
skladovacích prostor, 11 garáží, 15 parko-
vacích míst a 2 byt. dom  s 12 byty.

Prodej 16 600 000,-

116233              zdarma: 800 100 446

Rodinný d m, Náchod
RD 4+1 v blízkosti centra a p itom kousek 
od p írody. Zahrada s udírnou, skleníkem 
a k lnou.

Prodej 2 159 000,-
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Rozhovor s Janou Třešňákovou 
(ČSSD), členkou rady v jejíž ges-
ci je oblast zdravotnictví

* Zdravotnictví v kraji je vel-
mi široké a komplikované téma. 
Pojďme tedy pomyslné klubíč-
ko témat rozmotávat položením 
otázky: Co je cílem změn, které 
se týkají zdravotnictví v Králové-
hradeckém kraji?

Změny, které hodláme realizovat 
v krajských zdravotnických zaříze-
ních, reagují zejména na nadbytek 
tzv. akutních lůžek. Stále vyspělejší 
medicína a používání sofi stikova-
ných metod léčby, to všechno již 
nevyžaduje takové množství lůžek 
akutní péče. Uvedu vám konkrétní 
příklad, který se týká tzv. jednoden-
ní chirurgie, kdy se pacient podrobí 
zákroku, pouze se nechá "dospat" 
na zvláštním pokoji a odchází domů 
do 24 hodin po zákroku. Rozvíjí se 
rovněž laparoskopické a další še-
trné techniky operativy. Akutních 
lůžek je tak přebytek, ale na straně 
druhé chybějí tzv. lůžka následné 
péče. Ta jsou určena například pro 
rehabilitace po složitých zákrocích 
a starší pacienty, u kterých hojivý 
proces trvá déle. Se změnou de-
mografi cké struktury obyvatel, ve 
které se stále markantněji projevu-
je vyšší délka života, schází lůžka 
pro seniory. Nesmíte si ovšem lůž-
ka následné péče představovat jen 
jako lůžka pro dlouhodobě nemoc-
né, to by byl chybný závěr. Před-
pokládám však, že tato lůžka bude 
využívat stále více našich starších 
spoluobčanů.
* Pokud lidé zaznamenali ve 
"své" nemocnici úbytek lůžek na 
některých odděleních, nemuse-
jí se tedy strachovat, že by o ně 
v případě nemoci či nutnosti ope-
račního zákroku bylo hůře posta-
ráno?

To si nemyslím a určitě to není 
naším záměrem. Takové zprávy se 
pochopitelně objevily v médiích a 
já je musím ostře dementovat. Kraj-
ský úřad Královéhradeckého kraje 
a vedení Zdravotnického holdingu 
Královéhradeckého kraje a.s. se 
snaží všechny změny konzultovat 
nejen s řediteli nemocnic, ale je 
připraven jednat i s představiteli 
místních samospráv, jejichž kata-
stry ta která konkrétní nemocnice 
obsluhuje. Při analýze situace hra-
je velkou úlohu i názor odborníků, 
primářů, lékařů jednotlivých oddě-
lení atd. Připouštím, že v některých 
případech může dojít k tomu, že pa-
cienti budou muset za určitým spe-

ciálním vyšetřením nebo výkonem 
cestovat kousek dál, než byli dosud 
zvyklí. Chceme přizpůsobit systém 
zdravotní péče potřebám obyvatel, 
učinit jej efektivnějším, lepším i 
levnějším, protože současný model 
nepracuje zcela správně. Zde mám 
na mysli ekonomickou složku. 
Zdravotnictví v Královéhradeckém 
kraji naopak ve sféře kvality posky-
tované péče je z hlediska personál-
ního složení a přístrojového vyba-
vení na velmi vysoké úrovni.
* Mluví se ovšem o celkové změ-
ně struktury krajského zdravot-
nictví.

Ano, naše vize je modelovat kraj-
ské zdravotnictví tak, aby vytvoři-
lo systém. Současný stav funguje 
spíše jako model samostatných ne-
mocnic, které si vzájemně konku-
rují a které za poslední 3 roky vy-
tvořily kumulovanou ztrátu ve výši 
150 milionů korun.

Tuto ztrátu v minulosti bohužel 
nikdo neřešil, minulé vedení se ji 
nesnažilo snížit a navíc se ani ne-
snažilo do systému chybějící pro-
středky vložit. My musíme nejdří-
ve všechny nemocnice fi nančně 
stabilizovat, najít postupně nemalé 
fi nanční prostředky k oddlužení a 
nastavit procesy směřující k jediné-
mu cíli - zastavení ekonomického 
propadu jednotlivých nemocnic. 
K tomu by měly sloužit základní 
centralizační postupy, které bude 
Zdravotnický holding KHK zajiš-
ťovat již v letošním roce, s pone-
cháním odpovídající míry samo-
statnosti jednotlivých nemocnic. 
Budu-li mluvit obecně, v systému 
se více spolupracuje, šetří se fi -
nanční prostředky, je zde větší pře-
hlednost a efektivita. Centralizuje 
se zásobování léky i zdravotnic-
kým materiálem, mzdy, účetnictví, 
plánování investic, vyjednávání se 

zdravotními pojišťovnami a mnohé 
další. Mluví se i o takzvané jedné 
krajské nemocnici, která by vznik-
la spojením všech 5 oblastních 
nemocnic. Příprava tohoto úkolu 
vyžaduje hodně času. Vzhledem 
k tomu, že je spousta věcí v této zá-
ležitosti nevyjasněno a že je potře-
ba nejdříve funkčnost a efektivitu 
centralizace, doporučujeme zřídit 
jednu krajskou nemocnici nejdříve 
v polovině příštího roku.

Co už dnes víme je to, že v ně-
kterých menších nemocnicích je 
nezbytně nutné snížit počet akut-
ních lůžek a převést je na takzvaná 
následná lůžka, jak jsem již o tom 
hovořila dříve. Například většinu 
plánovaných zákroků je možné 
provádět na pracovištích ve větších 
nemocnicích, kde je i plnohodnot-
né přístrojové vybavení a dostatek 
kvalifi kovaného personálu.
* A co když se nebude jednat o 
plánovaný lékařský výkon, ale 
například o nehodu, úraz a po-
dobně?

Všechna lékařská zařízení budou 
schopna poskytnout péči při úrazu 
nebo náhlé příhodě, pacienta stabi-
lizovat a připravit na transport na 
specializované pracoviště, kde mu 
bude poskytnuta péče na nejvyšší 
dostupné úrovni.
* Jakými moderními trendy nyní 
procházejí lékařská zařízení v 
kraji?

Určitě bych zmínila fenomén 
digitalizace, který ocení lékaři i 
pacienti. V praxi to znamená, že 
diagnostická technika opouští kla-
sické RTG snímky i další výstupy 
ve fyzické podobě a nahrazuje je 
datovým tokem. Digitalizované 
budou nejen výstupy z rentgenů a 
CT techniky, ale i komunikace mezi 
jednotlivými nemocnicemi. Léka-
ři tak budou schopni velmi rychle 
získat a dále předat informace o 
pacientovi, vyhodnotit je, rychle 
zahájit optimální terapii, rozhod-
nout o operačním zákroku apod. U 
některých zdravotních komplikací, 
mezi které patří například infarkt 
myokardu nebo úraz hlavy, je čas 
alfou i omegou. A moderními tren-
dem je celková modernizace ne-
mocnic po stránce stavební, jejich 
přístrojového vybavení i vnitřní 
infrastruktury. Opravovalo se v ne-

mocnici v Rychnově nad Kněžnou, 
v Jičíně se chystá velká rekonstruk-
ce vytápění, velké stavební plány 
jsou vztaženy k Náchodu a takto 
bych mohla pokračovat.
* Pojďme nyní k tématu tolik dis-
kutovaných poplatků u lékaře a v 
lékárnách.
Čas nám ukázal, že lidé nemají 

problém s poplatky v nemocni-
cích za pobyt, který nepřekračuje 
21 dní. Velmi jim ovšem vadí po-

platky v lékárnách. Jsem doktorka 
farmacie a vím, kde je základní 
problém tohoto pohledu. Lékárník 
je bohužel vnímán pouze jako po-
kladník, jeho kontakt s klientem 
je velmi krátký, oproti lékaři, jenž 

se pacientovi věnuje a jeho nárok 
je tak veřejností vnímán jako více 
opodstatněný. Celý systém ukazu-
je, že bez souhry s centrální legis-
lativou se problematika poplatků v 
krajích jen velmi těžko řeší. Co se 
týká lékáren, chtěla bych veřejnost 
ubezpečit, že chceme v každém re-
gionu alespoň jednu krajskou lékár-
nu. Například Jičín a Náchod je už 
mají. Nedávno byla taková lékárna 
otevřena v Broumově, v Trutnově 
se tak stane v září letošního roku.
* Diskutovaným tématem jsou i 
platy lékařů a středního zdravot-
nického personálu. Jaká je situa-
ce v Královéhradeckém kraji?

Bohužel, musím konstatovat, že 
vláda schválila navýšení platů pra-
covníků v příspěvkových organi-

zacích, které jsou zřizovány minis-
terstvem zdravotnictví. To se však 
netýká nemocnic spravovaných a 
zřízených Královéhradeckým kra-
jem. Toto navýšení ještě více zvýší 
rozdíly v odměňování mezi našimi 
nemocnicemi a například mezi Fa-
kultní nemocnicí v Hradci Králo-
vé. Mám vážnou obavu, že se tím 
iniciuje odliv našich zaměstnanců 
a personální situace v našich zaří-
zeních tak bude kritická. Rozhod-

ně souhlasím s tím, že zdravotní 
sestry si za svou velice náročnou a 
zodpovědnou práci zaslouží odpo-
vídající odměnu, ale na další navý-
šení mezd naše nemocnice ani kraj 
nemají peníze a v rozpočtu s nimi 

ani nepočítají. Ministerstvo a pojiš-
ťovny mlčí. Tento krok považuji za 
silně populistický, když 2 dny před 
jmenováním nové vlády odsouhla-
sila odstupující vláda navýšení pla-
tů sester v průměru o 2500,- Kč., 
ale už neřekla, kde se ty peníze 
vezmou. V našich zařízeních před-
stavuje pro období druhé poloviny 
roku toto navýšení 35 milionů ko-
run, pro příští rok 70 milionů ko-
run. Stát se chová jako hazardér u 
hráčského stolu, když jednostran-
ně navyšuje částky a žádá, aby ten 
druhý dorovnal. Jenomže v této hře 
nejde o to složit karty, ale o péči o 
lidské zdraví. Není to dobrá politi-
ka. Snažíme se situaci řešit, jednat 
s pojišťovnami a varovat minister-
stvo zdravotnictví, že rozevřením 
mzdových nůžek vytváří velmi ne-
bezpečnou situaci.
* S nebezpečím souvisí i moje po-
slední otázka. Jejím obsahem je 
chřipkový vir typu AH1N1. Jak 
jsou zdravotnická zařízení v kra-
ji připravena na možné nebez-
pečí pandemie prasečí (mexické) 
chřipky?

Královéhradecký kraj je na mož-
ná rizika připraven. Aktualizují se 
krizové plány našich nemocnic po 
stránce lůžkové kapacity i diagnos-
tiky. Zvažuje se i plošné očkování 
populace v podzimních měsících, 
pokud bude k dispozici vakcína 
proti tomuto chřipkovému viru. 
Bereme možná rizika velmi váž-
ně, ale žádný důvod k panice není. 
Na webových stránkách Králové-
hradeckého kraje na adrese www.
kr-kralovehradecky.cz mohou ob-
čané objevit odkaz na Minister-
stvo zdravotnictví ČR, kde získají 
všechny informace o tomto chřip-
kovém viru. Stejně jako všichni 
lidé, i já chci věřit, že naše opatření 
budou jen preventivní a nebudeme 
je nuceni uvést do praxe. Bohužel, 
infekce lidstvo asi nikdy neopustí. 
Zdravotnictví v Královéhradeckém 
kraji je na tuto situaci připraveno a 
má v součinnosti s centrálními or-
gány dostatek prostředků, jak této 
nové hrozbě čelit.
* Děkuji Vám za rozhovor. 

Karel Petránek

Zdravotnictví v Královéhradeckém kraji potřebuje změnu

Představitelé kraje besedovali  s lékaři, zdravotními sestrami a dalšími zaměstnanci Oblastní nemocnice v Náchodě, která 
patří k největším v rámci Královéhradeckého zdravotního holdingu.  Zleva: hlavní sestra Renata Dušková, ředitel ONN 

Miroslav Švábl, hejtman Lubomír Franc, krajská radní Jana Třešňáková a  ředitel holdingu Martin Scháněl

Náchodští zdravotníci pozorně sledují informace od představitelů kraje. Změny 
v krajské koncepci zdravotnictví se dotýkají nejen pacientů ale také doktorů a 

dalšího zdravotního personálu.
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Letošní slavnosti, které proběhly 
v polovině června v Lázních Bělo-
hrad, byly ve znamení hned něko-
lika významných jubileí. Slavnosti 
začínaly před 35 lety (jsou to třetí 
nejstarší mezinárodní folklorní 
slavnosti v Čechách) a pořádající 
soubor Hořeňák je tu s námi již 60 
let. Ředitel tohoto festivalu a záro-
veň vedoucí souboru Hořeňák pan 
Jindřich Rychtera slaví 70. naroze-
niny, starosta Lázní Bělohrad Pavel 
Šubr padesátiny a významný rodák 
tohoto malebného městečka spiso-
vatel K. V. Rais se narodil před 150 
lety.
Jindřich Rychtera vede soubor Ho-
řeňák od roku 1957 a v roce 1974 
aktivně přispívá k založení festi-
valu. Se souborem absolvoval přes 
2600 vystoupení v České republi-
ce i v zahraničí. U příležitosti vý-
znamného životního převzal v těch-
to dnech pamětní list od předsedy 
senátu Přemysla Sobotky.  (ZR)

Slavnosti písní 
a tanců Pod 
Zvičinou V Rychnově nad Kněžnou byl po-

ložen základní kámen nové požár-
ní stanice. Záměr, o jehož reali-
zaci usilovalo město, tehdy ještě 
s Okresním úřadem v Rychnově 
nad Kněžnou, vznikl již před více 
jak dvaceti lety. Nyní se jej poda-
řilo realizovat díky fi nančním pro-
středkům, které do regionu plynou 
v rámci podpory strategické prů-
myslové zóny Solnice-Kvasiny v 
souvislosti s rozvojem výroby ve 
Škodě Auto a.s. v Kvasinách. Cel-
kové náklady stavby činí 203 mil. 
Kč a jsou zcela hrazeny z prostřed-
ků státu. Ještě nedávno nebylo zce-
la jasné, jestli se stavba skutečně 
rozjede.

"Byly chvíle, kdy jsem byl jediný, 
kdo ještě věřil, že tuto stavbu zahá-
jíme", uvedl náměstek hejtmana 
Helmut Dohnálek, který má rozvoj 
průmyslové zóny v Kvasinách ve 
své gesci. Dne 26. května se polo-
žením základního kamene konečně 
podařilo tolik očekávanou stavbu 
zahájit.   (KP)

Hasiči v Rychnově se 
dočkají nové požární 
zbrojnice

V souladu s 
dlouhodobým 
záměrem vzdě-
lávání a rozvo-
je vzdělávací 
soustavy Krá-
lovéhradecké-

ho kraje je nutné pokračovat v 
optimalizaci sítě škol a školských 
zařízení ve smyslu redukce počtu 
škol zřizovaných Královéhradec-
kým krajem a v restrukturalizaci 
oborů. Hlavním důvodem je ze-
fektivnit naplněnost tříd a vyu-
žitelnost jednotlivých učebních 
oborů s přihlédnutím k jejich do-
stupnosti.

Optimalizační kroky musí být na-
vrhovány v souladu se skutečností, 
že absolventi některých oborů po-
skytujících vzdělání s výučním lis-
tem (strojírenské, stavební, elektro) 
citelně a dlouhodobě chybí na trhu 
práce.

Královéhradecký kraj proto musí 
navrhovat další kroky, které by re-
agovaly na skutečnost, že nabídka 
volných míst příslušných studijních 

oborů vysoce převyšuje jejich po-
ptávku. Podle statistických údajů je 
pro školní rok 2009/2010 v našem 
kraji k dispozici 12 000 volných 
míst na středních školách pro 5 345 
žáků vycházejících ze základních 
škol.

Tato situace vede k tomu, že na 
některé školy jsou přijímáni žáci 
bez potřebných studijních předpo-
kladů, kteří potom často v průbě-
hu studia přestupují do škol nebo 
učebních oborů méně náročných. 
Počáteční neúspěch na střední ško-
le může negativně ovlivnit jejich 
psychický vývoj a sebevědomí či 
změnit další přístup ke vzdělání. 
Ještě vážnější situace může nastat 
v případě, kdy se jim začne přizpů-
sobovat úroveň vzdělávání a tím 
dojde k celkovému snížení kvality 
vzdělání.

Počet vycházejících žáků je znám 
v předstihu a neřešením převisu na-
bídky nám předchozí vedení kraje 
zanechalo dračí vejce. 

Jiří Nosek (ČSSD), 
člen rady s gescí školství

Minulé vedení kraje nám zanechalo dračí vejce

Pravicové vedení kraje v čele s ODS dělalo správnou sociální politiku
Pod vedením 
hejtmana Krá-
lovéhradecké-
ho kraje Lu-
bomíra France 
se v polovině 
března usku-

tečnila tisková konference k hos-
podaření Zdravotnického hol-
dingu. Novinářům byl předložen 
strohý materiál s informací, že 
krajské nemocnice dluží 170 mil. 
Kč.

Tato problematika mě zajímá ne-
jen jako krajského zastupitele, a 
proto jsem byl zvědavý, jaká kon-
krétní čísla budou předložena. Na 
dotaz novinářů byly blíže specifi -
kovány dluhy jednotlivých nemoc-
nic. Oblastní nemocnice v Náchodě 
dluží zhruba 90 mil. Kč, Oblastní 
nemocnice v Rychnově zhruba 50 
mil. Kč. V náchodské nemocnici 
hospodaří trvale se ztrátou praco-
viště Broumov a Opočno. O tom 
byli vždy zastupitelé informováni 

a rozhodli se opakovaně provoz 
dotovat. Nemocnice hospodaří-
cí téměř vyrovnaně jsou v Jičíně, 
Trutnově a ve Dvoře Králové nad 
Labem. Má otázka směřovala na 
nového ředitele Zdravotnického 
holdingu Martina Scháněla. Chtěl 
jsem znát skladbu dlužných částek 
a termín jejich splatnosti. Odpověď 
zněla, že příslušné dokumenty ještě 
nejsou k dispozici, že budou asi do 
deseti dnů. Zazněla další zajímavá 
informace, že rok 2008 ještě není 
účetně uzavřen! Přesto však byla 
veřejnost informována o údajném 
zadlužení nemocnic!

Zdravotnický holding byl zřízen 
také jako nárazníková zóna mezi 
nemocnicemi a dodavateli. Holding 
platil včas a pro své nemocnice 
vytvářel širší prostor k posunu-
tí plateb. (Například u Rychnova 
nad Kněžnou je více než 40 mil. 
Kč z uvedené částky závazek vůči 
holdingu). Platí konstatování, že 
v tomto systému úhrad zdravot-

nické péče u lůžkových zařízení je 
možno fi nančně zajistit pouze běž-
ný provoz. Vše ostatní, ať už jde o 
běžnou reprodukci včetně tvorby 
odpisů, řešení havárií i rozvoj, leží 
a bude ležet na bedrech krajského 
rozpočtu.

Zdravotnictví je bráno jako ve-
řejná služba občanům, a tak s ním 
musí být nakládáno. Základním 
úkolem je poskytování kvalit-
ní zdravotnické péče obyvatelům 
Královéhradeckého kraje hrazené 
ze zdravotního pojištění. Na tomto 
místě se ptám: Jak bude tento pro-
blém řešit současné vedení kraje v 
čele se sociálními demokraty? Až 
bude ve stejné situaci po uhrazení 
vzniklých schodků v hospodaření 
jednotlivých nemocnic, také bude 
objednávat audity a odvolávat ředi-
tele? Je s podivem, že se dělají au-
dity na audity. Kolik stály a kdo je 
hradil? Všechny nemocnice i Zdra-
votnický holding mají každoročně 
prověřenou účetní uzávěrku audito-

rem! Je to zákonná povinnost.
Zásadní rozhodnutí, které mělo 

situaci ve zdravotnictví kraje řešit, 
bylo spojení všech akciových spo-
lečností do jedné krajské nemocni-
ce a.s. Bohužel projekt byl zastaven 
a k 1.1. 2009 jedna Krajská nemoc-
nice a.s. nevznikla. Celý projekt 
byl připraven a dokončen. Projekt 
by přinesl zásadní racionalizaci a 
jeho očekávaný ekonomický pří-
nos + 100 mil. Kč ročně (zlepšené 
hospodaření, centralizovaný nákup, 
jedna smlouva s pojišťovnami atd.). 
Odstranil by většinu problémů, kte-
ré jsou dnes medializovány. Problé-
my, které tím měly být vyřešeny, 
tedy trvají dál.

Na "nemocnice akciovky" nebyl 
na nátlak levicové opozice pře-
veden majetek (ochrana majetku 
kraje před privatizací). V podstatě 
veškerý nemovitý majetek je vlast-
nictvím kraje. Vzhledem k nízké 
výši majetku jednotlivých nemoc-
nic je jejich ohrožení konkurzem 

nepřiměřeně velké. Kraj se při za-
bezpečení zdravotní péče nemůže 
soustředit jen na svoje nemocnice, 
ale musí se starat o všechny posky-
tovatele a všechny segmenty zdra-
votnictví. Klasické je, že s privát-
ními zařízeními nejsou prakticky 
žádné problémy.

Zajímal jsem se o koncepci zdra-
votnictví Královéhradeckého kraje. 
Radní zodpovědná za zdravotnictví 
Jana Třešňáková slíbila, že koncep-
ci předloží do šesti měsíců zastupi-
telům kraje!

Na závěr chci upozornit, že 
všechny akciové společnosti jsou 
subjekty obchodního práva a venti-
lování problémů přes média v rám-
ci politického boje přináší další ob-
rovské fi nanční ztráty. Bohužel jsou 
uplatňována politická a ne odborná 
hlediska.

 Jan Bém (ODS), zastupitel
 Královéhradeckého kraje

Reakce na článek: „Kraj dnes nastartoval 
záchranu svého zdravotnictví“

Krajský úřad 
Krá lovéhra -
deckého kra-
je vydal 28.5. 
2009 zprávu: 
"Zdravotnictví 
Krá lovéhra -

deckého kraje čeká ozdravná 
kúra, na jejímž konci přestane 
růst jeho dosavadní dluh, sníží 
se jeho současná zadluženost a 
zefektivní se způsob jeho fun-
gování. Zdravotnictví se dlou-
hodobě potýká s dluhy, které za 
poslední tři roky přesahuje 150 
milionů korun. Rámec činností 
ve zdravotnictví Královéhradec-
kého kraje, který přichází s kon-
krétními kroky v boji s těmito 
problémy, dnes podpořili krajští 
zastupitelé."

Je to stará taktika, nejdřív vše 
označit za nejhorší a neléčitelné a 
potom přijít se svým zázračným 
lékem. Ale na to dnes již skočí má-
lokdo. Zdravotnictví v kraji není 
potřeba zachraňovat. Řečeno lékař-
skou terminologií, je třeba pokračo-
vat v léčbě chronicky nemocného 
pacienta. V rámci systému, který je 

dlouhodobě podfi nancován, fungu-
je dobře. Kdo je informován a chce 
vědět, ten ví, že po převzetí zadlu-
žených nemocnic, které krajům 
jako danajský dar předala vláda 
socialistů, došlo pod minulým ve-
dením kraje ke konsolidaci nemoc-
nic, byly provedeny strukturální 
změny, byly nastaveny nové vztahy 
s dodavateli zdravotnických mate-
riálů a léků, které vedly k výrazné-
mu zlevnění. V nemocnicích byly 
realizovány velké investice, které 
směřovaly ke zkvalitnění léčebné 
péče. Byly otevřeny nové pavilo-
ny, instalovány nové diagnostické 
přístroje. Byly připraveny restruk-
turalizační projekty, které reagova-
ly na disproporci mezi nároky na 
zdravotnictví a jeho fi nancováním. 
Podařilo se udržet sociální smír se 
zaměstnanci zdravotnických zaří-
zení. Ne ve všech krajích se to da-
řilo. Není pravda, že zastupitelstvo 
kraje nebylo informováno o situaci 
ve zdravotnictví. To je možno kdy-
koli zjistit studiem projednávaných 
materiálů v zastupitelstvu. Navíc 
členem představenstva zdravotnic-
kého holdingu byl leader kandidát-

ky ČSSD a dnešní senátor za tuto 
stranu Pavel Trpák.

A co se stalo po volbách? Byla 
zpochybněna všechna dosavadní 
práce, nasmlouvané obchodní vzta-
hy, což vedlo ke zdražení zdravot-
nického materiálu, léků i přístrojů. 
A to je teď třeba zachraňovat. Mys-
lím, že by bylo lepší, kdyby součas-
né vedení Královéhradeckého kraje 
přestalo uvádět všechny své kroky 
tím, že napravují chyby minulé vlá-
dy. Není tomu tak, je to nutná reak-
ce na stav, který je ve zdravotnictví 
vyvolán disproporcí mezi náklady 
na zdravotní péči a jeho fi nancová-
ním.

Klub ODS v zastupitelstvu kraje 
je připraven spolupracovat a pod-
pořit všechna rozumná řešení, která 
pomohou tuto disproporci tlumit a 
zajistit zdravotní péči, založenou na 
současných principech. Je si však 
potřeba uvědomit, že to nebudou 
rozhodnutí lehká a určitě ne popu-
listická.

Jan Michálek, 
předseda klubu zastupitelů ODS 

Královéhradeckého kraje

Firmy, které 
jsou buď celé, 
nebo zčásti 
ve vlastnictví 
státu, kraje 
či obce, není 
možné dosta-

tečně kontrolovat. Například in-
formace o platech ředitelů kraj-
ských nemocnic nejsou dostupné 
ani členům krajského zastupitel-
stva. Přitom například Králové-
hradecký kraj ze svého rozpočtu 
ročně dotuje stovkami milionů 
korun jejich činnost a platy. 

V případě zaměstnanců soukro-
mých fi rem či soukromých podni-
katelů je výše platu chráněný údaj, 
což je pochopitelné. Podobné to 
však je i u fi rem, které zčásti nebo 
zcela vlastní stát, kraj nebo obec. 
Naopak platy volených funkcioná-

řů jsou veřejně známé, protože jsou 
placeni z peněz daňových poplatní-
ků.

Kraj nemůže dávat peníze na pla-
ty manažerů bez toho, že by neměl 
možnost zjistit, jak jsou tyto odmě-
ny vysoké. Zveřejnění těchto platů 
by mělo být samozřejmé v duchu 
zásady, že veřejné fi nance musí být 
pod veřejnou kontrolou.

Ukazuje se totiž, že právě v ta-
kových fi rmách dosahují platy 
manažerů mnohanásobné výše v 
porovnání s platy ve veřejné sprá-
vě přesto, že fi rmy vytvářejí vysoké 
ztráty jako například České dráhy 
či některé nemocnice. Jiné jsou 
naopak vysoce ziskové v důsledku 
lichvářských cen, které jim umož-
ňuje jejich monopolní postavení. 
Typickým příkladem je ČEZ.

Proti vysokým platům soukro-

mých podnikatelů, kteří jsou úspěš-
ní v podmínkách korektní hospo-
dářské soutěže a podnikají na své 
náklady a na své riziko, není co na-
mítat. Je však potřeba odlišit akcio-
vé společnosti, které jsou založeny 
na fi nancích z veřejných prostředků 
a jejichž provoz je dotován. Vzniká 
tady potom jakási šedá ekonomic-
ká zóna s nejasnou hranicí mezi 
veřejným a soukromým sektorem, 
která vybraným jedincům umožňu-
je kapitalistické příjmy při socialis-
tickém hospodaření. Navíc výběr 
těchto vyvolených bývá leckdy mo-
tivován spíše očekávanou loajalitou 
vůči politikům, než odbornou zdat-
ností uchazeče. Vladimír Derner 
(KDU-ČSL), náměstek hejtmana 
Královéhradeckého kraje

Vladimír Derner,
náměstek hejtmana

Zveřejnit platy manažerů ve státních fi rmách?



Největší výrobce Tažných 
zařízení v ČR.

Výroba, Prodej a Montáž Tažných 
zařízení pro osobní, dodávková 

a nákladní vozidla

Zakázková výroba,  rozší ení výrobního programu o pálení - d lení mate-
riálu záme nické práce, ohýbání, svá ení (zábradlí, výroba pracovních a 

svá ecích  stol  atd.). 
Svá ení a d lení materiálu (HLINÍKU,DURALU), v etn  povrcho-
vých úprav výrobk  - komaxit, zinkování, žárové zinkování  apod. 
Tyto práce jsou zakázkové,  m žeme také zpracovat dokumentaci k výrobk m 

od AutoCAD  až po 3D zobrazení.

Nejnižší ceny Tažných zařízení u výrobce, záruka 
kvality prověřená 15 lety výroby na trhu.

SVC Náchod, s.r.o. Průmyslová zóna Vysokov 179, 
549 12   Náchod – Vysokov

Tel. 491 421 021, Tel./fax/záznamník: 491 421 022
Fax:  491 420 265 Mobil: 603 360 607

e-mail: svc@svcnachod.cz,  www.svcnachod.cz

Kontakty:

PERGOLYPERGOLY
Trapézové - vlnité - kom rkové, 

pr svitné desky

BENO – Hronov. Nádražní 902. 549 31
telefon. 491 482 822. 777 200 452.

benes.lubomír@tiscali.cz

Kom rkové desky
          z polykarbonátu

Vlnovky a trapézové 
                               desky

Sklolaminátové desky 
      vlnité / ploché role  
    

AKCE!!!deska 10mm irá  229,- K /m2 bez DPH 273,- K /m2 s DPH

U polykarbonátových 
U polykarbonátových 

desek záruka 
desek záruka 

na krupobití až 10 let
na krupobití až 10 let

AKCE!!!deska trapézová irá     192 ,- K /m2 bez DPH   229 ,- K /m2 s DPH

Ceny od 149,- K /m2 bez DPH177,-K /m2 s DPH 

Krajský zpravodaj U nás v kraji 
zdarma do každé schránky v Královéhradeckém kraji!
Zájemci o inzerci volejte na tel. 602 103 775 nebo e-mail: redakce@unasvkraji.cz

Gate
Překlady a 
tlumočení 
Běžné, odborné 
a úřední
Němčina, 
angličtina
Kontakt:
NJ – 603 440 969, 491 420 945,
lada.petrankova@gatenachod.cz
AJ – 603 493 780, 491 423 077,
jan.moucha@worldonline.cz

Virtuální online katalog
Možnost efektní prezentace na CD
Publikování propagačních materiálů

w w w . p a g e f l i p . c z

Tvorba webových stránek a e-shopů
Redakční systémy a vývoj software 
Optimalizace www stránek, reklama ...

w w w . e - i n v e n t . e u



V říjnu 2008 byly zahájeny tři 
projekty, které s podporou pro-
středků Evropského sociálního 
fondu zlepšují dostupnost a kva-
litu sociálních služeb pro obyva-
tele Královéhradeckého kraje: 
Vzdělávání poskytovatelů a zada-
vatelů sociálních služeb, Rozvoj 
dostupnosti a kvality sociálních 
služeb a Služby sociální preven-
ce. Od února 2009 se přidal ještě 
čtvrtý projekt Podpora sociální 
integrace obyvatel vyloučených 
lokalit.

Individuální projekt Vzdělávání po-
skytovatelů a zadavatelů sociálních 
služeb na území Královéhradecké-
ho kraje III. zabezpečuje dostup-
nost dalšího profesního vzdělávání 
pracovníkům působícím v sociál-
ních službách. Reaguje na aktuální 
potřeby poskytovatelů sociálních 
služeb a pracovníků obcí s kom-
petencemi v sociální oblasti, jako 
je nutnost naplnit kvalifi kační po-
žadavky zákona o sociálních služ-
bách a umožňuje jim bezplatně zís-
kat nové znalosti a dovednosti pro 
zajištění dobré péče občanům kraje. 
Zároveň podporuje proces celoži-
votního učení. Vzděláváním v rám-
ci individuálního projektu projde 
do poloviny příštího roku více než 
1 600 pracovníků působících v so-
ciálních službách. Na kurzech se 
účastníci naučí například apliko-
vat ve své práci prvky arteterapie, 
ergoterapie nebo muzikoterapie. 
Naučí se, jak zvládat psychickou 
zátěž a předcházet syndromu vy-
hoření, zdokonalí své komunikační 
schopnosti a rozšíří své vědomosti 
a dovednosti v oblasti první pomo-
ci i šetrné sebeobrany. Projekt byl 
podpořen z Evropského sociálního 

fondu a rozpočtu České republiky 
částkou 23 628 140 Kč.

Individuální projekt Rozvoj do-
stupnosti a kvality sociálních slu-
žeb v Královéhradeckém kraji pod-
poruje plánování sociálních služeb 
v kraji: zjišťuje potřeby občanů, 
vytváří krajskou strategii rozvoje, 
naplňuje obecní plány a podporuje 
jejich aktualizaci (např. vzdělává 
pracovníky obcí v projektovém 
řízení). Projekt také podporuje po-
skytovatele v rozvoji kvality soci-
álních služeb: zajišťuje bezplatné 
konzultace, pořádá semináře pro 
výměnu zkušeností, informuje 
o příkladech dobré praxe. Dále pro-
jekt vytváří systém řízení kvality 
sociálních služeb a ověřuje jej ve 
vybraných sociálních zařízeních. 
Projekt byl podpořen z Evropského 
sociálního fondu a rozpočtu České 
republiky částkou 27 077 154 Kč.

Individuální projekt Služby soci-
ální prevence v Královéhradeckém 
kraji během čtyř let svého trvání 
podpoří téměř padesát sociálních 
služeb v území celého kraje. Projekt 
se zaměřuje na poskytování služeb 
sociální prevence osobám sociálně 
vyloučeným nebo ohroženým soci-

álním vyloučením. Cílem je pomo-
ci cílovým skupinám plně se zapojit 
do ekonomického, sociálního a kul-
turního života společnosti. Projekt 
fi nancuje provoz stávajících služeb 
prevence, navýšení kapacity někte-
rých z nich a vznik osmi nových 
služeb, zaměřených zejména na 
duševně nemocné osoby. Projekt 
fi nancuje provoz těchto typů soci-
álních služeb: azylové domy a níz-
koprahová denní centra pro osoby 
bez přístřeší, domy na půl cesty 
pro lidi opouštějící dětské domovy, 
intervenční centra pro oběti domá-
cího násilí, nízkoprahová zařízení 
pro děti a mládež, aktivizační služ-
by pro rodiny s dětmi a pro osoby 
se zdravotním postižením, terénní 
programy pro uživatele drog, so-
ciální rehabilitaci pro osoby se 
zdravotním postižením a duševně 
nemocné a následnou péči pro du-
ševně nemocné.  Projekt byl podpo-
řen z Evropského sociálního fondu 
a rozpočtu České republiky částkou 
270 441 082 Kč.

Individuální projekt Podpora so-
ciální integrace obyvatel vylouče-
ných lokalit v Královéhradeckém 
kraji podporuje integraci obyvatel 

vyloučených lokalit do společnosti 
a na trh práce. Činí tak prostřed-
nictvím podpory terénní práce ve 
vyloučených lokalitách, vzdělává-
ním terénních pracovníků a před-
stavitelů samospráv a vytvořením 
koncepčního dokumentu integra-
ce obyvatel vyloučených lokalit 
v Královéhradeckém kraji. Projekt 
má zajistit činnost patnácti terén-
ních sociálních pracovníků v obcích 
Broumov, Dobruška, Hradec Krá-
lové, Jaroměř, Kostelec nad Orlicí, 
Náchod, Nový Bydžov a Rychnov 
nad Kněžnou. Terénní pracovníci 
působí přímo ve vyloučených loka-
litách, pracují s osobami a celými 
rodinami, pomáhají hledat a udržet 
si práci, řeší s obyvateli jejich situa-
ci v oblasti dluhů, pomáhají hospo-
dařit v domácnosti, podporují také 
doučování a školní přípravu dětí 
a mnohé jiné činnosti. Tato služba 
se kraji již velmi osvědčila. Projekt 
byl podpořen Evropským sociálním 
fondem a rozpočtem České republi-
ky částkou 14 119 952 Kč.

Miroslav Uchytil,  krajský radní 
zodpovědný za sociální oblast

Individuální projekty kraje v sociální oblasti

Královéhradecký kraj se aktivně 
věnuje integraci obyvatel soci-
álně vyloučených lokalit. Spolu-
pracuje s nestátními neziskovými 
organizacemi, s obcemi s rozšíře-
nou působností na svém území, se 
školami a školskými zařízeními. 

Rada Královéhradeckého kraje 
zřídila v roce 2005 Komisi speci-
fi cké prevence, která se mimo jiné 
zabývá dotacemi pro organizace 
pracující s obyvateli vyloučených 
lokalit, příklady dobré praxe z re-
gionu, aktuálními problémy výše 
jmenované cílové skupiny. 

Královéhradecký kraj dlouho-
době a systematicky podporuje 
organizace, které pracují s cílovou 
skupinou obyvatel sociálně vylou-
čených lokalit.

Sociálně vyloučená lokalita je 
jedno či více obydlí, v nichž je vel-
ká kumulace domácností dlouhodo-
bě nezaměstnaných osob závislých 
na dávkách státní sociální ochrany 
a dalších sociálních službách.

Podpora se uskutečňuje v několi-
ka rovinách – v metodických pora-
dách pro poskytovatele sociálních 
služeb, v konzultacích k dotačním 
programům, ve fi nanční podpo-

ře konkrétních projektů a služeb. 
V roce 2008 Královéhradecký kraj 
podpořil zmíněné organizace část-
kou 1 380 000 Kč.

Další podpora organizací pracu-
jících s uvedenou cílovou skupi-
nou je realizována prostřednictvím 
kladného doporučení k projekto-
vým žádostem jiných donátorů. 

Organizace pracující s cílovou 
skupinou obyvatel sociálně vy-
loučených lokalit kraj zahrnul do 
Plánu sociálních služeb Králové-
hradeckého kraje. 

Výše uvedené organizace, které 
jsou současně poskytovateli sociál-
ních služeb, se aktivně zapojovaly 
do vybraných projektů Králové-

hradeckého kraje hrazených z ESF, 
zejména:

• Vytváření místního partnerství 
– benchmarking sociálních služeb 
v Královéhradeckém kraji; 

• Vzdělávání poskytovatelů soci-
álních služeb v zavádění standardů 
kvality sociálních služeb k funkční 
a efektivní Síti sociálních služeb 
v Královéhradeckém kraji.

V roce 2008 byl uskutečněn v rá-
lovéhradeckém kraji projekt „Dlu-
hy trendem současnosti“ hrazený 
z prostředků MV ČR, pro pracov-
níky pracující s obyvateli vylouče-
ných komunit a další zájemce z řad 
odborné veřejnosti. Cílem projektu 
bylo snížit rizika zadlužení obyva-
tel ohrožených sociálním vylouče-
ním. Zvýšit odbornou úroveň pora-
denských pracovníků pomáhajících 
profesí a poskytnout jim základní 
informace a nástroje pro jednání 
s klientem ohrožených cílových 
skupin. 

V Královéhradeckém kraji půso-
bí 18 asistentů pedagoga pro děti 
ze sociokulturně znevýhodněného 
prostření ve 13 školách. Funkce 
asistenta pedagoga je tedy systémo-
vě zařazeným „vyrovnávacím opat-

řením“, jehož cílem je poskytnout 
v případě potřeby dětem, žákům a 
studentům se sociálním znevýhod-
něním či pocházejících z odlišného 
sociálního a kulturního prostředí 
účinnou a efektivní pomoc za-
měřenou na zvýšení jejich školní 
úspěšnosti v hlavním vzdělávacím 
proudu. Asistenti pedagoga žáky 
doprovází při školní docházce, 
v hodinách pomáhají žákům i pe-
dagogům a svou činností minima-
lizují handicapy, se kterými děti 
ze sociálně vyloučených komunit 
přicházejí do základní školy. 

V Královéhradeckém kraji fun-
guje 6 přípravných tříd pro děti 
ze sociokulturně znevýhodněného 
prostředí. V letošním roce navště-
vuje tyto třídy 67 dětí.  Přípravné 
třídy mají za úkol připravit děti na 
vstup do školy a napomáhají bez-
problémovému zapojení do školní 
docházky. Svou činností učitelé 
působí i na rodiče a pomáhají tak 
upřednostnění vzdělání v žebříčku 
hodnot.  

Miroslav Uchytil,  krajský radní 
zodpovědný za sociální oblast

Projekt je fi nancován z ESF a státního rozpočtu ČR
 prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.

Odborným garantem všech individuálních projektů je odbor sociálních věcí a zdravotnictví Krajského úřadu Královéhradeckého 
kraje. Více informací: www.socialniprojekty.cz, mail: rcerny@kr-kralovehradecky.cz, telefon: 495 817 432

Kraj podporuje organizace pracující s obyvateli ze sociálně vyloučených lokalit

Individuální projekt
Podpora sociální integrace
obyvatel vyloučených lokalit
v Královéhradeckém kraji
www.socialniprojekty.cz

SOCIÁLNÍ PROJEKTY
Královéhradeckého kraje



Individuální projekt
Podpora sociální integrace obyvatel vyloučených lokalit  Královéhradeckém kraji
www.socialniprojekty.cz

Projekt je fi nancován z ESF a státního rozpočtu ČR
 prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.

Město Rychnov nad Kněžnou 
požádalo pro rok 2008 o dotaci 
z rozpočtu Královéhradeckého 
kraje na odstraňování sociálního 
vyloučení a jeho prevenci v soci-
álně  vyloučené romské lokalitě. 

Konkrétně se jedná o lokalitu na 
Pelcově nábřeží  kde se nacházejí 
dva bytové domy v majetku Města 
Rychnova nad Kněžnou, ve kterých 

bydlí cca 100 obyvatel. Z toho 42 
dětí a mládeže do 18 let, z nichž je 
28 mladších deseti let.

Cílem projektu bylo přijetí „te-
rénního pracovníka“ na částečný 
úvazek – obyvatele lokality, a jeho 
zapojení do preventivních aktivit. 
Pořízení a instalace laviček na dvůr 
mezi budovami, dalším cílem pak 
vybudování prolézaček, houpaček 
a skluzavky pro pohybové aktivity 
a rozvoj motoriky dětí. Pořízení vy-
bavení na sportování dětí a mládeže 

– míče, sportovní pomůcky, a to jak 
pro využití na hřištích v okolí, tak 
ve volnočasovém Centru 5KA, pro-

vozovaném o.s. Od 5k10. V tomto 
centru se uskutečnily i pravidelné 
návštěvy dětí za účasti jejich rodičů, 
dobrovolníka i terénního pracovní-
ka, byla využita nabídka volnoča-
sových, kulturních, vzdělávacích 
a sportovních aktivit, a to s přiro-
zeným předáváním pozitivních ži-
votních hodnot. Jedním z cílů o.s. 
Od 5k 10 je vyhledávat, oslovovat 
a kontaktovat děti a mládež v nepří-
znivé sociální situaci, podporovat 
je při zvládání obtížných životních 
situací, pomoci se začleňováním do 
společnosti, pomoci s pochopením 
důležitosti základních norem a do-
vedností, což  všechno jsou čin-
nosti, které jsou pro děti a mládež 
z lokality zapotřebí. 

Úspěšným cílem projektu bylo 
i zpevnění ploch pod kontejnery 
na tříděný odpad – úprava, po kte-
ré místní obyvatelé volali v zájmu 
udržování pořádku v lokalitě. 

Královéhradecký kraj projekt 
podpořil a všechny výše uvedené 
cíle se podařilo splnit i díky půso-
bení terénního pracovníka v loka-
litě. V roce 2008 se podařilo  mj. 
i snížit zadluženost obyvatel vůči 
Městu Rychnov n. Kn. o více než 
100 000 Kč.

Mgr. Šárka Kopecká, 
romská poradkyně,  Městský úřad 

Rychnov n. Kn. odbor soc. věcí

Terénní práce v lokalitě ohrožené 
sociálním vyloučením v roce 2008

Nový Bydžov má romskou ko-
munitu s procentuelním zastou-
pením v obecné populaci 4,48 %, 
nyní cca 350 osob, s progresivní 
demografi ckou tendencí. 

Intenzivní integrační opatření se 
ve městě realizují od roku 2004, 
ovšem i předtím se město snažilo 
o dílčí akce. V roce 2005 proved-
lo město rozsáhlý průzkum životní 
úrovně romské komunity v No-
vém Bydžově. Tehdy byla zjištěna 
například 67 % nezaměstnanost 
a další důležitá data, která později 
pomohla při nastavení integračních 
aktivit a získání dotací. 

Za stěžejní opatření je považo-
vána terénní sociální práce, kterou 
ve městě vykonává vysoce kvalifi -
kovaná sociální pracovnice. Na fi -
nancování této práce se krom města 
podílí Rada vlády ČR. Práce je vy-
konávána v terénu, v domácnostech 
klientů, školách i veřejných pro-
storách, i v kanceláři pracovnice. 
Základní náplní je pomoc romské 
komunitě při obstarávání záležitos-
tí se zaměstnáním, bydlením, dluhy 
a doučování romských dětí. Sou-
stavná práce nese výsledky, které 
bohužel ohodnotí pouze pracovníci 
města, kteří „vidí pod pokličku pro-
blému“, veřejnost jakoukoli práci 
kolem Romů, jakoukoli investici 
a činnost vždy odsoudí. 

Další soustavnou práci v integ-
raci romské komunity odvádí Zá-

kladní škola Palackého, kde většina 
žáků je romského původu. Na vý-
uce a školních aktivitách se podílí 
pedagogičtí asistenti, kteří na ma-
lých dílčích projektech a v pracov-
ních skupinách spolupracují také 
s městem. 

Dalším pilířem podpory romské 
komunity jsou ve městě po léta or-
ganizované veřejně prospěšné prá-
ce. Každoročně tak město zaměstná 
15 – 20 osob, dle podmínek úřadu 
práce. Pracují na údržbě veřejných 

prostranství města a městských 
hřbitovů. Práce jsou fi nancovány 
z rozpočtu města a z dotace úřadu 
práce. Tato aktivita přináší užitek 
oběma stranám, veřejností je proto 
akceptována. Ze strany Romů je 
o práce značný zájem. 

Pozitivní výsledky promítající 
se až do současné doby zazna-
menala akce realizovaná v letech 
2006 a 2007. Jednalo se o projekt 
fi nancovaný městem a EU, jehož 
cílem byla rekvalifi kace a získání 

pracovních návyků vybrané sku-
piny novobydžovských Romů. Na 
projektu s městem dále spolupraco-
valo pět fi rem z regionů, které byly 
ochotné na patnáct měsíců Romy 
zaměstnat a tím jim pomoci nabýt 
potřebné dovednosti. Po ukončení 
byla třetina Romů díky projektu za-
městnána, v současné době pracuje 
polovina ze zúčastněných. Projekt 
byl realizován nákladem 2 700 000 
Kč. 

Po letech se podařilo prosadit 
záměr zřízení nové sociální služby 
– nízkoprahového centra pro děti 
mládež, které sice není určeno jen 
romským dětem, ale předpoklá-
dáme, že právě oni budou tvořit 
hlavní část klientely. Právě nyní 
probíhají na náklady města úpravy 
prostor v budově města a od ledna 
2010 bude službu provozovat míst-
ní organizace Duha o.p.s., z počát-
ku z fi nancí Evropského sociálního 
fondu (na základě zakázky Králo-
véhradeckého kraje), poté z fi nancí 
MPSV a města. 

Provozu centra předchází volno-
časová aktivita pod vedením terén-
ní sociální pracovnice – výtvarný 
kroužek AIMAR, kterým jsme po 
dvě léta testovali zájem romských 
dětí o volnočasové aktivity.

V létě 2009 zahájíme organizaci 
veřejné služby dle zákona o hmot-
né nouzi. Jedná se o výkon prací 
ve prospěch města (podobně jako 

u veřejně prospěšných prací) s tím 
rozdílem, že na tyto práce mohou 
být zařazeni pouze ti občané, kteří 
pobírají dávky pomoci v hmotné 
nouzi. Za výkon práce pro město 
nedostanou mzdu, ale bude jim 
zvýšena sociální dávka.  

Další opatření budou opřena 
o nový velký průzkum v romských 
domácnostech, který bude prove-

den na podzim 2009, v souladu 
s průzkumem v celém Královéhra-
deckém kraji. Předpokládáme, že 
po roce 2010 se výdaje města na 
sociální integraci zvýší z důvodu 
spolufi nancování nákladů na níz-
koprahové centrum. 

Ing. Daniela Lusková, 
vedoucí odboru sociálních věcí 

a zdravotnictví

Integrace obyvatel vyloučených lokalit v Novém Bydžově

Pelclovo nábřeží, Rychnov nad Kněžnou., květen 2009

Zřizovatelem nízkoprahového 
klubu Archa je občanské sdruže-
ní DOKOŘÁN, které v Náchodě 
působí od r. 1995. Kromě Archy 
zřizuje také Alternativní klub 
pro mládež Poklop.

NZDM Archa je poskytovatelem 
služeb sociální prevence v souladu 
se Zákonem č. 108/2006 o sociál-
ních službách, v Náchodě funguje 
od roku 2003, od r. 2007 na adrese 
Komenského 577. 

Jeho posláním je nabízet dětem 
a mladým lidem ve věku 10-18 let 
bezpečné místo, kde mohou najít 
podporu a odbornou pomoc, ale 
také zábavu a prostor pro vlastní 
aktivity. 

Cílovou skupinou jsou děti a mlá-
dež ve věku 10 až 18 let z Náchoda 
a blízkého okolí:
 • které nevyužívají standardní na-
bídku volnočasových aktivit, vedou 
pasivní způsob života „na ulici“, 
u televize, u počítače, způsobený 
špatnou fi nanční situací rodiny
 • jsou v obtížné životní situaci vli-
vem nefunkčního rodinného záze-
mí, které nepodporuje vzdělávání 
a smysluplné trávení volného času, 
mají problémy se špatným prospě-
chem nebo záškoláctvím a následně 
problémy s volbou střední školy či 
povolání 
 • jsou ohrožené sociálně patolo-
gickými jevy jako krádeže, zneuží-
vání návykových látek a alkoholu, 

předčasně zahájený sexuální život, 
předčasné těhotenství, sexuálně 
přenosné choroby, nedokončené či 
nízké vzdělání

Nabídka služeb NZDM Archa za-
hrnuje volnočasové aktivity (lezec-
ká stěna, výtvarné a hudební dílny, 
sportovní turnaje, taneční kroužky), 
sociální služby (poradenství, dou-
čování, doprovod, práce s osobami 
blízkými aj.) a preventivní progra-
my pro základní školy.

V letošním roce realizujeme 
v klubu Archa 2 projekty: „Klub 
Otazník“ a „Učení je hra“!

Projekt „Učení je hra!“ reaguje 
na potřeby romských dětí a mláde-
že z Náchoda. Hlavními aktivitami 
jsou doučování, podpora vlastních 
nápadů klientů a práce s osobami 
blízkými. Stěžejní činností je vzdě-
lávání klientů buď přímou formou 
doučování nebo nepřímou pomocí 
vědomostních soutěží a her. Tento 
projekt byl podpořen z Programu 
na podporu integrace romské ko-
munity MŠMT. 

(pokračování na straně 3)

Nízkoprahové zařízení pro 
děti a mládež Archa
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(pokračování ze strany 2)
Projekt „Klub Otazník“ je určen 
dětem a mládeži ze sociálně vylou-
čených lokalit města Náchoda, tedy 
z nepodnětného stereotypního pro-
středí. Tento projekt vychází z naší 
zkušenosti, že nejlepší způsob jak 
přitáhnout pozornost dětí a mládeže 
nejen z ulice, je nabídnout jim pes-
trý a zábavný program, na kterém 
se sami podílí, při kterém se dozví 
a naučí něco nového, objeví svoje 
silné stránky, naučí se komuniko-
vat a spolupracovat s kamarády i s 
novými lidmi. Vše probíhá formou 
hry, soutěží nebo výletů a má pre-
ventivní charakter. 

Projekt „Učení je hra!“ reaguje 
na potřeby romských dětí a mláde-
že z Náchoda. Hlavními aktivitami 
jsou doučování, podpora vlastních 
nápadů klientů a práce s osobami 
blízkými. Stěžejní činností je vzdě-
lávání klientů buď přímou formou 
doučování nebo nepřímou pomocí 
vědomostních soutěží a her. Tento 
projekt byl podpořen z Programu 
na podporu integrace romské ko-

munity MŠMT.
V příštím roce chceme rozšířit 

naši působnost i do dalších sociálně 
vyloučených lokalit Náchoda a sice 
formou terénní sociální práce.
S kým spolupracujeme:

Město Náchod, Pedagogicko-
psychologická poradna v Náchodě, 
Sportovní klub Nové Město nad 
Metují, krajský metodik prevence, 
odbor sociálních věcí a zdravotnic-
tví města Náchoda, SVP Kompas, 
výchovní poradci a preventisté zá-
kladních škol Náchodska, Střední 
odborná škola sociální v Náchodě, 
Probační a mediační služba, Policie 
ČR, Milíčův dům Jaroměř, DDM 
Déčko Náchod.
Činnost nízkoprahového klubu 

Archa v r. 2009 fi nančně podpoři-
li: Město Náchod, MPSV, MŠMT, 
Komise pro prevenci kriminality 
Města Náchoda a soukromí dárci. 
DĚKUJEME! Více informací na 
www.dokoran.eu.

Bc. Michaela Exnerová, 
vedoucí NZDM Archa

Nízkoprahové zařízení pro 
děti a mládež Archa

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Archa, Náchod

Představujeme klub Smajlík
Klub Smajlík, ve kterém Občan-
ské sdružení SOUŽITÍ – JARO-
MĚŘ, provozuje nízkoprahové 
zařízení pro děti a mládež a 
sociálně aktivizační služby pro 
rodiny s dětmi, má za cíl umožnit 
dětem a mládeži (dále jen „klien-
ti“) v nepříznivé sociální situaci 
využívat služeb zařízení, podpo-
rovat jejich sociální začlenění do 
majoritní společnosti včetně za-
pojení do celospolečenského dění 
ve městě a napomáhat zvyšování 
jejich sociálních dovedností. Dále 
pak zařízení poskytuje sociálně 
právní ochranu klientů a vytváří 
pružnou nabídku volnočasových 
aktivit na základě požadavků kli-
entů. 

V praxi to znamená, že zaměst-
nanci klubu s klienty hrají různé 
hry, provádějí s nimi výtvarnou 
a sportovní činnost nebo zvyšují 
environmentální edukaci klientů 
prací na zahrádce, realizují různé 
plánované aktivity - Výchovné, 
vzdělávací a aktivizační činnosti: 
Karneval, sportovní dny, „Čaro-
dějnický rej“, návštěva protago-
nistů E. Hruškové a K. Hovorkové 
– NAŠE DIVADLO Evy Hruš-
kové & Jana Přeučila, soutěž Co 
nepatří do přírody, Prázdninové 
setkání I. – III., Přírodovědná na-
učná stezka, Halloweenská párty a 
Mikulášská nadílka, setkávání s ji-
nými nízkoprahovými zařízeními; 
Zprostředkování kontaktu se spo-
lečenským prostředím - akce mimo 
klub: úklid veřejných prostranství 
v rámci akce „Den Země“, výlet do 
stanice pro zraněné a handicapova-
né volně žijící živočichy Jaroměř, 
návštěva podzemních chodeb v Jo-
sefově, Romfest 2008, návštěva 
koupaliště, účast na akci „Týden 
nízkoprahových klubů“, Vánoční 
turnaj v deskových hrách, účast na 
projektu Miss panenka; Preventiv-

ní programy (besedy, workshopy, 
apod.): MUDr. Karla Kaválková 
- Zdravý životní styl - výchova ke 
zdraví, PaedDr. Anežka Kmeťová 
- Vlivy ohrožující zdravý tělesný 
i duševní vývoj, zásady tělesné a 
duševní hygieny a režim dne, Od-
povědnost za své chování - neohro-
žovat zdraví své a druhých, Dobré 
kamarádské vztahy, Rodičovská 
zodpovědnost, Zdravý životní styl, 
Městská policie Jaroměř - ukázka 
výcviku policejních psů, Místní 
skupina Českého červeného kří-
že - Základy první pomoci, Rizika 
spojená s alkoholem, drogami, HIV 
a žloutenkou) nebo s nimi hovoří na 
téma, které je zajímá nebo i trápí. 
Zaměstnanci zařízení tak mnohdy 
nahrazují nevyhovující nebo i ne-
funkční rodinné zázemí a motivují 
klienty k vyšší úspěšnosti v životě, 
rozvíjejí jejich zručnost, doved-
nost, fantazii, kulturní a sportovní 
dovednosti jejich osobnosti. Přitom 
úzce spolupracují s terénními pra-
covníky MěÚ Jaroměř.

ROMFEST, který pravidelně po-
řádá Občanské sdružení SOUŽITÍ – 
JAROMĚŘ jako každoroční oslavu 

romské kultury, se stal v dosavadní 
historii nejúspěšnější přehlídkou 
souborů a kapel a reprezentativně 
přibližuje romskou kulturu. Za-
městnanci zařízení se poprvé v roce 
2008 stali spoluorganizátory a na-
cvičili s klienty vystoupení, kterým 
prezentovali místní nízkoprahové 
zařízení pro děti a mládež.

Zaměstnanci zařízení mj. také re-
alizovali projekt s názvem „Integ-
race romské komunity v Jaroměři“ 
v rámci programu MŠMT „Pro-
jekty na podporu integrace romské 
komunity v roce 2008“. V rámci 
projektu zaměstnanci pomáhali 
žákům a studentům s domácí pří-
pravou školních povinností, tj. po-
skytli prostor, podmínky a pomoc 
při vypracovávání domácích úkolů 
a přípravy na další dny a pomáhali 
při zvládnutí a pochopení probírané 
školní látky. 

Podrobné informace o aktuální 
činnosti Klubu Smajlík nalezne-
te na těchto webových stránkách: 
http://souziti.sweb.cz/

Za Klub Smajlík
Mgr. Renata Müllerová

Klub Smajlík, Jaroměř

Historie – Středisko bylo založeno 
v roce 1992, počátkem roku 1993 
zakoupilo dům, který byl rekon-
struován a dne 17. 11. 1996 slav-
nostně otevřen. Před rekonstrukcí 
domu a během ní byla práce posta-
vena především na terénních aktivi-
tách mezi mládeží, po rekonstrukci 
se těžiště práce přesunulo do Milí-
čova domu a aktivity se rozvinuly 
do nynější podoby.
Poslání a cíle – Naším posláním je 
usilovat o sociální začlenění a po-
zitivní změnu v životním způsobu 
dětí a mládeže v regionu Jaroměř, 
které se ocitly v nepříznivé sociál-
ní situaci, poskytovat jim podporu 

a odbornou pomoc, pomáhat řešit 
jejich problémy a  předcházet tak 
jejich sociálnímu vyloučení.

Hlavním cílem je umožnit ne-
organizovaným dětem a mladým 
lidem z regionu Jaroměř aktivně 
a smysluplně trávit svůj volný čas 
a předcházet tak jejich sociálnímu 
vyloučení a sociálně patalogickým 
jevům.
Cílová skupina – Cílovou skupinu 
našeho zařízení tvoří děti a mla-
dí lidé z Jaroměře a okolí ve věku  
6 - 21 let, kteří se ocitly v nepříz-
nivé sociální situaci nebo jsou jí 
ohroženy, kterým je nedostupná 
nebo kterým z jakéhokoliv důvodu 
nevyhovuje nabídka organizova-
ného trávení volného času a které 
nevyhledávají standardní formy in-
stitucionalizované pomoci a péče. 
Jsou to děti a mládež, v jejichž 
životě došlo k negativní události, 
která ovlivnila jejich život zejména 
v těchto oblastech: škola, rodina, 
vztahové problémy, konfl ikty se 
zákonem, zdraví, zaměstnání, byd-
lení.

Nízkoprahové kluby pro děti a mlá-
dež  – Diakonie ČCE – středisko 
Milíčův dům je nízkoprahové za-
řízení pro děti a mládež, které po-
skytuje sociální služby v souladu 
se zákonem č. 108/2006 Sb. o soci-
álních službách. Provozujeme dva 
nízkoprahové kluby pro děti a mlá-
dež. Jedná se o Klub malého Bobše, 
který je určen pro děti od 6 do 14 
let a Centrum Alternativa pro mlá-
dež od 15 do 21 let. V rámci těchto 
klubů v současné době realizujeme 
projekt s názvem „Učíme se pro 
život“, jehož součástí je program 
pravidelného doučování romských 
dětí a počítačový kroužek pro mlá-
dež. Cíle tohoto projektu jsou napl-
ňovány ve spolupráci s pedagogy 
místních základních škol a rodiči 
zapojených dětí.
 Program primární prevence – Kro-
mě poskytování nízkoprahových 
sociálních služeb se věnujeme také 
realizaci programu primární pre-
vence. Spolupráce se základními 
školami trvá od roku 2004. 

Nabízíme ucelený dlouhodobý 

program pro žáky 6. - 9. tříd. Dále 
poskytujeme pedagogům konzulta-
ce v oblasti sociálně patologických 
jevů, provádíme programy primár-
ní prevence na zakázku a vedeme 
vrstevnický Peer program.
Spolupracující instituce – Pro účely 
zvýšení efektivity naší práce spolu-
pracujeme se základními a střed-
ními školami, Střediskem výchov-
né péče z Náchoda, O.s. Laxus, 
městskými terénními sociálními 
pracovnicemi, Probační a mediační 
službou, ostatními nízkoprahovými 
zařízeními pro děti a mládež Krá-
lovéhradeckého kraje a v neposled-
ní řadě také s Odborem sociálních 
věcí a zdravotnictví při městském 
úřadu v Jaroměři.
Shrnutí – Diakonie ČCE – středis-
ko Milíčův dům v Jaroměři pomáhá 
dětem a mladým lidem ve věku od 
6 do 21 let. Za sedmnáct let fungo-
vání využily služeb Milíčova domu 
stovky dětí a mladých lidí nejen 
z Jaroměře. Jen v loňském roce so-
ciální pracovníci střediska poskytli 
celkem 6153 služeb 147 uživate-

lům. 
Kromě sociálních nízkopraho-

vých služeb se Milíčův dům za-
bývá realizací programu primární 
prevence na základních školách. 
V rámci primární prevence vede 
také Peer program, do kterého jsou 
zapojeni studenti místních střed-
ních škol. Milíčův dům je zároveň 
hlavním pořadatelem neziskového 
festivalu pro mladé Festnefest. 
Čtvrtý ročník této akce se uskuteční 
25. července v jaroměřských Masa-
rykových sadech. 
Činnost Milíčova domu je pod-

porována ministerstvy, krajským 
a městským úřadem, různými na-
dacemi i soukromými fi rmami. 
Středisko realizovalo také několik 
projektů fi nancovaných ze zdrojů 
Evropské unie. 

Diakonie ČCE – středisko Milí-
čův dům je neustále se rozvíjející 
organizací, která v našem regionu 
zaujímá významnou pozici při prá-
ci s ohroženými dětmi a mládeží.

Bc. Žaneta Csaszárová, 
fundraiserka a koordinátorka PR

Diakonie ČCE – středisko Milíčův dům pomáhá dětem a mládeži
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V rámci individuálního projektu 
Rozvoj dostupnosti a kvality so-
ciálních služeb v Královéhradec-
kém kraji se od listopadu 2008 
konají aktivity, které zlepšují 
nabídku služeb pro lidi v obtížné 
životní situaci.
Nová krajská strategie v sociální 
oblasti – Královéhradecký kraj při-
pravuje novou strategii, jak obča-
nům zajistit potřebné sociální služ-
by. Spolupracuje přitom s obcemi, 
s poskytovateli těchto služeb a sa-
mozřejmě také s těmi, kdo je užíva-
jí – se seniory, lidmi se zdravotním 
postižením apod.

„Díky projektu se konají pracov-
ní skupiny, které popisují problémy 
v pomoci seniorům nebo u lidí, 
kteří doma pečují o své blízké,“ 
říká Ludmila Lorencová, vedoucí 
odboru sociálních věcí krajského 
úřadu. „Pracovní skupiny zároveň 

navrhují, jak uvedené potíže vyřešit 
a zlepšit tak život občanů kraje.“ 

Svými podněty pro sociální 
oblast může přispět každý občan 
kraje, např. na webových stránkách 
www.socialniprojekty.cz. Nový 
plán rozvoje sociálních služeb bude 
připraven v létě 2010.
Podpora dostupnosti sociálních 
služeb v obcích – V květnu byly 
zahájeny činnosti, které v obcích 
Královéhradeckého kraje zlepšují 
dostupnost sociálních služeb. Měs-
ta Broumov, Kostelec nad Orlicí, 
Jaroměř, Jičín, Nově Město nad 
Metují, Nový Bydžov a Rychnov 
nad Kněžnou se zapojila do projek-
tu a připravují vlastní plány rozvoje 
sociálních služeb, na nichž pracují 
spolu s občany a odborníky.

Zároveň se pracovníci obcí zú-
častnili výcviku v projektovém ří-
zení, který zlepšil jejich schopnost 

připravit a řídit aktivity potřebné 
k naplnění cílů místních rozvojo-
vých plánů.
Nové zjišťování potřeb – Pro vy-
tváření strategických postupů je 
nejprve nutné znát potřeby těch, 
komu jsou sociální služby určeny. 
Proto kraj zadal vypracování meto-
diky, jak takové zjišťování provést: 
jak účelně zjistit potřeby občanů?

„Metodika nabízí způsob práce s 
potřebami občanů, který je posta-
ven na běžně používaných doved-
nostech pracovníků obcí a dalších 
institucí,“ říká Markéta Hulmáková 
z Komunitního plánování, o. p. s., 
které metodiku ve spolupráci s kra-
jem zpracovalo. „Využívá dostup-
né znalosti a zkušenosti a vychází 
z přirozených způsobů jednání s 
lidmi.“
Dvě stě bezplatných konzultací 
pro poskytovatele služeb – „Kon-

zultace jsou určeny poskytovatelům 
sociálních služeb v Královéhradec-
kém kraji,“ říká Jindra Koldinská 
z Občanského sdružení JOB, které 
tuto aktivitu zajišťuje.

„Více než osmdesát různých so-
ciálních služeb, od pečovatelských 
po nízkoprahová zařízení pro děti a 
mládež, využívá nabídku konzulta-
cí. Sami si určí téma, které potře-
bují řešit pro zlepšení svých služeb, 
a s konzultantem na něm celý den 
pracují.“
Výměna dobrých zkušeností – 
Projekt také výměnu zkušeností 
mezi poskytovateli sociálních slu-
žeb, např. formou seminářů nebo 
pracovních skupin.

„Připravujeme metodiku služeb 
v pobytovém zařízení pro duševně 
nemocné v Rokytnici v Orlických 
horách,“ říká Ludmila Lorenco-
vá. „Věnujeme se také zařízením 

zvláštním režimem, tedy zejména 
těm, kde jsou klienti s Alzheimero-
vou chorobou.“

Desítky poskytovatelů se zúčast-
nili seminářů k zákonu o sociálních 
službách a inspekcím kvality.
Systém řízení kvality sociálních 
služeb – V květnu byla zahájena 
aktivita vytvoření systému řízení 
kvality v sociálních službách a jeho 
ověření ve vybraných zařízeních 
sociálních služeb v Královéhradec-
kém kraji. Cílem je vytvoření zku-
šebního modelu chodu organizace, 
který by přesně vystihl specifi kaci 
služeb a reagoval by na potřeby uži-
vatelů. Do této aktivity se zapojilo 
šest poskytovatelů sociálních slu-
žeb, kteří souhlasili s vyzkoušením 
nového modelu ve svém zařízení. 
Tuto aktivitu zajišťuje EuroProfi s, 
s.r.o. ve spolupráci s JOB, o.s.

Kraj se stará o dostupnost a kvalitu sociálních služeb

Od 1. dubna mají pracovníci v soci-
álních službách pro seniory a osoby 
se zdravotním postižením v Králo-
véhradeckém kraji příležitost absol-
vovat bezplatně v rámci Individuál-
ního projektu Královéhradeckého 
kraje s názvem „Vzdělávání po-
skytovatelů a zadavatelů sociálních 
služeb na území Královéhradecké-
ho kraje III“ kvalifi kační kurzy pro 
naplnění požadavku odborné způ-
sobilosti dle zákona č. 108/2006 
Sb., o sociálních službách. Do po-
loviny příštího roku vzděláváním 
v rámci této aktivity projektu pro-
jde a získá odbornou způsobilost 
minimálně 75 pracovníků.

Dodavatelem 2 akreditovaných 
kvalifi kačních stošedesátihodni-
vých kurzů je vzdělávací agentura 
Mgr. Jany Fišerové.

Obsah a tematické zaměření kva-
lifi kačního kurzu pro pracovníky 
v sociálních službách je stanoven 
ust. § 37 vyhl. č. 505/2006 Sb., 
kterou se provádějí některá ustano-
vení zákona o sociálních službách, 
v platném znění. Při vzdělávání se 
klade důraz především na osobní 
prožitek, propojení teorie s praxí, 
názornost podpořenou množstvím 
výukových pomůcek, možnosti 
aktivního zapojení účastníků do 
výuky a řešení konkrétních dota-
zů z praxe účastníků. Důležitý je i 
mezioborový přístup a dynamika 
výuky. 

Hlavním cílem výuky je získat 
odbornou způsobilost k výkonu 
povolání pracovníka v sociálních 
službách dle zákona 108/2006 sb., 
o sociálních službách. Dílčí cíle je 
však možné rozdělit do několika 
základních okruhů. Jedná se o zís-
kání potřebných vědomostí a osvo-
jení dovedností potřebných k výko-
nu profese pracovníka v sociálních 
službách se zaměřením na seniory 
a na osoby se zdravotním posti-
žením, jejich specifi ka a potřeby. 
Konkrétně se jedná o problematiku 
legislativy, zdravotního postižení, 
psychologie, somatologie, hygieny, 
kompenzačních pomůcek, pravidel 

šetrné sebeobrany, krizové inter-
vence, práva atd. 

Jedním z dílčích cílů je i nastavení 
jasných kompetencí k výkonu pro-
fese. Součástí vzdělávání je i rozvoj 
mentálních hygienických návyků a 
snížení rizika syndromu vyhoření u 
pracovníků sociálních služeb, ujas-
nění si vlastních postojů ke zdraví a 
nemoci. V neposlední řadě se jedná 
o rozvoj kladných postojů k pro-
fesi a stimulace účastníky kurzů k 
celoživotnímu vzdělávání, které 
je vzhledem k náročnosti profese 
nezbytné. 

Splnění těchto cílů předpokládá 
vysokou odbornou připravenost 
lektorů, která musí být podpoře-
na znalostí cílové skupiny a dále 
i řadou odborných výcviků, které 
opravňují lektory – terapeuty k rea-
lizaci konkrétních činností v rámci 
kurzu. V současné době absolvuje 
kurz celkem 34 účastníků. Zajíma-

vostí je, že z tohoto počtu je jen je-
diný muž. To dokresluje současnou 
situaci v sociálních službách. 

A jaké jsou ohlasy samotných 
účastníků? Agentura monitoruje 
vzdělávací proces jednak pravi-
delnými rozhovory s účastníky, 
ale především formou evaluačních 
dotazníků, které jsou zaměřeny na 
práci lektora, ale i na organizaci ze 
strany agentury. Sleduje se nasa-
zení lektora, jeho schopnost spojit 
teorii s praxí, srozumitelnost jeho 

výkladu atd. 
Analýza evaluačních dotazníků 

ukázala, že účastníci velice kladně 
hodnotí přístup a nasazení lektorů, 
jejich vstřícnost, ochotu, srozumi-
telnost výkladu. Oceňují nejen pří-
nos pro výkon profese, ale i přínos 
pro svůj osobnostní rozvoj. 

Konkrétně je možné citovat: 
„paní doktorka je člověk, který ví o 
čem mluví, velmi přínosné a srozu-
mitelné“, „kladně hodnotím použití 
výukových (kompenzačních) po-
můcek a jejich praktické předvede-
ní“,  „přednáška mi přinesla nový 
nadhled na věc“ , „z mého pohledu 
velmi dobrý přístup a lidské jed-
nání, velká spokojenost, nemá to 
chybu“

Mgr. Jana Fišerová k probíha-
jícím kurzům sdělila „ Kdybych 
měla jednoduše shrnout dosavadní 
zkušenosti a přínos pro cílovou 
skupinu, musela bych především 
zmínit, jak je příjemné sledovat 
osobní posun každého účastníka. 
Získávají vědomosti a dovednosti, 
ale také často větší sebevědomí, jis-
totu a doufám, že i větší sílu a ener-
gii do práce v pomáhající profesi. A 
o to jde především. Po určité době 
od začátku kurzu můžeme sledovat 
při práci nejen jednotlivce, kteří se 
nahodile sešli, ale silný tým, který 
dokáže i ostře diskutovat. 

Na závěr chci zmínit i to, že lidé 
ze sociální oblasti umí pomáhat i 
mimo svoje pracoviště.  Mile jsem 
byla překvapena, když se jedna 
skupina spontálně připojila k výzvě 
Unicef „Adoptuj panenku – zachrá-
níš dítě“, čímž podpořili celosvěto-
vý program očkování ohrožených 
dětí.“

Veškeré informace o kvalifi -
kačních kurzech pro pracovníky 
v sociálních službách realizo-
vaných v rámci individuálního 
projektu Královéhradeckého 
kraje „Vzdělávání poskytovate-
lů a zadavatelů sociálních služeb 
na území Královéhradeckého 
kraje III“ naleznou zájemci na 
http://vzdelavani3.sweb.cz/.

Kvalifi kační kurzy pro pracovníky v sociálních službách

Komunitní centra Amaro Phurd – 
Pražská a Okružní jsou registrovány 
jako sociálně aktivizační služby pro 
rodiny s dětmi. Jejich posláním je 
poskytovat podporu, pomoc a radu 
romským rodinám v Hradci Králové. 
Cílem obou center je jednak preven-
tivně působit proti negativním soci-
álním jevům a také pomoci členům 
místní komunity lépe se orientovat 
v každodenním životě majoritní 
společnosti. 

Počátky naší práce s romskou mláde-
ží sahají do roku 1998, kdy se pro ně 
začaly realizovat volnočasové aktivity, 
na které byla zanedlouho navázána 
také pomoc s domácími úkoly. O téměř 
jedenáct let později je mnohé jinak, 
programy i aktivity se postupem času 
rozšiřovaly a profesionalizovaly, aby 
se v roce 2003 mohly otevřít brány 
Komunitního centra v Pražské ulici a o 
dva roky později také v Okružní ulici. 
V obou zmíněných lokalitách žije větší 
počet Romů. Dnes mají obě komunitní 
centra 4 větší programy a několik pra-
videlných jednorázových akcí (výlety, 
víkendovky, výstavy,..). KC Pražská 
se zaměřuje na předškolní děti a děti 
do ukončení povinné školní docházky 
a jejich rodiny (má k tomu uzpůsobe-
ny i pracovní pozice, mimo sociálních 
pracovníků zde pracuje i speciální pe-
dagog, který se věnuje poruchám učení 
a výchovným problémům dětí) a KC 
Okružní na školní děti a mládež do 21 
let a jejich rodiny. Rozdělení cílové 
skupiny vzešlo z analýzy potřeb v obou 
komunitách.

Program Cikne (KC Pražská) se 
zaměřuje na předškolní děti, kterým 
pomáhá rozvíjet dovednosti takovým 
směrem, který jim umožní snazší vstup 
do základní školy. Učení probíhá for-
mou hry - nejpřirozenější formy učení 
dětí. Do realizovaných aktivit se často 
zapojují i matky předškoláků. Návaz-
ným programem je Bare, který pracuje 
s dětmi do ukončení povinné školní 
docházky. V rámci programů Čhavale 
a Bengoro (KC Okružní) pracujeme 
s dětmi a mládeží ve věku 6 – 21 let. 
Aktivity v rámci programů Bare, Čha-
vale a Bengoro jsou s drobnými odliš-
nostmi srovnatelné a jejich nedílnou 

součástí je každodenní příprava do 
školy, která probíhá jak v rámci kaž-
dého z klubů, tak také u klientů doma, 
díky čemuž se nám daří zapojit do ak-
tivit celou rodinu. Učitelky z obou KC 
dochází pravidelně do rodin, kde na 
základě písemného plánu pracují jak 
s dětmi na motivaci a změně přístupu 
ke škole, tak také s rodiči, které do pří-
pravy zapojují a tímto způsobem je učí 
s dětmi pracovat v domácím prostředí. 
Dalším realizovaným programem Pora-
denství pomáháme mládeži a dospělým 
od 15 do 65 let řešit jednak vztahové 
problémy, ale hlavně poskytujeme po-
radenství týkající se bydlení, hledání 
zaměstnání, řešení dluhů. Hlavním cí-
lem je zvyšování schopnosti místních 
Romů uspět a lépe se orientovat  v ne-
romském prostředí (úspěšnost ve škole, 
jednání s úřady).

Terénní práce je spojnicí všech tří 
programů, pracujeme v některých vy-
loučených lokalitách Hradce Králové 
(Okružní, Pražská, Kydlinovská ulice). 
Náplní jsou jednak hry a soutěže pro 
děti, poradenství pro rodiče, ale hlavně 
jde o formu práce v přirozeném pro-
středí klientů, což pomáhá jednodušším 
způsobem oslovit a získat ty, kteří z ja-
kéhokoliv důvodu nevyužívají služby 
našeho zařízení. 

Naše zařízení spadá pod Občanské 
sdružení Salinger a je fi nancováno za 
podpory programu Transition Facili-
ty Evropské unie,  Magistrátu města 
Hradec Králové, Královéhradeckého 
kraje, Ministerstva práce a sociálních 
věcí ČR, Ministerstva školství mládeže 
a tělovýchovy ČR, Fondu VIA a fondu 
T-mobile.

Už název našich center „Amaro 
Phurd“, znamená romsky „Náš most“ 
a v lidech může evokovat několik 
představ. Charakterizuje jak železniční 
podjezd charakteristický pro Pražské 
předměstí, jednak také nadjezd, který 
protíná lokalitu v Okružní ulici, který 
dělí centrum města od předměstí, kde 
se nachází KC i dům, ve kterém místní 
Romové bydlí a jednak může předsta-
vovat most, jako imaginární spojnici 
mezi vyloučenou romskou komunitou a 
naší bílou společností. 

Mgr. Silvie Hendrychová

Občanské sdružení Salinger 
Komunitní centra Amaro Phurd – Pražská a 
Okružní - Mosty mezi dvěma světy
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