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U nás v kraji
www.kr-kralovehradecky.cz únor 2023

Vážení 
spoluobčané, 
únor nám nabízí 
již o hodinu více 
denního, oproti 
noci optimistič-
tějšího, světla 
a snad přinese 
i trochu zklidnění po týdnech 
shonu spojených s koncem roku. 
Také já bych chtěl pokračovat v op-
timističtějším tónu, tedy alespoň co 
se krajského investičního výhledu 
na rok 2023 týká. 
Již v lednu jsem avizoval, že do nové-
ho roku vstupujeme se schváleným 
rozpočtem a řadou investičních plá-
nů. Podařilo se nám to díky odpo-
vědnému hospodaření v uplynulém 
období, minimalizací provozních 
nákladů a poskytováním dotačních 
peněz pouze na skutečně smyslu-
plné a z hlediska dlouhodobého 
užitku přínosné projekty či služby. 

Slovo hejtmana

Neutráceli jsme za zbytnosti. Díky 
tomu jsme byli schopni se vypo-
řádat s ekonomickými důsledky 
protiepidemických opatření 
a i v následujícím, ekonomicky 
velmi složitém období jsme nebyli 
nuceni škrtnout žádnou pláno-
vanou investici. Zaplatili jsme 
i zvýšené náklady na veřejnou 
dopravu v důsledku růstu cen 
pohonných hmot, vyrovnali jsme 
se s nárůstem nákladů na materiál 
nezbytný pro realizaci plánované 
investiční výstavby a na konci 
roku jsme mohli vykompenzovat 
potřebné rozdíly vzniklé zvýšený-
mi energetickými náklady v jed-
notlivých oblastech tak, abychom 
i nadále byli schopni zabezpečit 
krajem poskytované veřejné služby 
v odpovídajícím rozsahu. Podle 
konečných výsledků roku 2022 
jsme hospodařili dokonce s přebyt-
kovým rozpočtem. 

Věřím, že i proto se nám podařilo 
rozpočet na letošní rok odsouhlasit 
v zastupitelstvu kraje jednomyslně, 
a vzhledem k průběžně upřesňu-
jícím odhadovaným příjmům 
budeme moci nejenom pokračovat 
v započatých a již plánovaných in-
vesticích, ale v některých oblastech 
i trochu „přidat plyn“.
Jednou z nich bude oblast dopravy, 
a to zejména v souvislosti s rekon-
strukcemi a opravami krajských 
silnic. Již šest let se nám daří přes 
všechny negativní hospodářské 
okolnosti investovat do našich 
silnic a souvisejících dopravních 
staveb cca jednu miliardu korun 
ročně, tedy 2,5krát více, než tomu 
bylo v přechozích obdobích. Letos 
by to ale mohlo být až cca 1,7 
miliardy korun, což je už téměř 
4,5krát více!
Vnitřní dluh na krajských silni-
cích v našem kraji činil před šesti 

lety více jak 11 miliard korun, 
a proto i při tomto nárůstu 
objemu investic a zavedeném sys-
tému oprav (co nejdříve opravit 
hlavní a nejvíce vytížené komu-
nikace v každém z pěti okresů 
a pokračovat dále k těm méně 
frekventovaným) je zásadní 
náprava na řadu let, a to za před-
pokladu dodržení uplynulými 
šesti roky nastaveného objemu 
investovaných peněz, což je 
jednou z nejdůležitějších priorit 
vedení kraje.
Je mi tedy jasné, že i letos nám 
v kraji zbyde ještě mnoho silnic, 
za něž slova chvály neuslyším, 
ale přesto jsem nesmírně rád, že 
můžeme investice do silnic ještě 
navýšit.
Přeji vám úspěšný únor naplně-
ný nadějnými vyhlídkami.

Martin Červíček
hejtman Královéhradeckého kraje

V Královéhradeckém kraji 
se loni narodilo 5 203 dětí

V porodnicích v Královéhra-
deckém kraji v roce 2022 přišlo 
na svět celkem 5 203 dětí, z toho 
2 479 holčiček a 2 724 chlapečků. 
Zhruba čtvrtina novorozenců se 
narodila císařským řezem a cel-
kem 154 dětí maminky přivedly 
na svět společně se sourozencem-
-dvojčetem. 

Jen v krajských porodnicích 
v Náchodě, Jičíně, Rychnově nad 
Kněžnou a Trutnově se loni naro-
dilo 2 866 novorozenců. Nejčastější 
jména, která rodiče svým dětem dá-
vali, byla v případě chlapců jména 
Jakub, Matyáš, Vojtěch a Jan. Mezi 
dívčími jmény v roce 2022 převlá-
dala jména Anna, Eliška, Viktorie 
nebo Sofie. 

Největší miminko v krajských 
porodnicích se narodilo v Jičíně –  

byl to chlapeček Milan, který měl 
porodní váhu rovných 5 000 g 
a měřil 55 cm.

Příchod nových občánků 
Královéhradeckého kraje jsme 
netrpělivě sledovali i na letošní 
Nový rok. Jako první přišel na svět 
v 1:14 chlapeček Sebastian, který se 
narodil v trutnovské nemocnici. 
První holčičku Štěpánku přivítali 
na svět v 6:38 v Jičíně.

V Oblastní nemocnici Náchod 
se 1. ledna jako první narodil 
v 5:39 chlapeček Filip a v rychnov-
ské nemocnici přišla na svět v 7:31 
holčička Štěpánka.

Na první letošní novorozeně si 
počkali v hradecké porodnici, kde 
se na Nový rok až před 9. hodinou 
večer jako první narodila malá 
Natálka. |

Na fotografii je se šťastnou maminkou malá Štěpánka z Jahodova, která se 
narodila jako jedno z prvních miminek v Královéhradeckém kraji 1. ledna 2023.
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Broumov usiluje o titul Evropské hlavní město kultury 2028
Broumovsko je místo s boha-

tou historií, unikátní barokní 
architekturou a divokou příro-
dou v srdci Evropy. Aby naplnilo 
svůj potenciál a prostřednictvím 
kultury mohlo zlepšovat životní 
úroveň v celém kraji, chce se stát 
Evropským hlavním městem 
kultury 2028. 

Prestižní titul uděluje každý rok 
Evropská unie dvěma městům ze 
dvou zemí. Broumov se v partner-
ství s Královéhradeckým krajem 
a sousedy z Polska uchází o titul 
Evropské hlavní město kultury 
(EHMK) pro rok 2028. V červnu 
letošního roku se bude rozhodovat 
mezi ním a Českými Budějovicemi.

„Účast v soutěži je přiroze-
ným krokem, který pomůže dál 
rozvíjet celý region. Broumov 
reprezentuje také všechna města 
a obce Královéhradeckého kraje, 
a pokud uspěje, my všichni bude-
me mít vyhlídky na udržitelnější 
budoucnost,“ upřesnila koor-
dinátorka kandidatury Marie 
Silondi.  

„Kandidaturu Broumova 
na titul Evropské hlavní město 
kultury 2028 považuji za jedineč-
nou příležitost navrátit Broumo-
vu a jeho okolí význam místa 
setkávání a poznávání různých 
kultur, tradic. Královéhradecký 
kraj tuto kandidaturu podpo-

Z ReGIonU

ruje v maximální možné míře 
už od samotného počátku. Loni 
jsme vypsali speciální dotační 
program ve výši tří milionů 
korun, jehož prostřednictvím 
chceme podpořit všechny aktéry 
kulturního dění, kteří pomohou 
kandidaturu Broumova dovést 
do úspěšného cíle. Věřím, že se to 
Broumovu v červnu podaří,“ řekl 
hejtman Martin Červíček. 

Příjem žádostí do dotační-
ho programu skončil na konci 
loňského roku, nyní se žádosti 
vyhodnocují a nejpozději do břez-
na budou známy výsledky. 

„Jak můžete pomoci i vy? Ne-
bojte se odpovídat na různé výzvy, 

přihlásit se jako dobrovolník/
dobrovolnice, sdílet své nápady, 
říct o tom, co se děje, kolegovi 
v práci nebo sledovat Facebook, 
Instagram a web Broumov 2028. 
Podrobnosti naleznete na webu 
www.broumov2028.cz,“ dodává 
Marie Silondi.

Na základě hodnocení a připo-
mínek odborné poroty postupující 
města nyní rozpracovávají své 
přihlášky, rozvíjejí partnerství, 
spolupráci i kulturní projekty. 
V červnu 2023 bude znám defini-
tivní vítěz a nástupce Prahy a Plz-
ně, měst, která dosud jako jediná 
v ČR v letech 2000 a 2015 prestižní 
titul získala. |

Na podporu hradeckých divadel, filharmonie i archeoparku 
ve Všestarech kraj uvolní více jak 13 milionů korun

Radní Královéhradeckého 
kraje schválili poskytnutí 
finančních prostředků pro čtyři 
obecně prospěšné společnos-
ti působící v kulturní oblasti 
v regionu. Jedná se o Klicperovo 
divadlo v Hradci Králové, Filhar-
monii Hradec Králové, Divadlo 
Drak a Archeopark Všestary. 
Těmto organizacím hodlá kraj 
na jejich provoz poskytnout 
souhrnnou částku přesahující 
13,4 milionu korun.

Podpora organizací působí-
cích v oblasti kultury je v dnešní 
nejisté době o to důležitější, 
protože jim dává jistotu pro 
plánování a přípravu nejrůzněj-
ších aktivit pro veřejnost. Kromě 
divadelního či hudebního vyžití 
nabízí také různé formy vzdě-
lávacích programů nejen pro 
školská zařízení. Díky jedineč-
nému zaměření a vysoké úrovni 
jejich produkce jsou tyto kultur-
ní stánky také velice atraktivním 
turistickým místem, což dále 
podporuje cestovní ruch v celém 
Královéhradeckém kraji.

Klicperovo divadlo v Hradci Krá-
lové získá od kraje pro letošní rok 
přes 3,61 milionu korun. Divadlo 
vzniklo v roce 1885 a profesio-

nální soubor zde působí od roku 
1949. Největší úspěchy si divadlo 
připsalo po roce 1989, kdy celkem 
čtyřikrát získalo ocenění Divadlo 
roku České republiky, a to na zákla-
dě prestižní ankety Nadace Alfréda 
Radoka. Pořádá divácky atraktivní 
divadelní festivaly – Čekání na Vác-
lava a REGIONY. Ve foyer divadla 
najdete Galerii U Klicperů, která 
pro každou divadelní sezonu při-
pravuje sérii výstav malířů, grafiků 
i sochařů. Soubor divadla působí 
na čtyřech scénách.

Filharmonii Hradec Králové 
kraj hodlá poskytnout 5,88 mili-

onu korun. K založení tohoto hu-
debního tělesa došlo v roce 1978. 
Od roku 2005 filharmonie pořádá 
ve spolupráci s Českým rozhlasem 
Vltava unikátní festival Hudební 
fórum Hradec Králové. Spolupra-
cuje s předními dirigenty či sólisty 
a je příkladným reprezentantem 
v zahraničí.

Divadlu Drak a jeho Mezinárod-
nímu institutu figurálního divadla 
by v letošním roce mělo připad-
nout přes 1,86 milionu korun. 
Divadlo Drak je domácí hradeckou 
scénou, jehož tvorba od počátku 
vychází nejen z tradice východo-

českého loutkářství, ale také z prin-
cipu originální autorské tvorby pro 
děti i dospělé založené na imagina-
ci a neotřelé nápaditosti. Za svou 
historii se často stalo průkopníkem 
nových metod a tvůrčích postupů 
a získalo nespočet tuzemských 
i zahraničních ocenění.

Archeopark Všestary by měl 
obdržet na svůj provoz přes dva 
miliony korun. Archeopark vznikl 
v roce 2012. Areál návštěvní-
kům nabízí jedinečnou expozici 
pravěku s názornými ukázkami 
dobových zvyků, řemesel a obyče-
jů. Stávající „pravěká vesnice“ byla 
rozšířena díky podpoře Králové-
hradeckého kraje na komplexní 
areál s novou budovou hlavní ex-
pozice pravěku, budovou venkovní 
expozice a ukázkami pravěkých 
staveb, jako je neolitický dům, 
eneolitický dům a expozice do-
mácího zvířectva. Součástí areálu 
je také sklad archeologického 
materiálu.

Královéhradecký zřizuje 10 pří-
spěvkových organizací v kulturní 
oblasti. Vedle toho je spoluzakla-
datelem obecně prospěšných spo-
lečností, jako jsou výše zmíněná 
divadla, filharmonie či archeo-
park. |
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Doktor Vlastimil Kyral (vpravo) převzal ocenění z rukou hejtmana Martina Červíčka.

Krajská záchytná stanice v Hradci Králové zůstane v provozu
Provoz Protialkoholní záchyt-

né stanice Královéhradeckého 
kraje bude pokračovat i v roce 
2023. Kraji se podařilo najít 
nového vedoucího lékaře, který 
svou odborností zajistí zákonné 
podmínky pro fungování tohoto 
krajského zdravotnického zaříze-
ní. Zároveň s tím kraj vypsal výbě-
rové řízení na nového ředitele či 
ředitelku záchytné stanice. 

„Záchytná stanice v Hradci 
Králové zůstane v provozu. Jmé-
nem Královéhradeckého kraje 
bych chtěl znovu poděkovat panu 
doktoru Kyralovi za jeho letité 
vedení krajské záchytné stanice 
a zároveň za to, že nám význam-
ně pomohl při nalezení řešení 

pro fungování zařízení i po jeho 
odchodu do zasloužené penze,“ 
zhodnotil radní pro zdravotnictví 
Zdeněk Fink.

Královéhradecký kraj řešil 
budoucnost záchytné stanice 
v Hradci Králové od jara 2022, kdy 
přijal oznámení o odchodu ředite-
le Vlastimila Kyrala. Od ledna roku 
2023 tak hrozilo, že zařízení nebu-
de moci pokračovat v provozu.

Kraj postupně vyhlásil dvě 
výběrová řízení na ředitele a sou-
časně vedoucího lékaře záchytné 
stanice. Obě výběrová řízení byla 
neúspěšná. Následně se kraj po-
kusil zajistit provoz zařízení přes 
externího provozovatele. To je jed-
na z možností zajištění provozu 

záchytné stanice, kterou některé 
kraje v ČR praktikují. Ani tato al-
ternativa ale nepřinesla řešení.

„Jádro problému spočívalo 
v nalezení vedoucího lékaře 
s potřebnou odborností. Garanta, 
který zajistí všechny zákonné 
podmínky pro provoz záchytné 
stanice. Jsem rád, že po několika 
měsících hledání jsme koneč-
ně nalezli řešení a že záchytná 
stanice bude fungovat i nadále. 
Aktuálně probíhá výběrové řízení 
na ředitele, který bude odpovídat 
za samotný provoz této krajské 
příspěvkové organizace. Už teď 
ale víme, že v roce 2023 bude pro-
voz záchytné stanice pokračovat,“ 
doplnil radní Fink.

Dočasně bude Protialkoholní 
záchytná stanice Královéhradec-
kého kraje v pracovních dnech 
přijímat klienty pouze v nočních 
hodinách od 19:00 do 7:00. O ví-
kendech a svátcích bude provoz 
nadále nepřetržitě 24 hodin. Tato 
dočasná varianta je v současnosti 
jediné možné řešení pro zachová-
ní provozu.

Od roku 1993 do června roku 
2002 zřizoval protialkoholní 
záchytnou stanici Hradec Králové, 
poté přešla pod kraj. Záchytná sta-
nice ročně provede více jak 1200 
vyšetření a přijme zhruba 1000 
osob. Na její provoz kraj ročně 
vynakládá v průměru 11 milionů 
korun. |

ZDRavotnICtvÍ  

Hejtman ocenil práci dlouholetého ředitele záchytky Vlastimila Kyrala 
Hejtman Martin Červíček 

ocenil ředitele Protialkoholní 
záchytné stanice Královéhra-
deckého kraje Vlastimila Kyrala 
medailí hejtmana za jeho téměř 
třicetileté působení a obětavou 
práci pro krajské zdravotnictví. 
Doktor Kyral na začátku roku 
odešel do penze.

„Vlastimil Kyral působil 
ve funkci ředitele, odborného 
zástupce i lékaře od převedení 
záchytné stanice pod příspěvko-
vou organizaci kraje v roce 2002 
a za to mu patří velké poděkování. 
Práce s lidmi, kteří se dostanou 
na záchytnou stanici z různých 

koutů našeho regionu, je často ne-
snadná a za její výborné zvládání 
patří doktoru Kyralovi obrovský 
respekt. Zároveň jsem potěšen, že 
on sám nám pomohl s nalezením 
nového vedoucího lékaře s potřeb-
nou odborností a záchytná stanice 
bude fungovat i nadále po jeho od-
chodu do zasloužené penze,“ uvedl 
hejtman.

Dnes už bývalému řediteli 
společně s hejtmanem poděko-
val také radní kraje pro zdravot-
nictví Zdeněk Fink. Lékař Vlas-
timil Kyral se bude dále věnovat 
pacientům ve své psychiatrické 
praxi v Dobrušce. |

Nepít je umění! Začíná Suchej únor
S heslem Nepít je umění! star-

tuje 11. ročník kampaně Suchej 
únor, která si dává za cíl osvětu ko-
lem konzumace alkoholu v České 
republice. Téměř polovina účast-
níků díky kampani zmírní riziko-
vou konzumaci alkoholu a každý 
se stává také důležitou inspirací 
pro více jak milion obyvatel Česka, 
kteří jsou na hraně rizikové kon-
zumace a alkoholismu.

Výzva vypadá zprvu jedno-
duše: zkusit jeden měsíc úplně 

bez alkoholu. „Ve skutečnosti je 
za tím odvaha zkusit něco nové-
ho, schopnost podívat se upřím-
ně sám na sebe, síla vykročit ze 
zajetých kolejí a jít svou vlastní 
cestou,“ uvádí organizátoři kam-
paně. 

Podporu tomuto ojedinělému 
projektu vyjádřil i Královéhra-
decký kraj. Pomozte šířit důležité 
téma a zapojte se do měsíční 
výzvy. Další informace naleznete 
na www.suchejunor.cz. |
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V Královéhradeckém kraji se uskuteční Burza filantropie
Na území Královéhradeckého 

kraje se na konci října uskuteční 
Burza filantropie, při níž mohou 
neziskové organizace a sociální 
podniky působící v regionu získat 
podporu od podnikatelů či veřej-
né správy. Úspěšný projekt burzy 
bude na základě licence od Koalice 
nevládek Pardubicka organizovat 
krajský úřad.

Myšlenkou Burzy filantropie je 
podpořit neziskový sektor a pro-
pojit jej se zástupci podnikatelské 
sféry i veřejné správy. Díky tomu 
mohou neziskové organizace 
získat potřebnou podporu pro 
svůj projekt, na kterou by jinak 
nesehnaly finance z grantů a do-
tací. V regionu je řada význam-
ných podnikatelských subjektů, 
které by se do projektu mohly 
zapojit. Burzu filantropie hodlá 
Královéhradecký kraj podporovat 
nejen skrze pořadatelství, ale také 
finančně.

Burza filantropie již 10 let 
pomáhá neziskovým organizacím 
získat finanční či materiální pod-
poru pro jejich projekty. Postupně 

se rozšířila z Pardubického kraje 
do dalších regionů, přičemž Krá-
lovéhradecký kraj je první, kdo ji 
bude na základě licence pořádat 
přímo jako hlavní pořadatel.

„První Burza filantropie v Krá-
lovéhradeckém kraji se uskuteční 
v pondělí 30. října pro celý region 
najednou, v následujících letech 
počítáme podle zájmu ze strany 
neziskových organizací i podnika-
telů s konáním burzy v jednotli-
vých okresech Královéhradeckého 
kraje. Donátoři tak mohou podpo-
řit neziskové organizace a sociální 

podniky v regionu, ke kterému 
mají bližší vztah. V průběhu 
dubna uspořádáme seminář pro 
žadatele na téma: Jak napsat pro-
jekt do Burzy filantropie,“ sdělil 
radní pro oblast grantů a dotací 
Adam Valenta.

Burza filantropie funguje tak, 
že neziskové organizace nejprve 
přihlásí svůj projekt prostřed-
nictvím webových stránek www.
burzafilantropie.cz. Donátoři z řad 
soukromého a veřejného sektoru 
následně vyberou z přihlášek 
ty, které postoupí do finále, tedy 

na samotnou Burzu filantropie. 
O postupujících projektech bude 
na webu burzy rozhodovat i veřej-
nost svým hlasováním.

Během burzy dostanou zástup-
ci neziskových organizací osmi-
minutový prostor, aby svůj nápad 
představili. Fantazii a originalitě 
prezentace se meze nekladou, 
ale pro všechny účastníky bude 
k dispozici školení, jak svou vizi 
správně a úspěšně prezento-
vat. Na základě vystoupení pak 
donátoři rozhodnou o finanční 
či materiální podpoře a jednomu 
projektu může pomoci více doná-
torů. Donátoři si mohou vybrat 
i projekt, který ani nepostoupil 
do finále, a tomu pomoci na zákla-
dě takzvané „divoké karty“.

O podrobnostech a termínech 
Burzy filantropie bude kraj pravi-
delně informovat na svém webu 
a sociálních sítích. Organizaci 
burzy zajišťuje Oddělení regio-
nálního rozvoje Krajského úřadu 
Královéhradeckého kraje, kontakt-
ní osobou je Iva Skalská (iskalska@
kr-kralovehradecky.cz). |

Na podporu péče o ohrožené děti 
půjde přes 20 milionů korun

Radní kraje schválili další po-
kračování projektu, jehož cílem je 
příprava na proces deinstitucio-
nalizace a transformace dětských 
domovů v Královéhradeckém 
kraji a podpora systémových 
změn se zaměřením na zkva-
litnění sociálněprávní ochrany 
dětí, na vyhledávání náhradních 
rodičů a inovativní práci s ohro-
ženými dětmi umístěnými nejen 
v dětských domovech. Na tyto 
aktivity půjde do konce roku 2025 
téměř 20,5 milionu korun.

Snahou kraje je nadále pokra-
čovat ve zkvalitňování systému 
péče o ohrožené děti na území 
regionu. Podle stávajícího trendu 
se daří postupné navyšování počtu 
žádostí a také počtu pěstounů, 
kteří budou připraveni přijmout 
i starší děti, děti hendikepované 

či minoritního etnika. Veškeré 
aktivity v této oblasti kraj směřuje 
k tomu, aby co nejvíce ohrožených 
dětí mělo zázemí ve standardním 
rodinném prostředí.

Ke konci roku 2021 bylo v kraj-
ské evidenci 305 dětí vyrůstajících 
v ústavním zařízení. Na druhé 
straně v tu dobu zde bylo pouze 
15 prověřených rodin, které měly 
zájem přijmout dítě do pěstounské 
péče. 

Královéhradecký kraj bude 
ve spolupráci s městskými úřady 
a neziskovými organizacemi dále 
pokračovat v pořádání již tradič-
ního Týdne pěstounství na podpo-
ru náhradní rodinné péče. 

Financování podpory péče 
o ohrožené děti pokryje z 90 % 
dotace z Operačního programu 
Zaměstnanost+.  |

Fakultní nemocnice Hradec Králové 
hledá dárkyně mateřského mléka

Fakultní nemocnice Hradec 
Králové průběžně hledá dár-
kyně mateřského mléka, které 
potřebuje pro zajištění výživy 
novorozenců hospitalizovaných 
na dětské klinice.

Nemocnice vyzvala dárkyně 
již na konci září 2022, kdy se po-
dařilo získat desítku externích 
dárkyň, díky kterým nemocnice 
získala téměř sto litrů mateřské-
ho mléka.

„Část z nich už s darováním 
mléka přestává a my potřebu-
jeme zajistit další dárkyně ma-
teřského mléka,“ uvedla vedoucí 
Tkáňové ústředny a Mléčné ban-
ky FN HK Miroslava Jandová.

Za dobrovolné darování 
nemocnice nabízí dárkyním 
příspěvek na stravu ve výši 250 
korun za litr mikrobiologicky 

nezávadného mateřského 
mléka. „Nemocnice má zájem 
o mléko dárkyň do šesti měsíců 
věku dětí. Pro zajištění dostatku 
mléka nemocnice také oslovila 
zdravotnická zařízení v regio-
nu, která formou letáků o této 
aktivitě informují kojící ženy,“ 
upřesnil mluvčí FN HK Jakub 
Sochor.

Fakultní nemocnice Hradec 
Králové pro podporu darování 
mateřského mléka v roce 2022 
zavedla možnost týdenních svo-
zů mateřského mléka ze vzdále-
nosti do 50 kilometrů od Hradce 
Králové.

Informace o darování 
mateřského mléka najdete 
na www.fnhk.cz/tku/mlecna-
-banka nebo na telefonním čísle 
495 833 750 od 6:00 do 15:30.  |
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Nový web představuje krajské tradice a nabízí tipy na výlety
V rámci propagace tradic 

a řemesel v Královéhradeckém 
kraji spustila Královéhradecká 
krajská centrála cestovního ru-
chu nový web: remesla.hkregion.
cz. Na jaře na ni naváže cestova-
telská hra.

Turisté a návštěvníci na novém 
webu najdou ty nejtradičnější 
a nejtypičtější řemesla pro Králové-
hradecký kraj a tipy na 22 muzeí, 
do kterých se za nimi mohou vy-

dat. Ve většině muzeí se navíc, pře-
devším menší návštěvníci, mohou 
těšit na možnost dané řemeslo si 
vyzkoušet a něco malého si vyrobit.

Všechna muzea jsou rovněž 
uvedená v brožuře Po stopách tra-
dičních řemesel v Královéhradec-
kém kraji. Tu vydal Královéhradec-
ký kraj z programu Ministerstva 
pro místní rozvoj ČR a k dostání 
bude ve všech turistických infor-
mačních centrech v kraji. Brožuru 
si můžete už teď prohlédnout 
na webu: bit.ly/řemeslaKHK

„Naším cílem je propagovat 
nejen oblíbené turistické atrakce, 
ale rovněž také rozšiřovat návštěv-

níkům povědomí o kulturních 
institucích a bohatém kulturním 
dědictví Královéhradeckého kraje,“ 
uvedl Martin Soukup, ředitel 
Královéhradecké krajské centrály 
cestovního ruchu.

V rámci propagace tohoto 
tématu také proběhla online mar-
ketingová desetidenní kampaň 
na platformách Google, Seznam 
a Facebook. Celkem se bannery 
zobrazily 620 776 uživatelům, 
z toho 8 152 z nich prokliklo 
přímo na novou tematickou 
podstránku.

Cestovatelská hra, ve které 
budou turisté sbírat za ná-

vštěvu jednotlivých muzeí 
samolepky do hrací karty, pak 
bude spuštěná v nové turistické 
sezóně 2023. 

„Pravidla hry budou jedno-
duchá: nasbírat minimálně pět 
samolepek z pěti různých muzeí. 
Za vyplněnou hrací kartu si pak 
soutěžící budou moci vybrat drob-
né řemeslné výrobky – vánoční 
ozdobičky, hrnečky nebo třeba 
ministavebnice Merkur,“ dodal Jan 
Špelda, marketingový manažer 
KHK CCR.

Více informací o cestovatelské 
hře se turisté dozví na stránce: 
remesla.hkregion.cz | 

Kraj podpoří tradiční regionální festivaly a další kulturní akce
Tradiční kulturní akce s trvalou 

záštitou Rady Královéhradeckého 
kraje se budou i v roce 2023 konat 
za významného finančního při-
spění kraje. Více jak 5,85 milionu 
korun kraj rozdělí pořadatelům 
21 akcí, mezi které patří například 
REGIONY Mezinárodní divadelní 
festival, festival klasické hudby 
Za poklady Broumovska nebo me-
zinárodní festival Rock for People. 

Všechny podpořené akce mají 
dlouholetou tradici, nadregionální 
renomé a všem náleží záštita Rady 
Královéhradeckého kraje na období 
2022 až 2025. Kraj mezi 21 žadatelů 
v roce 2023 rozdělí 5,85 milionu 
korun. Zhruba pětinu z celkové 
sumy obdrží prestižní Mezinárodní 
divadelní festival REGIONY, jehož 
hlavním pořadatelem je Klicperovo 
divadlo, který doplní také venkovní 

Další novinky z oblasti 
cestovního ruchu v našem kraji 

sledujte na webu: ccrkhk.cz

Nominujte řemeslníky na titul Mistr tradiční rukodělné výroby
Královéhradecký kraj přijímá 

nominace na cenu Mistr tradiční 
rukodělné výroby za rok 2022. 
Cena je udělována tvůrcům v ob-
lasti tradičních lidových řemesel 
a těm, kteří se významně zaslou-
žili o jejich udržování a rozvoj.

Nominovat lze do 28. února 2023.
Krajští radní každoročně udílí 

cenu Mistr tradiční rukodělné 
výroby Královéhradeckého kraje 
za významný přínos v oblasti 
tradiční lidové kultury. Návrhy 
na nominace přijímá Regionální 

pracoviště pro tradiční lidovou kul-
turu při Muzeu východních Čech 
v Hradci Králové do 28. února 2023, 
a to na e-mail: m.vlckova@muze-
umhk.cz nebo písemně na adresu 
Muzeum východních Čech v Hradci 
Králové, Regionální pracoviště pro 

tradiční lidovou kulturu, Eliščino 
nábřeží 465, 500 01 Hradec Králové. 
Ocenění schvaluje Rada Králo-
véhradeckého kraje na základě 
doporučení odborné komise.

Podrobnosti o nominaci nalez-
nete na webu: bit.ly/mistrKHK | 

Náchodská nemocnice uspěla v celorepublikové anketě pacientů
Oblastní nemocnice Náchod 

zaznamenala mimořádný úspěch 
v letošním celorepublikovém 
prestižním hodnocení nemocnic. 
Stala se, stejně jako vloni, nej-
lepší nestátní nemocnicí v očích 
dotazovaných ambulantních 
pacientů.

Kategorie Bezpečnost a spoko-
jenost ambulantních pacientů je 
pravidelně jednou ze čtyř hlavních 
oblastí hodnocených a analyzo-
vaných v rámci celostátního po-

rovnání. Prestižní soutěž pořádá 
nezisková organizace HealthCare 
Institute. 

Významného úspěchu dosáh-
la rovněž Oblastní nemocnice 
Jičín, která se umístila na prvním 
místě v republice mezi nestátními 
nemocnicemi za kybernetickou 
bezpečnost.

V anketě uspěla také Nemoc-
nice Rychnov nad Kněžnou, která 
se umístila mezi třemi nejlepšími 
nemocnicemi v rámci některých 

program pod širým nebem v režii 
neziskové organizace Kontrapunkt.

Významnou finanční podpo-
ru kraj hodlá uvolnit také na 18. 
ročník mezinárodního festivalu 
klasické hudby Za poklady Brou-
movska, který se tradičně odehrává 
v desítce kostelů v okolí Broumova 
na Náchodsku.

Částkou 400 tisíc korun kraj 
plánuje také podpořit populár-

ní festival Rock for People, který 
do krajské metropole každoročně 
přiláká desetitisíce návštěvníků 
všech generací.

V seznamu krajem podporo-
vaných akcí pro rok 2023 chybí 
festival Open-Air Police Symphony 
Orchestra, který má rovněž trvalou 
krajskou záštitu. Akce se ale koná 
jednou za dva roky a na letošek tak 
organizátoři o podporu nežádali. |

částí ankety mezi hospitalizova-
nými pacienty.

Dotazování pacientů a za-
městnanců či posuzování ze stra-
ny příslušných specialistů probí-
halo ve čtyřech hlavních a třech 
vedlejších kategoriích od začátku 
února do konce srpna. Soutěž za-
hrnuje 148 nemocnic s akutními 
lůžky z celé České republiky.

Oblastní nemocnice Náchod 
je největším krajským zdra-
votnickým zařízením. V roce 

2020 dokončená první etapa 
její modernizace za 1,6 miliardy 
korun je dosud největší inves-
ticí v historii kraje. V současné 
době kraj připravuje druhou 
etapu. Důležitých investic se 
dočkají také ostatní krajské 
nemocnice – v Jičíně a Trutnově 
se staví nové pavilony, ve Dvoře 
Králové nad Labem operační 
sály a v rychnovské nemocnici 
na jaře začne rozsáhlá moderni-
zace a přístavba pavilonu DIGP. |

InFoRmUjeme  
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Klienti dvorského domova pro seniory se vrátili zpět 
V krajském Domově důchodců 

Dvůr Králové nad Labem skončila 
kompletní rekonstrukce koupe-
len. Všech 27 dočasně přestěho-
vaných klientů se již vrátilo zpět 
do svých pokojů. Za stavební práce, 
které byly nutné z důvodu havárie 
vodovodního potrubí a rozvodů 
topení, zaplatil Královéhradecký 
kraj necelých 25 milionů korun.

„Na konci roku 2021 jsme kvůli 
havárii museli přistoupit k mi-
mořádnému řešení, a to přestěho-
vání části klientů do náhradních 
prostor, což bylo náročné jak pro 
personál, tak pro klienty samé. 
Někteří strávili rok v úplně jiném 
prostředí a náročné to také měli 
ti, kteří v domově zůstali, protože 
stavební úpravy probíhaly za pro-
vozu. Jsem ráda, že se vše podařilo 
a výsledek vypadá skvěle. Klienti, 
kteří se po roce vrátili do svých 
pokojů, jsou velmi spokojeni. 
Velké poděkování patří celému 
týmu paní ředitelky Lorencové, 
stavební firmě, a především klien-

tům a jejich rodinným příslušní-
kům,“ uvedla náměstkyně Martina 
Berdychová odpovědná za sociální 
oblast.

Po dobu rekonstrukce kraj za-
jistil důstojné a bezpečné zázemí 
pro 27 klientů, kteří se dočasně 
přestěhovali do soukromého za-
řízení Vividus East ve Dvoře Krá-
lové. Mezi velké výhody patřilo 
ubytování ve stejném městě, kdy 
se po dobu rekonstrukce o pře-

Nově zrekonstruované koupelny dvorského domova pro seniory.

SoCIÁlnÍ oBlaSt 

stěhované klienty starali stejní 
ošetřovatelé a ošetřovatelky.

„Za stavební práce ve dvorském 
domově jsme zaplatili necelých 25 
milionů korun. Spočívaly v komplet-
ní výměně rozvodů, v obložení 40 
koupelen jak na pokojích klientů, 
tak čtyř koupelen ve společných 
prostorech. Nové podlahy řemeslníci 
provedli již beze spár, což umožňuje 
lepší údržbu a zabezpečení nezbyt-
ných hygienických požadavků. 

Všechny koupelny jsme vybavili 
LED svítidly a koupelnové doplňky 
pořídili z vysoce odolného materiálu 
proti korozi. V pokojích a na chod-
bách jsme pro větší bezpečnost kli-
entů nahradili původní podlahovou 
krytinu a snížili sokly. Za odvedenou 
práci na projektu děkuji investiční-
mu oddělení krajského úřadu,“ sdělil 
první náměstek hejtmana Pavel 
Bulíček odpovědný za investice.

Domov důchodců Dvůr Králo-
vé nad Labem zajišťuje služby se-
niorům, kteří vyžadují zvýšenou 
pravidelnou péči o vlastní osobu 
z důvodu zhoršeného zdravot-
ního stavu v důsledku vysokého 
věku. Obsluhuje zejména klienty 
z Královédvorska, o které se stará  
41 pracovníků v přímé péči  
a dalších 17 zajišťuje stravování, 
provoz a úklid. Zařízení dlouhodo-
bě pracuje na zkvalitňování péče 
o závislé seniory. Mezi jeho největší 
úspěchy posledních let patří za-
vedení paliativní péče, které bylo 
oceněno na celostátní úrovni. |

Kraj staví na okraji Hradce Králové nové pobytové zařízení
Královéhradecký kraj staví v hra-

decké místní části Roudnička nový 
domov pro osoby se zdravotním 
postižením. Nové zařízení vznik-
ne na místě bývalého národního 
výboru a předpokládané náklady 
dosáhnou přibližně 74 milionů 
korun. Kraj na stavbu získal dotaci 
od Ministerstva pro místní rozvoj 
ČR ve výši 54 milionů korun.

Nové sociální zařízení vznik-
ne v Roudničce v rámci projektu 
Rozvoj dostupnosti pobytových 
služeb pro osoby s postižením 

v lokalitě Hradec Králové. Jeho cí-
lem je zvýšení kapacit pobytových 
služeb sociální péče komunitního 
charakteru pro osoby s postiže-
ním a současně zvýšení místní 
dostupnosti tohoto typu služeb 
pro obyvatele Královéhradeckého 
kraje.

Díky projektu vznikne 
na okraji Hradce Králové nový 
a plně vybavený domov pro 18 
klientů se zdravotním postiže-
ním, který bude disponovat záze-
mím pro denní programy. Nyní 

je hotová hrubá stavba a dělníci 
uvnitř pokládají rozvody. 

Ve třech samostatných domác-
nostech, vždy pro šest osob, budou 
mít obyvatelé k dispozici převáž-
ně jednolůžkové ložnice, vlastní 
kuchyň, obývací pokoj s jídelním 
koutem a hygienické zázemí. Poby-
tové zařízení pro klienty s mentál-
ním a kombinovaným postižením 
s vysokou mírou potřebné podpory 
na Hradecku zatím chybí.

Náklady na demolici bývalého 
národního výboru a stavbu nové bu-

dovy a její následné kompletní vyba-
vení budou činit téměř 74 milionů 
korun. Královéhradecký kraj získal 
na tento projekt dotaci od Minister-
stva pro místní rozvoj ČR.

Realizací projektu dojde 
ke zlepšení infrastruktury Králo-
véhradeckého kraje pro zajištění 
pobytové sociální služby komu-
nitního charakteru pro osoby se 
zdravotním postižením. Zařízení 
bude po jeho dokončení provo-
zovat Domov Dědina se sídlem 
v Opočně. | 

Rodačka z Broumova oslavila 
úžasné 101. narozeniny

Paní Jarmila Postolková je nejstarší klientkou krajského Domova 
U Biřičky v Hradci Králové. Sluch jí sice už moc neslouží, ale výborně se 
dorozumí znakovým jazykem. V polovině ledna přijala s nadšením celou 
řadu gratulantů, mezi kterými byla i náměstkyně hejtmana pro sociální 
oblast Martina Berdychová (vpravo) a primátorka Hradce Králové Pavlína 
Springerová (vlevo). Přejeme hodně zdraví a elánu do dalších let! |
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RoZhovoR

Mému srdci vévodí chemie, kterou bychom mohli využít k řešení 
neduhů našeho životního prostředí, říká mladý vědec Tomáš Heger

V roce 2022 začal Tomáš Heger 
studovat na britské Univerzitě 
v Cambridgi. I přes to zůstává ten-
to talentovaný absolvent krajské-
ho Jiráskova gymnázia v Náchodě 
skromný ve chvíli, kdy o svém 
mimořádném úspěchu vypráví. 
V rozhovoru do únorového čísla 
U nás v kraji jsme se ho zeptali 
na to, jak studium probíhá, ale 
i na to, čemu by se jednou chtěl 
jako vědec věnovat.

 
Máte za sebou první semestr stu-
dia na University of Cambridge. 
Jaké to je studovat na jedné z nej-
prestižnějších univerzit na světě?

Krátce řečeno – intenzivní. 
Objem učiva je tam i ve srovnání 
s jinými univerzitami hodně velký, 
a studium si žádá hodně času 
a energie. Zároveň se mi ale otevře-
lo celé spektrum aktivit, zážitků, 
kulturních i sportovních činností, 
které dělají každý den jedinečným.

Byl to váš sen dostat se právě 
na tuto univerzitu?

Rozhodně ano. Cambridge má 
unikátní pozici v oboru, který mě 
zajímá, a hlubokou historii, která 
vás sleduje na každém kroku. Také 
je tam mnoho příležitostí. Napří-
klad pracovat se světově proslulý-
mi vědci. Především mi ale velmi 
pomohla osobní doporučení lidí, 
kteří s ní již mají zkušenosti. Hod-
ně jsem se tedy k této univerzitě 
upnul, a zatím mě nezklamala.

Máte nějaký vzor mezi českými 
nebo i světovými vědci?

Rozhodně! Zejména vědci, se 
kterými jsem se mohl osobně 
seznámit, mě mnohdy ovlivnili. 
V Česku to byli například Petr 
Slavíček nebo Eva Krupičková Plu-
hařová. Jako již zesnulé vědecké 
osobnosti mi pro změnu hodně 
imponují dánský fyzik Niels Bohr 
nebo Stephen Hawking, jedna 
z největších ikon Cambridge.

Věnujete se přírodním vědám. 
Můžete v krátkosti čtenářům 

přiblížit, co takové studium 
obnáší?

První dva roky studia se budu vě-
novat dost široce pojatým tématům, 
ze kterých si vybírám předměty – 
v rámci tohoto oboru se studuje fy-
zika, chemie, biologie, i všechny pod-
obory, které pod tyto vědy spadají. 
Následně se pak budu specializovat 
na jednu užší oblast vědy – v mém 
případě nejspíše chemii.

Výuka samotná pak má tři hlavní 
složky – přednášky, laboratorní 
praktika (kterých tam je mnohem 
více než u nás) a supervize. Super-
vize jsou takové doplňkové hodiny 
jednoho učitele na dva až tři studen-
ty, kde se do větší hloubky prochází 
témata probraná v přednáškách.

Dokázal byste shrnout základní 
rozdíly mezi studiem v Česku 
a studiem ve Velké Británii?

Minimálně v mém oboru bych 
řekl, že se v Británii věnuje větší po-
zornost skutečné práci v laboratoři. 
Také mi přijde, že tamní studenti 
jsou víc v kontaktu s tou realitou 
vědeckého života a práce vědce. 
Díky tomu mají mnohem více 
příležitostí věnovat se tématům, 
která je zajímají. Na druhou stranu 
studium na vysoké škole v Česku 
člověka více vede k takové dospělé 
samostatnosti, přijde mi, že tenhle 
aspekt života tam není úplně zdů-
razněný. Zeptejte se mě za dva roky, 
třeba to dokážu popsat lépe.

Přednášky na Cambridge máte 
i o víkendech, je to tak?

Je to tak, přednášky jsou 
i v sobotu, a v neděli se pro změnu 

občas konají supervize. Musím ale 
říct, že je to spíše výjimka týkající 
se přírodovědců, většina ostatních 
studentů má o víkendu volno.

Představoval jste si, že bude studi-
um takto obtížné?

Víceméně ano. Už na střední 
škole jsem učivu věnoval doce-
la dost času. Hlavní změna pro 
mě tedy byla v tom, že studium 
a zejména samostudium je pro mě 
nyní nutnost, zatímco dříve jsem 
se učil spíše ze zvědavosti.

A jak vám jde studovat v cizím 
jazyce? Byl to pro vás problém?

Naštěstí moje generace má an-
gličtinu jako druhou přirozenost, 
takže v tomhle směru jsem potíže 
nezaznamenal. Přestože ten jazyk 
není úplně libozvučný, tak je prak-
tický a hlavně jednoduchý. A navíc 
v současné vědě je stejně většina 
pojmů přejatá právě z angličtiny, 
takže to ani není taková změna.

Co vás na studiu baví nejvíce? Už 
víte, jaké oblasti vědy byste se 
jednou chtěl věnovat?

Mě osobně nejvíc baví, když 
můžu propojovat různé styly my-

šlení, když třeba přijdu na před-
nášku o buňkách, a začnu tam 
používat myšlenkové pochody 
organického chemika. Tahle velká 
propojenost je unikátní snad 
jenom pro Cambridge.

V praktičtějším měřítku mému 
srdci stále vévodí chemie, přede-
vším taková, kterou bychom moh-
li využít k řešení různých neduhů 
našeho životního prostředí. Dva 
roky jsem se už na stáži věnoval 
výpočetní chemii skrze počítač, 
těším se, až si vyzkouším i další 
chemická zaměření.

Přírodní vědy vás bavily už 
od mala?

Spíše než vědy mě zajímala 
příroda samotná, přišla mi krásná 
a záhadná. Takový větší zlom pak 
přišel na gymnáziu, kdy jsem se 
prostřednictvím soutěží a olym-
piád začal věnovat všem možným 
oborům, ale chemie se mi z něja-
kého důvodu stala nejbližší.

Mezi čtenáři jsou možná mladí 
lidé, kteří by chtěli jednou dokázat 
to, co vy. Co byste jim poradil? Jaká 
je cesta k takovémuto úspěchu?

Zní to jako klišé, ale nebát se 
„to“ zkusit – ať už „to“ znamená 
cokoliv, od studia v zahraničí až 
po sledování vlastního kari-
érního snu. Zejména u studia 
v zahraničí se spousta informací 
dá dohledat přes internet, a vždy 
se najde někdo nadšený, kdo se 
vám pokusí pomoct, pokud pro-
jevíte nějaký zájem o „to“, co vás 
láká! A zkušenosti a zážitky, které 
pak získáte, se nedají vyvážit ani 
zlatem. |

Univerzita v Cambridgi či Cambridgeská univerzita (anglicky University of 
Cambridge) je druhá nejstarší univerzita v anglicky mluvící části světa. Univerzita 
sídlí v městě Cambridge vzdáleného 80 km severovýchodně od Londýna. Dnes má 
přibližně 24 tisíc studentů rozdělených v 31 kolejích, což jsou víceméně nezávislé 
instituce, které mezi jiným poskytují studentům i ubytování a stravu.
Na Cambridgské univerzitě studovaly vědecké ikony jako Alan Turing, Stephen 
Hawking, Isaac Newton nebo Charles Darwin. Mezi absolventy je 83 nositelů Nobe-
lovy ceny, což z této univerzity dělá jednu z nejúspěšnější vysokých škol na světě.

Univerzita v Cambridgi
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KAM NA ŠKOLU

Trutnovští strojaři a nástrojáři dostanou nové vybavení pro výuku
Střední průmyslová škola 

v Trutnově na základě více jak 
10 let trvající spolupráce s trut-
novskou firmou Vitesco Tech-
nologies vybavuje dílny nejmo-
dernějšími obráběcími stroji, 
na kterých se učí budoucí strojaři 
a nástrojáři. Škola na konci loň-
ského roku od firmy převzala 
i finanční podporu ve výši sto 
tisíc korun na nákup odborných 
pomůcek.

„Spolupráce a podpora při 
vzdělávání, a hlavně odborné 
přípravě žáků ze strany firem, 
jsou klíčové pro budoucí uplat-
nění absolventů odborných škol. 
Velký přínos této dlouholeté 
provázanosti mezi trutnovskou 

průmyslovkou a Vitesco Techno-
logies reprezentují stovky stu-
dentů, kteří absolvovali odborný 

výcvik nebo výrobní praxi přímo 
ve firmě, měli možnost mít o let-
ních prázdninách smysluplnou 

brigádu ve svém oboru nebo se 
zúčastnili exkurze během roku. 
Někteří absolventi tam dokonce 
našli své první zaměstnání,“ řekl 
náměstek pro oblast školství 
Arnošt Štěpánek.

Škola finanční dar použije 
na vybavení v oblasti číslicově 
řízených obráběcích strojů, které 
se používají pří výuce v ma-
turitním oboru strojírenství 
a učebním oboru nástrojař. Na-
kupované učební pomůcky jsou 
podobné, nebo dokonce identic-
ké jako ty, které se v současnosti 
používají ve firmách. Žáci se tak 
učí přímo na tom, s čím budou 
pracovat během svého budoucí-
ho zaměstnání.  | 

PŘIHLÁŠKU JE NUTNÉ PODAT DO KONCE ÚNORA

osobní údaje o uchazeči a jeho zákonném zástupci
výběr střední školy, oborů vzdělání a termínů konání zkoušek
potvrzení zdravotní způsobilosti ke vzdělávání
opis klasifikace a potvrzení dalších schopností, vědomostí 

přílohy

Pro první kolo přijímacího řízení je možné podat až dvě přihlášky
na obory vzdělání bez talentové zkoušky. Termín pro podání
přihlášky pro 1. kolo přijímacího řízení je do 1. března 2023. 
Přihlášku podává uchazeč, v případě nezletilého uchazeče jeho
zákonný zástupce. Přihlášku je možné donést na podatelnu střední
školy osobně nebo ji zaslat poštou.
Formulář přihlášky ke střednímu vzdělávání má čtyři základní části
(kromě případných příloh): 

      a zájmů uchazeče

Doporučení k vyplňování tiskopisů přihlášek
Využijte elektronický formulář zveřejněný na stránkách Ministerstva
školství, mládeže a tělovýchovy ČR (MŠMT). Vyplňování údajů je
rychlejší a přihlášky jsou lépe čitelné a dochází k méně chybám při
přepisu údajů z přihlášek do informačního systému Centra.

Je-li to v možnostech základní školy, vyžádejte si na přihlášku QR
kód obsahující osobní údaje žáka a výpis z klasifikace. Pro střední
školu to bude znamenat menší administrativní zátěž a sníží se
riziko chyby při přepisu údajů do informačního systému školy.
V případě nejasností při vyplňování přihlášky se obraťte na svého
třídního učitele nebo výchovného poradce, případně přímo na
vybranou střední školu.

Nezapomeňte si dostatečně brzy zjistit, jaké dokumenty vyžaduje
k přihlášce přiložit střední škola nebo které jsou nezbytné, pokud
žádáte o uzpůsobení podmínek přijímacího řízení (v případě, že
jste uchazeč se speciálními vzdělávacími potřebami). Zejména
doporučení školského poradenského zařízení nebo lékařský
posudek o zdravotní způsobilosti není vždy možné získat narychlo
na poslední chvíli.

Uvádějte na přihlášku kontaktní údaje (mobilní telefon i e-mail),
usnadní to komunikaci mezi vámi a střední školou.

Jak uspět u přijímací zkoušky? 

Přijímací testy si můžete vyzkoušet na:
prijimacky.cermat.cz

   Doporučujeme, abyste pozorně četli instrukce, zadání a výchozí
texty u jednotlivých úloh. Mnoho chyb totiž vzniká z přehlédnutí.
   Na test z českého jazyka a literatury je vyhrazeno 60 minut, na
test z matematiky 70 minut. Doporučujeme využít všechen čas
a nevzdávat řešení. Pokud v průběhu zkoušky opustíte učebnu, už
se do ní nebudete moci vrátit.
   Ke zkoušce si přineste povolené pomůcky. V průběhu testu 
z českého jazyka a literatury je povoleno používat pouze psací
potřeby, při testu z matematiky pak psací potřeby a rýsovací
pomůcky. Není povoleno používat kalkulačku.
    Hodnoceny budou pouze odpovědi uvedené v záznamovém
archu. Poznámky si můžete dělat do testového sešitu, u zkoušky 
z matematiky můžete pro poznámky a pomocné výpočty využít
také volné listy papíru, které vám na vyžádání poskytne zadávající
učitel. Jakékoli zápisy mimo záznamový arch nebudou předmětem
hodnocení. Ponechte si tedy dostatek času na přepis odpovědí do
záznamového archu a závěrečnou kontrolu.
    Do archu pište modře nebo černě píšící propisovací tužkou, která
píše dostatečně silně a nepřerušovaně. Nepoužívejte pera nebo
fixy, které způsobují propití textu, ani „gumovatelná“ pera.
    U konstrukčních úloh v testu z matematiky můžete ke konstrukci
použít tužku, v záznamovém archu pak ale všechny čáry potřebné
ke konstrukci obtáhněte propisovací tužkou tak, aby se
minimalizovalo riziko, že bude řešení zapsané obyčejnou tužkou
nečitelné.
    Za neuvedené řešení či za nesprávné řešení úlohy jako celku se
neudělují záporné body. U otevřených úloh platí, že za chybu se
považuje i nesprávná či chybějící dílčí odpověď 
a počet chyb se promítá do celkového hodno-
cení úlohy.
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Z ReGIonU

Do horských středisek míří miliony korun na úpravy bílé stopy
Necelými dvěma miliony 

korun podpořil Královéhradecký 
kraj úpravy lyžařských běžeckých 
tras pro zimní sezonu 2022/2023. 
Tuto částku si rozdělí 11 pro-
vozovatelů horských středisek 
v Krkonoších, Kladském Pomezí či 
v Orlických horách. 

Královéhradecký kraj patří 
v zimě mezi turisticky nejnavště-
vovanější regiony České republiky. 
Běžecké aktivity jsou mezi lidmi 
stále oblíbenější, a proto kraj 
v příštím roce hodlá výrobu bílé 
stopy pro běžkaře ještě více posílit. 

Mezi provozovatele horských 
areálů v roce 2023 hodlá rozdělit 
rekordní tři miliony korun. 

Cílem je nabídnout lidem méně 
nákladnou volnočasovou akti-
vitu.

Spolupráce Královéhradeckého kraje a České komory 
architektů podpoří kvalitnější architekturu v regionu 

Královéhradecký kraj a Česká 
komora architektů uzavřely doho-
du posilující vzájemnou spoluprá-
ci při propagaci architektury a rea-
lizování kvalitních návrhů staveb 
ve veřejných zakázkách. Vedení 
kraje bude zadávat své stavební 
investice častěji prostřednictvím 
architektonické soutěže, připra-
vuje vznik centra pro architekturu 
a nabídne i metodickou pomoc 
městům a obcím v regionu. 

„Kraj jako veřejný zadavatel cílí 
na kvalitní architekturu ve ve-
řejném prostoru, proto chceme 
s Českou komorou architektů 
spolupracovat a vytvářet podmín-
ky pro funkční a zároveň esteticky 
příjemné stavby, ve kterých bude 
radost žít a pracovat. Současně 
jsem si vědom toho, že ne každá 
zakázka má ideální podmínky, 
tedy zajištěné financování a čas 

na důkladnou přípravu. To zname-
ná, že nebudeme nic razantně 
měnit ze dne na den, zachováme 
postupy, na jaké jsme byli dosud 
zvyklí, ale v případech, kde to 
půjde a budou podmínky, budeme 
využívat architektonických soutě-
ží,“ uvedl hejtman Martin Červíček. 

Architektonická soutěž je 
způsob zadání veřejné zakázky, 
která je plně v souladu se zákonem 
o veřejných zakázkách. Současně 
umožňuje zadavateli nerozhodovat 
se jen na základě financí, ale hledět 
i na celkovou kvalitu řešení. Soutě-
žící předkládají konkrétní návrhy 
na domy, mosty či parky a kvalifiko-
vaná porota z nich vybírá nejlepší ře-
šení pro daný úkol. Členy poroty jsou 
zástupci zadavatele i profesionální 
architekti, díky čemuž je výsledkem 
dílo, které svým designem zaujme, 
využije všech technologických mož-

ností a současně splní potřebnou 
a požadovanou funkčnost.

Krajský úřad Královéhradecké-
ho kraje již v minulosti několikrát 
architektonickou soutěž pro zadání 
veřejné zakázky využil. Poprvé se tak 
stalo v roce 2019, kdy touto cestou 
hledal projektanta pro stavbu spor-
tovní haly pro tři novopacké školy. 
Soutěž byla úspěšně vyhodnocena 
následující rok.

V říjnu loňského roku skonči-
la druhá architektonická soutěž, 
během níž kraj úspěšně získal plány 
pro výstavbu chráněného bydlení 
v Nové Pace, které bude mít podobu 
čtyř jednopodlažních domů, jejichž 
spojené dvorky vytvoří prostor pro 
setkávání a nabídnou i dostatek 
soukromí. 

„Královéhradecký kraj syste-
maticky podporuje rozvoj kultury 
na svém území. Působí jako koordi-

nátor významných projektů. Máme 
také zpracovanou Strategii rozvoje 
kultury, kulturního dědictví a kultur-
ních a kreativních odvětví v regionu 
pro roky 2022 až 2030, a v ní se přímo 
zavazujeme k podpoře vzniku kvalit-
ní architektury ve veřejném prosto-
ru, která zároveň sleduje současné 
trendy udržitelného rozvoje. Přitom 
nechceme touto cestou jít jen my 
jako kraj, ale architektonickou sou-
těž jako způsob zadávání veřejných 
zakázek budeme propagovat. Obcím 
a městům nabídneme metodickou 
pomoc se zadáním. Připravujeme 
také vznik krajského architektonic-
kého centra, které bude v této incia-
tivě významnou oporou. Spolupráce 
s Českou komorou architektů je 
pak logickým krokem na naší cestě 
za kvalitní a funkční architekturou 
v našem regionu,“ dodala náměstky-
ně Martina Berdychová. |

Více jak 350 tisíc korun dostali 
na úpravu bílé stopy během letošní 
zimní sezony příjemci z králové-
hradecké a východní části Krkonoš. 
Necelých 350 tisíc putuje do Orlic-
kého Záhoří v Orlických horách. 
Kolem 150 tisíc korun obdrží 
provozovatelé v Kladském pomezí, 
Rokytnice a Olešnice v Orlických 
horách a v centrální části Orlických 
hor. Příspěvky do 100 tisíc korun pak 
podpoří výrobu stopy pro běžkaře 
v novopacké Máchovce, v okolí 
Trutnova, pod krkonošskou Černou 
horou nebo ve Skuhrově nad Bělou. |

V Safari Parku přivítali nové mládě nosorožce 
Chyběly jen dva týdny a v Safa-

ri Parku Dvůr Králové se narodilo 
mládě vzácného nosorožce čer-
ného pod štědrovečerní strome-
ček. Když malá samička přišla 
na svět, měla 28 kilo a za pár 
hodin po porodu se už od své 
matky napila. Od té doby podle 
ošetřovatelů přibírá na váze 
téměř kilo denně. 

Se souhlasem ošetřovatelů už 
mládě během ledna podniklo 
několik výletů do venkovního 
výběhu a podle jeho skotačení si 
to náramně užilo. 

Dvorský safari park patří k nej-
větším a nejúspěšnějším chova-
telům nosorožců na světě. Dosud 
se jich zde narodilo 48, a to včetně 
posledního přírůstku. |



10

POZVÁNKY NA KULTURNÍ AKCE

3. až 5. 2. 
Pololetní prázdniny 
na pohádkovém hradě a zámku 
Staré Hrady u Jičína
Staré Hrady u Jičína
Pohádkový hrad a zámek Staré 
Hrady vás zve na výlet pro děti 
a dospělé. Nechte se unést atmo-
sférou čarodějné pohádkové pro-
hlídky. Otevřeno je v pátek, sobotu 
a neděli od 10:00 do 17:00.

4. až 6. 2. 
Ledová jízda – memoriál 
Dr. Václava Vojtěcha 2023 
Pec pod Sněžkou
Závod odstartuje 4. února v 18 hodin 
z Pece pod Sněžkou a závodníci 

budou mít před sebou trať dlou-
hou 150 kilometrů s tím, že mezi 
etapami musejí bivakovat v okolí 
Lyžařské boudy. Do civilizace se psí 
spřežení vrátí v pondělí odpoled-
ne v Dolním Dvoře.   

3. až 5. 2. 
Za dobré vysvědčení zdarma 
do Aquacentra v Hradci 
Králové
Aquacentrum Hradec Králové
Děti do deseti let, které u po-
kladny aquacentra od pátku  
3. 2. do neděle 5. 2. 2023 ukážou 
své vysvědčení, na němž nebude 
horší známka než trojka, mají 
v těchto dnech vstup do aqua-
centra zdarma. Nutný je pouze 

doprovod rodičů, jak vyžaduje 
návštěvní řád. 

11. a 25. 2. 
Broumovským klášterem 
od sklepa po půdu
Broumovský klášter
Komentované prohlídky běžně 
nepřístupných prostor se usku-
teční v sobotu 11. a 25. února vždy 
od 10:00 do 12:30. 

18. 2. od 9 do 16 hodin
Josefovský masopust 2023
Josefov, Jaroměř
Součástí celodenního programu 
je pestrobarevný průvod městem, 
požehnání průvodu velitelem pev-
nosti i slavnostní střelba, řemeslný 

jarmark s tradičními masopust-
ními pochutinami, lokální pivo 
„Josefovský Šancovák“, soutěž o nej-
lepší koblihy, hra pro malé i velké, 
sklizeň jitrnic a další doprovodný 
program v unikátních kulisách 
pevnostního města Josefova. 

19. 2. od 10 do 16 hodin
Masopust na Šrámkově statku
Piletice
Dvorek statku ožije 10. hodinou 
venkovním trhem s nabídkou 
masopustních dobrot, ukázkou 
bourání prasátka s komentá-
řem mistrů řezníků, prodejem 
zabijačkových pochutin a přede-
vším obchůzkami masopustních 
maškar. 

Galerie moderního umění v Hradci Králové otevírá nové výstavy 
Galerie moderního umění 

v Hradci Králové na začátku 
února otevírá dvě nové výstavy. 
V prostoru Bílé kostky bude uve-
dena tvorba královéhradeckého 
rodáka a signatáře Charty 77 Jana 
Šafránka, jenž ve svých malbách 
mnohofigurálních kompozic 
rozvíjí série nesouvisejících 
mikropříběhů. Černá kostka 
poskytne prostor pro video práce 
Michaely Maupicové, které byly 
doposud veřejnosti představeny 
jen okrajově.

Výstava Jana Šafránka s názvem 
Kavárna Kubišta návštěvníkům 
představí průřez tvorbou tohoto 
malíře a světoběžníka, který svou 
fascinaci viděným světem s jeho 
nonsensovou poezií přetavil 
do nezaměnitelné malířské oslavy 
společnosti lidí. V rámci výstavy 

mohou návštěvníci na stěžej-
ních dílech jednotlivých dekád, 
která jsou dále doplněna rozsáh-

lým souborem kreseb, sledovat 
postupnou krystalizaci autorovy 
obrazové poetiky.

Druhá z otevíraných výstav 
představí tvorbu pohyblivého 
obrazu a kresby multimediální 
umělkyně Michaely Maupicové. 
Její práce byly dříve prezentovány 
v Národní galerii Praha, v praž-
ském Topičově salonu či v kutno-
horském GASKu. Stěžejním dílem 
královéhradecké výstavy bude vi-
deo Kry (2007), které je záznamem 
performativní instalace v krajině, 
kde na vodní hladině plují dva zá-
hadné duté bílé objekty – úkryty, 
z jejichž útrob se ozývají neidenti-
fikovatelné, zdánlivě zvířecí zvuky. 

„Absurdita situace nastolené 
ve videu Kry je navíc umocněna 
názvem, který vyvolává lehký údiv 
nad smyslem výskytu ledových 
ker uprostřed léta na hladině čes-
kého rybníka,“ uvedla kurátorka 
výstavy Jitka Hlaváčková.  | 

Muzeum východních Čech připravuje výstavu o Janu Žižkovi a řadu novinek  
V prvních měsících roku 

2023 Muzeum východních Čech 
v Hradci Králové spustí provoz 
nové interaktivní vzdělávací nad-
stavby stálé expozice Cesty města. 
Program Digitální brána do dějin 
je určený žákům základních 
a středních škol a nabídne čtyři 
interaktivní vzdělávací programy 
podporující digitální gramotnost 
a informatické myšlení žáků 
základních škol a nižšího stupně 
víceletých gymnázií.

Muzeum bude v roce 2023 spo-
lu s Královéhradeckým krajem 
pokračovat v ambiciózním plánu 
přetvořit ve spolupráci s měs-
tem Hradec Králové vojenský 
brownfield Gayerových kasáren 
na kulturní a kreativní kampus, 
podobný MuseumsQuartier 
ve Vídni. Plánovanou rekonstruk-
cí druhého kasárenského objektu 
vznikne multifunkční muzejní 
budova s krajským kreativním 
centrem. 

Na rok 2023 naplánovalo 
hradecké muzeum také několik 
nových výstav: 

„V červnu zahájíme archeolo-
gickou výstavu Jan Žižka – husité 
ve východních Čechách, připomína-
jící výročí 600 let od příchodu Jana 
Žižky do východních Čech a založení 
Menšího Tábora. Návštěvníci se také 
seznámí s počátky husitského hnutí 
a jeho dalším vývojem. Na výstavě 
uvidí nejenom exponáty souvise-
jící s dobovým válečnictvím, ale 

i předměty užívané v tehdejších 
domácnostech. Stranou nezůstanou 
ani doklady vlivů husitství, které se 
uplatnily rovněž v lidovém řemesle 
zejména při výzdobě kachlů a z nich 
stavěných kamen,“ uvedl náměstek 
ředitele muzea pro provoz a výstav-
ní činnost Stanislav Hrbatý.

Muzeum dále plánuje výstavu 
Salon východočeské fotografie 
a chybět určitě nebude tradiční 
a oblíbená podzimní výstava 
Houby živé, jedlé i jedovaté.  | 

Ateliér Jana Šafránka.
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NÁZORY ZASTUPITELů

Články v této rubrice vyjadřují názory zastupitelů, případné reakce adresujte přímo autorům.

Veřejná doprava musí být první volbou
Veřejnou 

dopravu v našem 
kraji využívají 
tisíce cestujících 
denně. Na její 
zajištění vynaloží 
kraj přibližně pětinu ročního 
rozpočtu (více než miliardu). Je to 
hodně, nebo málo? 

V porovnání s ostatními kraji 
jsme někde uprostřed.  Jsem rád, 
že se nám podařilo přesvědčit 
vedení kraje, aby v současné 
době, kdy se vše zdražuje, nedošlo 
ke zvýšení cen jízdného tarifu 
IREDO. Potvrdil se náš předpo-
klad, že je lepší navýšit počty ces-
tujících, a tím zvýšit tržby, které 
částečně pokryjí zvýšené náklady, 
než jednoduše zdražit jízdné.  

Je prioritou dále navyšovat po-
čty cestujících, aby byly finanční 
prostředky, které kraj vynakládá, 
odůvodnitelné. Veřejná doprava 
nemůže být plýtváním penězi, 
a proto je potřeba hledat její 

efektivní využití, které nemusí 
být vždy přijato kladně, jako 
může být ve výjimečném případě 
nahrazení železniční dopravy 
autobusy. Je také velmi důležité 
rozšiřovat propojení všech druhů 
dopravy výstavbou přestupních 
terminálů. 

Zásadní je však spolehlivost 
veřejné dopravy, kde převážně 
železniční doprava má zatím 
„značné“ rezervy. Časté potíže jsou 
s dálkovou dopravou, kdy velká 
zpoždění znamenají ujeté přípoje 
v regionální dopravě. Nelze se 
vymlouvat na to, že tuto dopra-
vu neobjednává kraj. Naopak je 
velmi důležité, aby vedení našeho 
kraje vyvíjelo na ministerstvo 
dopravy neustálý tlak na řešení 
tohoto zásadního problému. 
Mimořádnosti v dopravě je nutné 
řešit tak, aby je cestující pocítil co 
nejméně, což se dnes často neděje.

Projít inflací
Hlavní příči-

nou inflace v ČR je 
přehnaná reakce 
vlády fiskální 
expanzí na útlum 
hospodářství 
při covidu. Tedy 
všechny dotace, podpory, beto-
nování trhu práce. Na ně nijak 
nereagovala Česká národní banka, 
která se bála monetární restrikce. 
Vedle toho běžel mikroekonomic-
ký kanál důsledků covidu: pro-
blémy ve výrobě a dopravě zboží 
znamenaly nedostatek nabídky 
na trhu zboží a výrobních pro-
středků – výrobci mohli klidně 
prodávat za vysoké ceny. Vysokým 
cenám pomohla i vláda snížením 
daní z příjmů a zrušením daně 
z převodu nemovitostí, k tomu 
levné hypotéky – a nastal obrov-
ský růst cen na trhu nemovitostí 
s trendem i stavět, když se to tak 
vyplatí. Následně to nakopnul 
růst cen paliv a energií. A přišla 

pádivá inflace, jsou nastartována 
inflační očekávání a ty už sama 
budou inflaci udržovat. 

Kdyby ČNB byla „ministerstvem“ 
pro boj s inflací, tak by tam už byly 
demonstrace lidí, kteří přicházejí 
o své úspory. A ČNB se má starat 
jen o cenovou stabilitu. Nemá řešit 
další věci – růst HDP, měnový kurz, 
ekologii, rovnost šancí apod. ČNB 
má obrovské možnosti, které může 
využít pro „společenské dobro“, ale 
dělat to nemá. To má dělat vláda 
České republiky. 

Směřujeme tak k poloviční mě-
nové reformě, za 3-4 roky inflace 
15–20 % přijdou lidé o polovinu 
svých úspor, a to i když budou 
dostávat úrok 6 %. Ale zrovna 
ČR jednu takovou čistě peněžní 
pohromu zvládne, a s určitými 
ztrátami v rámci recese se náš 
silný průmysl znovu rozeběhne 
restrukturalizovaný. 

Rudolf Cogan (ODS+STAN+VČ)

Mladí olympionici bojovali o medaile z dílny mistryně Evropy 
i světa, hradecké karatistky Radky Tesařové

Medaile, o které v Králové-
hradeckém kraji na jubilejní 20. 
Olympiádě dětí a mládeže na konci 
ledna soutěžili talentovaní spor-
tovci krajských výprav, pochází 
z dílny hradecké karatistky Radky 
Tesařové, dlouholeté závodnice 
a mistryně Evropy i světa. 

„Těší mě, že logo olympiády 
se rozšířilo do dalších grafických 
prvků, kdy se jeho hlavní motivy – 
obrys hor a kulich s bambulí – staly 
podkladem pro návrh a výrobu 
medailí. Vznikly v dílně Radky Tesa-
řové, úspěšné sportovkyně, mistryně 
Evropy i světa a dlouholeté závod-
nice a vlajkonošky naší výpravy 
sportovců na olympiádě v Ústeckém 
kraji v roce 2016. To všechno je pro 
olympiádu v našem kraji přímo 
symbolické,“ řekl náměstek Arnošt 
Štěpánek za gesci sportu.

Návrh a výroba medailí vychází 
z loga olympiády, které vzešlo ze 

101 návrhů soutěže pro středoško-
láky, kdy porota složená z profesio- 
nálů v oboru grafiky, marketingu 
a zástupců kraje vyhodnotila jako 
nejlepší návrh Antonína Schmieda 
z trutnovského gymnázia. Na jeho 
základě navrhla medaile dlouho-
letá a úspěšná karatistka klubu SK 
Karate Spartak Hradec Králové Radka 
Tesařová.

„Před deseti lety jsem začala 
tvořit návrhy na originální medaile 
a stuhy. Z vlastní zkušenosti vím, 
jak sportovci vnímají hodnotu 
ocenění a že univerzální diplomy 
a prefabrikované výlisky nejsou 
úplně to pravé. Pro mě je hlavním 
motorem grafická tvorba ke kon-
krétní sportovní události a velice 
mě těší, že mohu pro talentované 

sportovce z celé republiky vytvářet 
medaile. Všem olympionikům držím 
palce pro skvělé sportovní výkony 
a bezvadnou atmosféru ve Špindle-
rově Mlýně. Přeji si, aby se medaile 
líbily a oceněným připomínaly 
bezvadnou atmosféru, kterou určitě 
na olympiádě zažijí,“ uvedla ještě 
před vypuknutím dětské olympiády 
Radka Tesařová, která i v letošním 
roce v Nizozemsku vyhrála nejen 
kategorii kumite žen nad 60 kg, ale 
uspěla i v souboji medailistek bez 
rozdílu hmotnosti a získala historic-
ky první titul Grand Champion pro 
Českou republiku.

Olympiáda dětí a mládeže se 
konala v Královéhradeckém kraji 
od 22. do 26. ledna, tedy po uzávěrce 
únorového čísla. Informace o spor-
tovních úspěších vám přineseme 
v březnovém vydání. Už teď je ale 
najdete na sociálních sítích nebo 
webu Královéhradeckého kraje. |
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SOUTĚŽNÍ KŘÍŽOVKA

Kraj se snaží přilákat mladé lékaře k prestižnímu oboru praktického lékařství
Přilákat absolventy lékařských 

fakult k praxi praktických lékařů. 
To je cíl náborové akce, kterou 
spustil Královéhradecký kraj. Spo-
lupracuje na tom se Společností 
všeobecného lékařství, Lékařskou 
fakultou v Hradci Králové a Insti-
tutem postgraduálního vzdělává-
ní ve zdravotnictví. 

„Praktické lékařství je obor, který 
je zajímavý a který je široký, má 
spoustu specifi k a nikdy vás nebu-
de nudit,“ říká Kateřina Javorská, 
praktická lékařka z Nového Města 
nad Metují, která se do náborové 
akce zapojila a během přednášek 
studentům medicíny přibližuje 
výhody vlastní všeobecné praxe, 

a hlavně vyvrací mýty o tom, že 
praktici jsou lékaři druhé kategorie. 

Její slova potvrzuje i radní pro 
zdravotnictví Zdeněk Fink, který 
coby lékař sám na hradecké lékař-
ské fakultě budoucím lékařům 
přednáší. „Až 80 % mediků vůbec 
neví, o čem práce praktického 
lékaře je. Přednášky, během kte-
rých se právě toto dozví, už nesou 
první úspěchy. Zhruba 15 studen-
tů medicíny se nám do projektu 
přihlásilo s tím, že chtějí praxi 
u praktického lékaře vyzkoušet.“

Praktici chybí hlavně na venko-
vě. Jejich věkový průměr navíc stále 
roste. Studenti díky těmto seminá-
řům mají možnost získat stáž v or-

dinaci praktického lékaře a práci si 
vyzkoušet na vlastní kůži. 

„Máme styčné ordinace ve všech 
okresech Královéhradeckého kraje, 
kde se studentům budou věno-
vat lékaři, kteří jsou motivovaní 
a nadšení pro to mladým kolegům 

předat své zkušenosti a znalosti,“ 
doplňuje Kateřina Javorská.

Ordinace praktických lékařů už 
v dnešní době disponují ultrazvu-
kem, někde dokonce rentgenem. 
Dávno neplatí, že praktický lékař 
jen předepisuje léky na kašel nebo 
vystavuje žádanky. Je to prestižní 
obor, který nabízí obrovské mož-
nosti, jak se v medicíně realizovat.

Zájemci se mohou o možnos-
tech zapojení do projektu informo-
vat na facebookové stránce Pracov-
ní skupina venkovského lékařství 
SVL ČLS JEP, případně kontaktovat 
přímo radního pro zdravotnictví 
Zdeňka Finka na e-mailu: 
zfi nk@kr-kralovehradecky.cz |


