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Vítězství v letošním krajském kole soutěže o titul Vesnice roku letos po-
rota poslala na Žďársko. Titul s letopočtem 2010 získala po zásluze obec
Vír. Na břehu řeky Svratky tady na rozloze 531 ha žije zhruba 730 oby-
vatel. "Při našem rozhodování hrála roli celková upravenost obce, její
ekologický přístup v péči o veřejná prostranství, bohatý kulturní život
a zapojení všech generací do života obce," zdůvodnil rozhodnutí kraj-
ské poroty její předseda František Broža. 

„Zisk titulu Vesnice Vysočiny je prestižní ocenění nejen práce místního zastupi-
telstva, ale také úsilí všech občanů, kteří se každodenně podílí na společenském
a kulturním životě obce. Cenu za zasloužené vítězství předám Víru s velkým po-
těšením už koncem července,“ komentoval rozhodnutí komise hejtman kraje
Vysočina Jiří Běhounek. (kraj Vysočina)

Vesnicí roku je letos Vír

Dobová pohlednice – začátek min. století

Botanická zahrada

Divadlo – Charleyova teta Závody do vrchu

Knihovna

Martinské hody
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Hlavní město Praha ve spolupráci
s Botanickou zahradou hl. m. Prahy
se rozhodlo usnadnit přístup vo-
zíčkářům a rodinám s kočárky ke
skleníku Fata Morgana. Za účasti
populárních herců ze současných
televizních seriálů byla v minulých
dnech slavnostně otevřena nová
bezbariérová cesta a nejatraktiv-
nější část pražské botanické zahra-
dy se tak stala snadno přístupnou.
Slavnostního otevření byli přítom-
ni i čestní hosté, vozíčkáři z Ústavu
pro tělesně postižené ve Snědko-
vicích, kteří jako první měli mož-
nost novou cestu vyzkoušet. 

Slavnostní přestřižení pásky a otevření
nové přístupové cesty ke skleníku Fata
Morgana, kterého se ujal primátor
hl. m. Prahy Pavel Bém spolu s Janem

Potměšilem a s kmotrami a kmotry této
cesty Tatianou Vilhelmovou, Martou
Jandovou, Romanem Zachem a Roma-
nem Vojtkem. 
„Botanická zahrada je součástí krásné
pražské Trojské kotliny. Praha zde po-
stavila nádherný a v Evropě unikátní
skleník Fata Morgana, kde se můžeme
procházet pralesem i suššími velehor-
skými pásmy a dívat se na krásné or-
chideje, na fantastické motýly. Jediný
problém Faty Morgany byl v přístupo-
vé cestě. Před rokem jsem slíbil panu
řediteli Vackovi, že to tak nenecháme
a dnes mám velikou radost, že se nám
to podařilo udělat,“ řekl primátor
Prahy Pavel Bém a zároveň za realiza-
ci poděkoval Technické správě komu-
nikací hl. m. Prahy.  
Přístup do Botanické zahrady je bez-
bariérový. Parkování aut označených

značkou pro invalidy je možné na
všech parkovištích. Ve skleníku Fata
Morgana a u poklady venkovní expo-
zice Areál JIH je bezbariérový WC na
euroklíč. 
Velkou pozornost věnuje zahrada také
zrakově postiženým návštěvníkům.
V dubnu tohoto roku představila ve-
řejnosti novou Stezku pro nevidomé,
která je součástí již několik let probí-
hajícího projektu Zahrada. Stezka je le-
mována třiceti informačními panely, na
nichž jsou také texty v Braillově písmu.
Projekt Zahrada vznikl za finančního
přispění Magistrátu hl. m. Prahy. V bo-
tanické zahradě je handicapovaným
návštěvníkům k dispozici odborná prů-
vodcovská služba. Je třeba se předem
ohlásit telefonicky nebo e-mailem.

(Hlavní město Praha)

Botanická zahrada v Troji slavnostně
otevřela bezbariérovou cestu
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Projekt na vzdělávání zaměstnanců
Královéhradeckého kraje začal loni
v září. Jeho celkové náklady činí více
než dva miliony korun, většinu finan-
cí na tento projekt se podařilo kraji zís-
kat z fondů Evropské unie. Zaměst-
nanci kraje se díky němu naučí lépe
pracovat s datovými schránkami

a elektronickým podpisem, zlepší si
i své dovednosti s prací na počítači.
Zdokonalí se rovněž mimo jiné v ori-
entaci v katastru nemovitostí, obchod-
ním rejstříku, trestním rejstříku, živno-
stenském rejstříku a dalších důležitých
úkonech, které souvisí s prací na por-
tálech Czech Point.

Díky projektu se zvýší kvalita a rychlost
služeb, které úřad občanům poskytuje.
Zvýší se také efektivita fungování úřadu
a ostatních organizací kraje, posílí trans-
parentnost, zdokonalí kvalita řízení
a managementu v Královéhradeckém
kraji. Projekt je financován z Evropské-
ho sociálního fondu a státního rozpo-
čtu ČR prostřednictvím Operačního pro-
gramu Lidské zdroje a zaměstnanost.
Další informace o projektu vzdělávání
úředníků je možné najít na interneto-
vých stránkách http://www.institutpra-
ha.cz/egon.

(kraj Královehradecký)

Královehradecký kraj vzdělává
zaměstnance, zlepšuje služby veřejnosti

Více než sedm stovek zaměstnanců Královéhradeckého kraje, kteří pů-
sobí na krajském úřadě či v příspěvkových organizacích kraje, se již zú-
častnilo vzdělávání v programu eGon. Díky kurzům se zdokonalují na-
příklad při práci s datovými schránkami či v dovednostech potřebných
pro obsluhu portálů Czech Point a dokážou pak poskytovat lepší služ-
by veřejnosti.

Na značení turistických cílů v re-
gionu v letošním roce poskytne
Královéhradecký kraj více než půl
druhého milionu korun. Rozhod-
li o tom v minulých dnech krajští
radní. Turisté se díky tomu budou
lépe a snadněji dostávat napří-
klad k památkám v Broumově či
do Adršpašsko-teplických skal.
Zamíří s pomocí nového značení
na silnicích i k opočenskému
zámku či do pevnosti Hanička.

„Na území kraje bylo navrženo ke
značení 45 turistických cílů. V první
etapě se nové orientační značky ob-
jeví na silnicích na Rychnovsku, Ná-
chodsku a části okresu Hradec Krá-
lové. Významné kulturně-historické
lokality byly vybírány tak, aby před-
stavovaly souvislé propojené území,“
řekl náměstek hejtmana Helmut Do-
hnálek.
Na Náchodsku získají nové značení
zámky v Ratibořicích, Novém městě
nad Metují a Náchodě, dále pevnost

Josefov, Dobrošov, klášter v Brou-
mově či Adršpašsko-teplické skály.
V okrese Rychnov nad Kněžnou zase

bude zhotoveno například
značení pro zámky v Opo-
čně a Potštejně, pro Muze-
um krajky ve Vamberku
nebo pevnost Hanička. Na
Hradecku vylepší orientaci
značky k bojišti 1866 na
Chlumu či k zámecké kapli ve
Smiřicích.
Královéhradecký kraj počítá
s podporou turistického znače-
ní za zhruba dva miliony korun
i v dalších letech. Na řadu po-
stupně přijdou významné loka-
lity na další části Hradecka, na
Trutnovsku a Jičínsku. Do pro-
jektu bude zařazena také Zoo-
logická zahrada ve Dvoře Králo-
vé nad Labem. Královéhradecký
kraj se snaží podporovat turistic-
ký ruch i prostřednictvím dotací,
které poskytuje například provo-
zovatelům cyklobusů – letos jim
dal zhruba 3,5 milionu korun.

(kraj Královehradecký)

Turisté se díky novému značení snáz
dostanou k památkám

http://www.parlament-vlada.eu
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Posílit bezpečnost silničního pro-
vozu a snížit nehodovost si klade
za cíl Strategie bezpečnosti silnič-
ního provozu Jihočeského kraje
2010–2013, kterou schválilo jiho-
české zastupitelstvo. Podle ná-
městka jihočeského hejtmana
Martina Kuby tak zároveň reagu-
je na úkoly, které pro kraj vyplý-
vají z přijaté Národní strategie
bezpečnosti silničního provozu. 

„Krajská strategie se zaměří přede-
vším na bezpečnostně preventivní
opatření, grantovou politiku, výkon
dozoru v oblasti BESIP a mezinárodní
spolupráci,“ uvedl Kuba. Vedle mini-

malizace rizikových míst například for-
mou změn dopravních značení zapo-
jí strategie do krajského systému
BESIP co největší počet předškolních
a školních zařízení, ale také obce
s rozšířenou působností. 

V Jihočeském kraji je nyní v provozu
11 dětských dopravních hřišť a jedno
mobilní hřiště; připravuje se rekon-
strukce hřišť ve Volarech a Vimperku.
V rámci grantové politiky bude nyní
Strategie bezpečnosti silničního pro-
vozu podporovat nejen modernizace
stávajících, ale také výstavbu zcela no-
vých dětských dopravních hřišť. Zcela
nově by měl také vzniknout program
zajištění bezpečnosti přechodů pro
chodce. 
Webové stránky Strategie bezpeč-
nosti silničního provozu Jihočeského
kraje by měly být spuštěny do 30.
června letošního roku.

(kraj Jihočeský)

Zatímco Charitní pečovatelská služba
a Osobní asistence se řadí mezi soci-
ální služby, které jsou zpoplatněné
podle zákona 108/2006 Sb. o sociál-
ních službách a lze je hradit z příspěv-
ku na péči, Charitní ošetřovatelská
služba a nově též Mobilní domácí ho-
spic jsou zdravotní služby poskytované
klientům zdarma a je možné je zajistit
přes ošetřujícího lékaře. Zdravotní sest-
ry Mobilního domácího hospice jsou
vyškolené na poskytnutí odborné zdra-
votní pomoci lidem ve finálním stádiu
onemocnění. „V rámci hospicové péče
nám jde o udržení nejvyšší možné kva-

lity života pacienta v jeho domácím
prostředí. Vždy se řídíme a respektuje-
me přání rodiny. Zajišťujeme odbornou
léčbu bolesti a dalších tělesných obtí-
ží. V rámci Komplexní péče Městské
charity České Budějovice pak umož-
ňujeme rodině zajistit všestrannou péči
o svého blízkého, včetně psychologic-
ké péče. Na přání můžeme zajistit
i kontakt s duchovními osobami“,
uvádí výkonná manažerka Komplexní
domácí péče, paní Blanka Cimlerová.
Součástí všech služeb je také poraden-
ství klientům a rodinným příslušníkům:
„Snažíme se poradit i v případech, kdy
se rodina ocitla v tíživé finanční situaci
a neví, jak službu pro svého blízkého za-
platit,“ sděluje Cimlerová, a informuje
o aktuálních novinkách a rozšíření slu-
žeb: „Osobní asistenci je nově možné
využívat nepřetržitě, 24 hodin denně.
Rozšíření služby souvisí především s po-
ptávkou po službě v době, kdy si peču-
jící osoba potřebuje odpočinout, odjet
na dovolenou, vyrazit na ples, či zajis-

Pomoct zlepšit situaci v dopravě je úkolem
Strategie bezpečnosti silničního provozu

Městská charita poskytuje komplexní
domácí služby
Již dva roky funguje pod Městskou charitou České Budějovice centrum
Komplexní domácí péče. Název vyjadřuje komplex služeb poskytovaných
v domácím, přirozeném prostředí klientů – nejčastěji seniorů a osob se
zdravotním postižením. Konkrétně se jedná o pečovatelskou službu,
která nabízí nejrůznější pomoc v péči o vlastní osobu, osobní hygienu,
pomoc v domácnosti, úklid, donášku nákupu a dovoz a podání oběda,
dále pak o osobní asistenci zaměřenou na pomoc lidem s postižením
v nejrůznějších životních situacích, ošetřovatelskou službu a domácí ho-
spicovou péči zahrnující péči odborného zdravotního personálu.

http://www.parlament-vlada.eu
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tit běžné i mimořádné záležitosti. Osob-
ní asistent se přizpůsobí přání člověka
s postižením či jeho rodiny. Osobní asi-
stence zahrnuje nejrůznější činnosti od
pomoci při oblékání a svlékání, podání
jídla, přesunu na lůžko či na vozík, po-
moci při péči o vlastní hygienu, pomo-
ci na WC, pomoci s chodem domác-
nosti, zajištění pochůzek či doprovodu
na úřady, do školy, k lékaři, až po nej-
různější výchovné a vzdělávací aktivity
související např. s přípravou do školy,
nebo aktivizační činnosti zaměřené na
polohovací cviky, apod.“ 
Městská charita České Budějovice
v rámci Komplexní domácí péče zajiš-
ťuje také půjčování kompenzačních

pomůcek (jako například mechanic-
kých vozíků, polohovacích postelí, cho-
dítek či sedáků na vanu). „V letošním
roce jsme díky výtěžku z Tříkrálové
sbírky a příspěvku od Nadačního fondu
J&T kompenzační pomůcky z velké
části obnovili a zkvalitnili jsme jejich
půjčování. Nyní je možné na našich in-
ternetových stránkách nalézt přímo
odkaz na půjčování kompenzačních
pomůcek, kde je i jejich aktuální se-
znam a katalog s půjčovním řádem,“
dodává Cimlerová. 
V centru Komplexní domácí péče,
v Resslově ulici 27, proběhne 15. červ-
na Den otevřených dveří a veřejnost
bude mít možnost seznámit se po-

drobně se všemi nabízenými službami.
Den otevřených dveří začne slavnost-
ním úvodem náměstka primátora Sta-
tutárního města České Budějovice,
Mgr. Rudolfa Vodičky, v 15:00 hodin.
Dále je na programu vysvěcení aut,
které dostala Městská charita České
Budějovice od Policie ČR. Každému
příchozímu se bude věnovat pracovník
centra, který ho provede a seznámí ho
s nabízenými činnostmi. Pro zájemce
bude možnost změřit krevní tlak či
cukr v krvi, vyzkoušet si kompenzační
pomůcky a prohlédnout si prezentaci
služeb centra. Pro příchozí bude při-
chystáno také malé občerstvení.
(Městská charita České Budějovice)

Nemocnice Písek jako první z jihočes-
kých nemocnic a jako druhá v republi-
ce obdržela certifikát České lékařské
komory (ČLK) – Nemocnice 21. stole-
tí. Certifikát je udělován nemocnicím,
které jsou ideálně personálně vybave-
né. To znamená, že mají dostatek kva-
lifikovaných zdravotníků, jimž nemoc-
nice umožňuje dál pracovat na svém
profesním růstu a vytváří jim dobré pra-
covní podmínky. „Léky a přístroje není
těžké sehnat. K tomu jsou potřeba pe-
níze. Nejtěžší je získat personál. V sou-
časné době hlavně mladí lékaři odchá-
zejí. Proto Česká lékařská komora
považuje certifikát, který uděluje ideál-
ně personálně vybavené nemocnice, za
nejdůležitější. Bez kvalifikovaného zdra-
votnického personálu není možné po-
skytovat kvalitní zdravotní péči,“ uvedl
při předávání ocenění vedoucí odděle-
ní vnějších vztahů ČLK Michal Sojka. 
Vedení písecké nemocnice dlouhodo-
bě zastává názor, že na prvním místě
je spokojený personál. Pouze spokoje-
ný lékař a zdravotnický personál po-
skytne pacientovi kvalitní a účelnou
péči, díky které bude pacient spoko-
jený. Ředitel nemocnice Písek Jiří Holan
považuje certifikát Nemocnice 21. sto-

letí za nejdůležitější známku zdraví ne-
mocnice. „Je to signál pro zaměst-
nance, ale i absolventy, že jsme ne-
mocnicí, která jim má co nabídnout. Je
to signál managementu, že filozofii,
kterou razíme, asi razíme dobře. Je to
signál vlastníkovi, Jihočeskému kraji, že
se chováme jako dobrý hospodář.
A v neposlední řadě je to signál pro pa-
cienty“ – uvedl po převzetí certifikátu
ředitel Holan. 
Certifikát, který dnes získala písecká ne-
mocnice, je podle hejtmana Jihočeské-
ho kraje Jiřího Zimoly výzvou pro ostat-
ní jihočeské nemocnice. Poděkování za
jeho získání si zaslouží všech 730 za-
městnanců nemocnice. „Je vidět, že
i v dnešním světě, kdy často vítězí ma-
teriální stránka, se v písecké nemocnici
nezapomíná na člověka – zaměstnan-
ce. Tady je člověk na prvním místě“-
pogratuloval k certifikátu hejtman Zi-
mola. Také podle náměstkyně hejtma-
na Ivany Stráské, je investice do lidí tou
nejdůležitější investicí. „Věřím, že pí-
secká nemocnice bude dál získávat spo-
kojené zaměstnance i pacienty“– do-
dala náměstkyně Stráská.

(kraj Jihočeský)

Písecká nemocnice získala
ojedinělý certifikát

http://www.parlament-vlada.eu
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Na Krajském úřadě Libereckého kraje byly 20. května
slavnostně vyhlášeny výsledky pátého ročníku soutěže
„Zlatá popelnice“ za rok 2009. Vítězům a finalistům
v kategorii města a obce předal ceny krajský radní pro
životní prostředí a zemědělství Jaroslav Podzimek spolu
s vedoucí téhož odboru Jaroslavou Janečkovou a Marti-
nem Holubcem, ze společnosti Eko-kom, a.s.
Hlavní cenou pro 1.místo – v obou kategoriích – byla po-
ukázka v hodnotě 50 000 Kč na dětské herní prvky,
které budou za odměnu sloužit obyvatelům daného
města i obce. (kraj Liberecký)

„Přehledný fotografiemi nabitý kata-
log nazvaný Jižní Čechy Perla České re-
publiky dává návštěvníkovi z jiného re-
gionu základní přehled přírodních,
kulturních i technických skvostů jižních
Čech. Podtitul stejné řady, který má
v názvu Hrady a zámky jako v pohád-
ce, láká do sídel jihočeských šlechtic-
kých rodů a Ráj pro cyklisty přináší cha-
rakteristiku optimálních míst pro
cykloturistiku,“ popisuje tři oceněné
soubory tematicky zaměřených texto-
vých a mapových materiálů za oddě-
lení cestovního ruchu Jihočeského

kraje Petra Jánská. Dodává, že součástí
menších brožur s konkrétními a velmi
podrobnými tipy na výlety a túry jsou
praktické mapy. 
Podle slov jihočeského hejtmana
hrají nové propagační materiály vel-
kou roli v koncepci Jihočeského kraje
představovat destinaci jižních Čech
jako celek. „Abychom byli konku-
renceschopným regionem, musíme
sledovat trendy cestovního ruchu.
Proto nabízíme turistovi jednotlivé
produkty, jako jsou památky, cyklo-
turistika nebo lázeňství, které ale

propagujeme jednotným designem“
– dodává hejtman Jiří Zimola. 
V soutěži Tourpropag posuzovala po-
rota 446 propagačních tiskovin, a to
v kategoriích leták brožura, leták tu-
ristického cíle, plakát a kalendář. Ví-
tězné materiály Jihočeského kraje ob-
drží už nyní návštěvníci jižních Čech na
vybraných Infocentrech v regionu. Vý-
stava propagačních tiskovin je v pí-
secké Sladovně otevřena do 6. června.

(kraj Jihočeský)

V soutěži měst a obcí v třídění odpadů
„Zlatá popelnice 2009“ vyhrály Paseky n. J. a Dubá

Středočeský kraj ocenil profesionalitu středočeské policie. Té
hejtman David Rath slavnostně předal v Jezuitské koleji
v Kutné Hoře prapor a hejtmanskou stuhu. 

Kraj tímto způsobem vyzdvihl kvalitní práci policistů a jejich připra-
venost k zajišťování bezpečnosti, ochraně životů a majetku i pří-
padné pomoci občanům v případě řešení mimořádných událostí. Při
té příležitosti také věnoval prapory Krajskému velitelství Praha a stře-
dočeským profesionálním i dobrovolným hasičům.

(Středočeský kraj)

Jihočeský kraj je vítězem Tourpropagu
v mezinárodní kategorii

Práce středočeské policie oceněna

Propagační materiály Jihočeského kraje sbírají jedno ocenění za dru-
hým. Po získání ceny v kategorii Short List 7. ročníku soutěže Tour-
map pořádané agenturou CzechTourism je to 1. místo v kategorii ev-
ropských regionů Euroregionpropag na 14. ročníku národní soutěžní
přehlídky propagačních materiálů měst TOURPROPAG 2010 v Písku.

http://www.parlament-vlada.eu


PCOUTLET.CZ • Na Truhlářce 25, 180 00 Praha 8, tel. 266 311 450
www.pcoutlet.cz • dell@pcoutlet.cz

KVALITNÍ NOTEBOOKY
ZA BEZKONKURENČNÍ CENY!

Převratný multimedialní nástroj s novým procesorem i7
Procesor: Intel Core i7 Processor 720 QM (1.60GHz,6MB cache)
Operační systém: Windows Seven Professional 64 bit
Paměť: 4096 MB 1333MHz DDR3 Dual Channel
Grafika: ATI Radeon HD 4670 1GB GDDR3
LCD displej: 16 palcový RGBLED Černá kůže Full HD1080p TrueLife
Audio a reproduktory: High Definition Audio (HDA), 7W integrované stereore-
produktory se subwooferem
Pevné disky: 500 GB Serial ATA (7200RPM) se senzorem pádu
Optické mechaniky: Blu-Ray/RW
Napájení: 6článková, 56Wh, Li-Ion baterie
Bezdrátové připojení: Wi-Fi: Dell Wireless 1397 (802.11 b g)
Bluetooth: Wireless Europe Dell Bluetooth 370 Card
Naše cena 47 990,– Kč, běžná cena:

VÝBĚR Z NAŠÍ NABÍDKY E-SHOP: www.pcoutlet.cz
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Studio XPS1645

Dell Latitude E6500

36 990 Kč vč DPH
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85 990 Kč

Dell Inspiron 1370

18 490 Kč vč DPH

3 roky NEXT Bussiness day • Oprava probíhá přímo u Vás ve Vaší firmě
nebo doma a to do druhého dne od nahlášení závady. Máte tedy Váš
notebook a data okamžitě opět k dispozici.
+ 3 roky Accidental damage cover • Váš notebook a Vaše investice do
jeho pořízení je kompletně ochráněna. Při náhodném poškození či zničení
notebooku Vaší chybou je vše bezplatně napraveno společností Dell

Nejnovější typ Inspiron 1370 nabízí dlouhou výdrž baterie
a vysoký výkon.
Procesor: Intel Core 2 Duo SU7300 (1,3GHz,800MHz,3MB)
Operační systém: Windows Seven Home Premium 64-bit
Paměť: 4096MB (2x2048) 1067MHz DDR3 Dual Channel 
Grafika: 512 MB NVIDIA GeForce G105M   
LCD displej: 13.3" WLED HD(1366 × 768) s integrovanou 1,3Mpix kamerou, vrchní kryt

v černé barvě
Pevné disky: 320 GB Serial ATA (7200RPM) Senzosr volného pádu
Optické mechaniky: DVD+/-RW 8x
Napájení: 8-článková, 80 Wh, Li-Ion baterie
Bezdrátové připojení Wi-Fi: Bezdrátová karta Dell Wireless 1397 (802.11 b/g) Mini Card
Bluetooth: Dell 365 Bluetooth
Cena u nás: 18 490 Kč • Běžná cena: 26 990 Kč Nové notebooky Dell Latitude E6500, navržené pro zvýšení

produktivity a snížení celkových nákladů na vlastnictví
Procesor: Intel Core 2 Duo P9700 (2.8GHz,1066MHz,3MB)
Operační systém: Windows Seven Professional
Grafická karta: NVIDIA Quadro NVS160
Paměť: 4096MB (2x2048) 800MHz DDR2 Dual Channel
LCD displej: 15.4“ širokoúhlý displej WXGA (1440 × 900) s LED podsvíce-

ním, vrchní kryt v barvě Black
Audio a reproduktory: Zvukový čip Intel High Definition Audio 2.0, Dvoukaná-

lový zvukový kodek s vysokým rozlišením; standardně
dva 8ohmové reproduktory se softwarem HD Audio 2.0

Pevné disky: 250 GB (7200 ot./min.) senzor volného pádu
Optické mechaniky: DVD+/-RW 8x
Napájení: 6článková, 56Wh, Li-Ion baterie
Bezdrátové připojení: Wi-Fi: Bezdrátová karta Intel WiFi Link 5100
Bluetooth: Wireless Dell 370 Bluetooth Card  
Integrovaná webkamera 2.0Mpix
Cena u nás: 36 990 Kč • Běžná cena: 53 860 Kč
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I v Královéhradeckém kraji si mohou
lidé připadat jako na dovolené v Afri-
ce. V Zoologické zahradě ve Dvoře
Králové totiž nyní mají možnost pozo-
rovat africká zvířata přímo ze svého
bungalovu, karavanu či stanu. Stačí se
jen ubytovat v tamním nově vystavě-
ném Safarikempu, který byl slavnost-
ně otevřen v minulých dnech.
„Výstavba Safarikempu v dvorské zoo
stála více než 72 milionů korun. Znač-
nou část nákladů se podařilo pokrýt

dotacemi z Evropské unie. Zoologická
zahrada, jejímž zřizovatelem je Králo-
véhradecký kraj, díky tomu mohla vy-
tvořit tento projekt, který je v evrop-
ských podmínkách zcela unikátní,“
řekl hejtman Lubomír Franc. 
Safarikemp nabízí ubytování ve stylo-
vých bungalovech s deseti pokoji
s vlastní koupelnou a terasou. Všech-
ny pokoje mají originální batiky
a masky dovezené z Keni a Tanzánie,
zařízení v africkém stylu, ledničku, mi-

nibar, připojení na internet a kabelo-
vou televizi. Další možností je ubyto-
vání ve vlastních stanech či karavanech
s možností přípojky vody a elektrické-
ho proudu. Součástí Safarikempu je
také venkovní bazén, vířivka, dětské
hřiště, půjčovna kol, prodejna drobné-
ho zboží či parkoviště pro 257 auto-
mobilů. 
„Myšlenka na vybudování Safarikem-
pu v dvorské zoo byla inspirována ob-
dobným zařízením, které funguje v Ji-
hoafrické republice v národním parku
Pilanesberg. Celková plocha, na níž
byla stavba realizována, činí více než
35 tisíc metrů čtverečních. Jde tak
o nejrozsáhlejší stavbu od 70. a začát-
ku 80. let dvacátého století, kdy zoo
budovala nové výběhy a prostor bu-
doucího safari,“ dodala ředitelka dvor-
ské zoo Dana Holečková. 
Hosté Safarikempu ubytovaní v bun-
galovech mají po celou dobu pobytu
vstup do zoo zdarma; ostatní při po-
bytu na dvě a více nocí. Ubytovaným
hostům ve stanech a karavanech na
jednu noc je poskytována sleva na
vstupném do zoo ve výši deseti pro-
cent. Pro všechny hosty ubytované
v Safrikempu platí desetiprocentní
sleva na večerní safari. 

(Kraj Královehradecký)
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Dne 26. května 2010 došlo na
KÚPK ke slavnostnímu podpisu
Dohody o spolupráci mezi Plzeň-
ským krajem a neziskovými orga-
nizacemi. Dohodu podepsala hejt-
manka Plzeňského kraje Milada
Emmerová, za přítomnosti porad-
ce Rady PK pro oblast neziskové
organizace (NO) Radislava Neu-
bauera, a zástupci jednotlivých ne-
ziskových organizací.

Cílem dohody je vytvoření partnerství
mezi územním samosprávným celkem
a nestátními neziskovými organizace-
mi, jejich vzájemná podpora a spolu-

práce ve prospěch obyvatel Plzeňské-
ho kraje.
„Plzeňský kraj zvolil jako jediný v re-
publice podobu dohody, která zahr-
nuje spolupráci s více neziskovými or-
ganizacemi najednou. Jejich existence
je důležitá nejen v Plzeňském kraji.
Každé dobrovolnické práce si nesmír-
ně vážím a je třeba ji podpořit,“ do-
dává hejtmanka Milada Emmerová.
Za Asociaci nestátních neziskových or-
ganizací Plzeňského kraje dohodu po-
depsali Bc. Ladislav Krajdl a Mgr. Tomáš
Havlík, za Plzeňskou krajskou radu dětí
a mládeže Mgr. Marie Platzká, za
Amare Čhave – Asociaci romských ob-

čanských iniciativ Ivan Koky, Radu seni-
orů České republiky zastupuje v PK
Ing. František Hála a Národní radu osob
se zdravotním postižením České re-
publiky o.s Marie Hrdličková.
Koordinátorem pro styk s nestátními
NO je za Plzeňský kraj Bc.Jindra Rado-
vá, která v současné době eviduje NO
a připravuje databázi NO PK. 

(Plzeňský kraj)

Ve dvorské zoo vznikl
za podpory z EU unikátní
Safarikemp

Plzeňský kraj jako jediný kraj
v ČR uzavřel dohodu s více NO

http://www.parlament-vlada.eu


Představujeme novou revoluční technologii pro údrž-
bu silnic. Náš pracovní stroj je především určen na lo-
kální opravy povrchových prasklin, spár a výtluků.

Velkou výhodou této technologie je využití odpadu z fré-
zování asfaltových vozovek – recyklátů. V izolovaném ohří-
vacím zásobníku se recyklát nahřívá na teplotu 150–160 °C,
aniž by se starý asfalt spálil a tím znehodnotil. 
Takto nahřátý recyklát se v naší technologii znovu využívá
a je v přibližně stejné kvalitě, jako živice opravované vo-
zovky. 
Technologie, kterou používá stroj, zajišťuje zcela nový způ-
sob opravy asfaltových vozovek, který dává opravené vo-
zovce nové užitné parametry. Tím prodlužuje životnost
opravené vozovky minimálně o 3 až 5 let.
Použitím našeho stroje navíc nevzniká přechodová
spára, která je průvodním jevem současných poruch.

VÝHODY NAŠÍ METODY
•  nizší cena oproti klasickým metodám frézování,
•  efektivita – delší životnost provedené opravy umožňu-

je šetřit finanční prostředky určené na opravy výmolů
a výtluků,

•  trvanlivost opravy – oprava touto metodou garantuje
životnost provedené opravy v rozmezí 3 až 5 let,

•  krátká doba opravy výtluku – okamžitě po provede-
ní opravy, která trvá 20 až 30 minut, je možno na zá-
platě jezdit, z čehož vyplývá žádné použití zábran, žádné
zbytečné kolny, výmoly lze opravovat i za plného pro-
vozu na velmi frekventovaných silnicích,

•  zimní opravy – technologie se úspěšně může provádět
také v zimním období za mrazivého počasí do –10 °C
(pod tuto teplotu se náklady na opravu enormě zvyšují),

•  ekologický přístup – použitím recyklátu likvidujeme
problematický odpad,

•  překopy a spáry – naše metoda je vhodná také k pro-
vádění oprav prasklin ve spárách či srovnání roviny před-
chozích oprav výkopů, překopů nebo výmolů s rovinou
vozovky.

PROASFALT s. r.o.

Na Truhlářce 25/1581, Praha 8

tel. 266311450, fax: 266311451, e-mail: info@proasfalt.cz • www. proasfalt.cz

VAŠE CESTA K EFEKTIVNÍ ÚDRŽBĚ SILNIC

PROASFALTPROASFALT

http://www.proasfalt.cz
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V neděli 23. května zavítala do Olo-
mouce delegace Národního shromáž-
dění Bulharské republiky, vedená jeho
předsedkyní paní Cačevovou. „Jsem

velmi ráda, že jsem měla příležitost
navštívit vaše krásné město, které mne
doslova ohromilo bohatstvím svých
kulturních památek“ – řekla paní Ca-

čevová po prohlídce historického jádra
Olomouce. Náměstek hejtmana Rado-
van Rašťák při setkání vyzdvihl tradič-
ní vzájemné vztahy mezi Olomouckým
krajem a bulharskou menšinou žijící
v Olomouci. Připomněl řadu společ-
ných akcí, jako Dny bulharské kultu-
ry, které v Olomouckém kraji proběh-
ly již pětkrát, sportovní a společenské
akce pro národnostní menšiny a pro
zdravotně postižené, které jsou pořá-
dány pod názvem „Umíme se domlu-
vit“ a vyzdvihl spolupráci s Bulharským
osvětově kulturním klubem v Olo-
mouci. 
Hlavním důvodem návštěvy bulharské
delegace v České republice byla účast
na sněmu Bulharů žijících ve střední Ev-
ropě, který proběhl v sobotu 22. květ-
na v Mikulčicích. V neděli se paní Ca-
čevová a další členové parlamentní
delegace setkali v Bulharském klubu se
krajany žijícími v Olomouci a prohlédli
si historické jádro Olomouce.

(kraj Olomoucký)

Chrudimská nemocnice nebude
sloučena s jinou ani nebude zruše-
na. Zaměstnance o tom v pondělí
ujistili hejtman Radko Martínek
a radní zodpovědná za zdravotnic-
tví Markéta Tauberová.

„Přístup k zaměstnancům by měl být
otevřený, proto bychom s vámi chtěli
diskutovat o změnách a záměrech,
které se týkají nemocnice“- řekl v úvodu
ředitel Chrudimské nemocnice Tomáš
Vondráček. Setkání využili představitelé
samosprávy Pardubického kraje k tomu,
aby vyvrátili spekulace o tom, že kraj
s nemocnicí v Chrudimi nepočítá, jak se
snaží naznačit chrudimští radní. Důvo-
dem mají být dohady okolo rekon-
strukce centrální sterilizace. „Nemám
rád, když se do některých věcí plete po-
litika jako ve vaší nemocnici. Se staros-
tou Čechlovským jsem probíral postoj
Pardubického kraje, proto mě překva-
pují jeho reakce, které zcela zbytečně
vyvolávají neklid“– dodal hejtman. 

O tom, zda bude centrální sterilizace
v Chrudimi, nebo v Pardubicích, roz-
hodne analýza, která posoudí ekono-
miku investice, provozní náklady a lé-
kařský význam. „Žádná z variant nesmí
v žádném případě zhoršit komfort ne-
mocnic. Výsledky nezávislého rozboru
zveřejníme,“ slíbil hejtman. Jeho slova
potvrdila radní Tauberová. „Nikdy jsme
neuvažovali o tom, že sloučíme vaši ne-

mocnici s jinou. Víme, že potřebujete
pro svou práci jistotu, a tu vám zaru-
čujeme. Vaše nemocnice má jasné, sta-
bilizované místo, zdravotnictví je pro
nás důležité jako celek“ – ubezpečila
radní přítomné lékaře, zdravotní sestry
a ostatní pracovníky, že krajská kon-
cepce zdravotnictví počítá s poskyto-
váním péče v Chrudimi, druhé největší
nemocnici v kraji. (kraj Pardubický)

Vrcholní političtí představitelé
Bulharska navštívili Olomouc

Jistota pro Chrudim i zaměstnance, kraj s nemocnicí počítá
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