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„Vytušil jsem
skvělý snímek,“
říká vítěz Sport
Amatér Foto
První návštěva Velké pardubické, a hned takový úlovek!
Jakub Frühauf, amatérský fotograf z Líbeznic v Praze-východ,
se svým snímkem padajícího žokeje vyhrál soutěž Sport Amatér
Foto, kterou pořádá Český olympijský výbor společně se serverem Rajce.net.
„Na dostizích jsem fotil poněkolikáté, ale tohle pro mě byla premiérová Velká pardubická. Celkově je to velká show a divácky
hodně navštěvovaná. Koně, žokejové, všechno je upravené,
překážky jsou opravdu hezké na
fotku,“ popisuje první muž absolutního pořadí soutěže nejznámější a nejnáročnější český dostih vůbec.
O jedinečnosti své vítězné fotky
měl jasno okamžitě.
„Hned, jak jsem snímek viděl v
náhledu na foťáku, vytušil jsem,
že bude skvělý,“ říká Frühauf.
S výbavou jinak objíždí hlavně
motoristické akce, sám se dříve
věnoval enduru.
„Rallye je pro mě srdeční záležitost. Splněným snem by pro mě
bylo focení na dakarské rallye,“
představuje si Frühauf. (miš)
Foto: Jakub Frühauf

Na hory lacině. S krajem
Objekty kraje po celé
zemi jsou často prázdné. Ročně přijde údržba na miliony. Radní
Pavel Hubený (KSČM)
tam teď chce houfně
posílat školy nebo
méně majetné.
Marek Kočovský
redaktor MF DNES
STŘEDNÍ ČECHY Týden v Jizerských horách za zhruba tři tisíce korun s plnou penzí? Středočeši by si
mohli brzy užívat v žádané lokalitě
za přijatelné peníze. Rekreace tak
trochu ve stylu někdejších zájezdů
ROH možná nabídne středočeský
krajský úřad v objektech, které doposud využívaly zejména školy a sociální zařízení.
„Jde o majetek kraje, který nevyžaduje velké investice, například Albrechtice v Jizerských horách, Tři
sekery u Mariánských Lázní a mnohé další chaty a ubytovny, které
jsou málo využívané, nicméně ih-

ned provozuschopné. Zkusili bychom to na třech až čtyřech, jak to
funguje,“ vysvětlil Pavel Hubený.
Jde o objekty, které před vznikem
krajů využívaly organizace jako školy či domovy důchodců. Kraj je převzal jako nový zřizovatel. Hubený
upřesnil, že takových objektů vlastní kraj kolem čtyřiceti.
Hubeného záměr nepočítá s tím,
že by zájezdy měly vydělávat. Radní chce umožnit vyrazit na dovolenou i těm, kteří si dražší zájezd nemohou dovolit. Cena pobytu by
podle něho měla pokrýt pouze náklady na provoz a údržbu tak, aby
kraj neprodělával. Ročně ho totiž
provoz a údržba ubytoven stojí dva
až tři miliony korun.
Případnou větší rekonstrukci, třeba střechy, by se však úřad pokusil
krýt z dotací.
Pro školy? S výrazným
doporučením
Na chaty by nadále měly jezdit zejména školy a další zařízení spadající pod kraj. Hubený naznačil, že
školy by měly k návštěvám těchto
zařízení výrazné doporučení.
„Říct, že by tam měli jezdit povinně, je trochu moc, ale kraj na dru-

hou stranu jako zřizovatel může využití objektu doporučit z ekonomického hlediska. Je koneckonců nadřízeným orgánem,“ upozornil radní pro majetek. Podobná výrazná
doporučení ze strany komunistické-
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objektů v celém
Česku přibližně
vlastní Středočeský
kraj.
tisíce by podle návrhu Hubeného mohli
lidé platit za týden
rekreace.

ho radního se však u škol setkávají
jen s částečným pochopením. Někdy se totiž daří shánět pobyty pro
žáky ještě levněji.
„Týdenní pobyt by vyšel na něco
kolem tří tisíc korun s plnou penzí.
Samozřejmě, že tam není takový
komfort a často jsou třeba sprchy
na chodbě a záchod není vždy na
pokoji,“ popisuje Hubený.
Například ředitel kladenského
gymnázia by nabídku krajského pobytu využil jen částečně. „Věřím,

Kladensko

Poldovka má dnes
vyplatit mzdy, které
dluží 55 lidem

že by nešlo o nějaký nátlak, ale že
by kraj vytvořil dobré podmínky.
Vítal bych to jen pro nižší ročníky,
bylo by to mnohem levnější,“ řekl
ředitel Sportovního gymnázia Kladno Jiří Stejskal. Zvládnout náklady
pomáhá prý méně majetným studentům rodičovská rada. Ta dá dítěti příspěvek ze svého fondu a škola
pomůže zapůjčením lyžařského vybavení.
Pro starší ročníky však mají nabídku, která tvrdě konkuruje navrhovaným krajským pobytům. Lokalita i úroveň lyžování je navíc nesrovnatelná. „Jezdí na pět dní do rakouského Postalmu. S plnou penzí
a skipasem to stojí 3 500 korun za
jednoho studenta,“ upozornil
Stejskal.
„Využívali jsme je maximálně
a mezi našimi studenty měly pobyty velký ohlas. Uspořádali jsme tam
třeba cyklistický týden a vzdělávací
semináře,“ řekla ředitelka školy
Marcela Hodková. Horší už je to
s lyžařskými kurzy, tři museli pro
nedostatek sněhu před Vánocemi
zrušit. Na únor mají ještě zamluvený jeden termín.
Pokračování
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Fakta

Objekty v majetku kraje
V roce 2000 přešla pod správu krajů řada objektů užívaná do té doby
jednotlivými organizacemi. Kraj
nad nimi přejal kontrolu jako nový
zřizovatel, nadále je však často
spravovaly školy.
Součástí Hubeného návrhu je také
vznik nové příspěvkové organizace, která by správu budov řešila
centrálně.
Mezi asi čtyřmi desítkami budov,
které takto nabyl Středočeský kraj,
jsou například i chaty a ubytovny v
těchto lokalitách:
Josefův Důl
Mariánská Hora (Albrechtice v Jizerských horách)
● Tři sekery v Chodovské Huti u
Mariánských Lázní
● Frymburk – Posudov
● Boudská u Vimperka
● Jáchymov
● Krásná Lípa
● České Žleby
● Loučná nad Nisou – Janov
● Třtice – Bucek u Rakovníka
●
●

Tipy na víkend: Za gepardem do klece i na box
1

Jedničkáři ke gepardovi
Zítra i v neděli připravila Zoo Chleby na Nymbursku dárek pro všechny jedničkáře. Ve dvě odpoledne totiž všem takto úspěšným žákům
a studentům dovolí mazlit se s největší hvězdou zoo, gepardicí Mzuri. Kdo ukáže po celý víkend na pokladně jedničku nebo pětku na vysvědčení, bude mít navíc vstup do
zoo zdarma. Návštěvníky čekají
vedle tradičních obyvatel i nová samička jaka domácího nebo mnoho
novorozených kůzlat. Za zvířaty lze
ale vyrazit už dnes. Pražská zoo při-

pravila sérii komentovaných krmení a setkání u nejrůznějších druhů
zvířat, například u slonů. (mš)

2

Mrazík v Mělníku
Není letošní zima dle vašich představ? Pak zkuste navštívit Mrazíka,
setkat se s ním můžete v neděli od
15 hodin v Masarykově kulturním
domě v Mělníku. Legendární ruskou pohádku o pracovité Nastěnce,
statečném Ivanovi, dědečkovi Mrazíkovi a jeho kouzelné berle Mrazilce a samozřejmě o zlé ježibabě a tlupě loupežníků sem přiveze ochot-

nický Divadelní spolek Jiří z Poděbrad. Představení je součástí Divadelního festivalu v Mělníku a probíhá až do 1. března. Každou neděli
má na programu nějakou pohádku
pro děti. (vot)

3

Dravci středních Čech
Středočeské muzeum Roztoky vstupuje do nové výstavní sezony akcí
nazvanou Predátoři: Obratlovci
proti obratlovcům. Ve Velké výstavní síni představí muzeum důležitost masožravých ryb, obojživelníků, plazů, ptáků i savců v přírodě

a jejich životní zvyky nebo anatomické zvláštnosti jednotlivých skupin. Výstava je zaměřená především na masožravce středních
Čech, ale prostor dostanou také šelmy savan nebo džunglí. Jedna část
výstavy bude věnována člověku.
„Na své si ale přijdou nejen dospělí.
Pro děti bude připraven zábavný
predátorský koutek, kde si budou
moci vyzkoušet rozličné dovednosti mazožravců,“ doplňuje Marcela
Uhlíková z roztockého muzea. Otevřeno je od středy do neděle mezi
10. a 18. hodinou. Výstava trvá až
do 30. června.

4

Divadlo s dobrou myslí
Jak se povedla divadelní adaptace
slavného filmu Zdeňka Podskalského Světáci mohou lidé posoudit zítra od 19 hodin v sokolovně Králova
Dvora. Představení pořádá soubor
Divadelní sekce společně s berounskou Dobromyslí. Zazní v něm nejznámější hlášky a písně z už 45 letstarého filmu. Celý výtěžek představení poputuje na konto této obecně
prospěšné společnosti pečující
o osoby se zdravotním postižením.
Pokračování
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Vedení kladenských hutí Poldi slíbilo do dnešního dne vyplatit zpožděné mzdy zbývajícím padesáti pěti
z celkového počtu téměř čtyř stovek stálých zaměstnanců. Dluh na
penzijním připojištění, který hutníkům neodvádělo od září, by firma
měla dorovnat do konce února.
Přestože se kladenské hutě dlouhodobě potýkají s nedostatkem financí a opakovaně vyplácejí mzdy po
termínu, podepsalo vedení továrny ve středu dodatek ke kolektivní
smlouvě, ve kterém se zavázalo platit zaměstnancům navíc 600 korun
měsíčně na příplatku za přítomnost v práci. „Příplatek dostanou
ti, kteří odpracují všechny předepsané pracovní hodiny. Pro firmu
je to výhodné, neboť lidé nebudou
předstírat krátkodobé nemoci,“ vysvětlil předseda odborové rady Poldi Richard Mosr. (eha)

Mladoboleslavsko

Zastupitelé schválili
rozpočet i nového
kolegu na radnici
Nového člena zastupitelstva i rozpočet města na rok 2015 má od včerejšího odpoledne Mladá Boleslav.
Na funkci zastupitele z časových
důvodů rezignoval zastupitel z kandidátky KSČM Oldřich Šlégl. Nahradil jej partajní kolega Zdeněk Karger, byl na kandidátce KSČM hned
za Šléglem. Karger už složil zastupitelský slib. Mladoboleslavští politici rovněž projednali rozpočet na
rok 2015, který počítá s celkovými
příjmy 781 milionů a celkovými výdaji necelých 844 milionů korun.
„Zastupitelstvo schválilo investice
přesahující 190 milionů korun,“
uvedla mluvčí města Hana Koišová. Město dokončí především krytý
bazén u parku Štěpánka, novou
sportovní halu pro školy i širokou
veřejnost a realizovat chce i druhou etapu rekonstrukce důležité
sídlištní komunikace U Stadionu.
(psv)

