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střední čechy

MATĚJSKÁ ZAČALA Atrakce na holešovickém Výstavišti v Praze přilákaly první návštěvníky

STŘEDNÍ ČECHY „Všechny možnos-
ti jsou otevřené,“ říkal v předminu-
lém i minulém týdnu hejtman Jo-
sef Řihák kmožnosti odvolání ředi-
tele středočeského krajského úřa-
du Zdeňka Štětiny. Teď už by takto
nekonkrétní odpověď zaznít nemě-
la. Sám hejtman řekl, že rozhodují-
cí pro budoucnost ředitele bude
den, kdy zasedá rada kraje. A to je
dnes.
„Velmi mě budou zajímat názo-

ry jednotlivých radních, chci si je
vyslechnout a poté se rozhodnu,“
avizoval hejtman.
Ve hře přitom není nic menšího

než důvěryhodnost a kvalita kraj-
ského úřadu, kterým se táhnou po-
tíže od dob Davida Ratha. Rath je
sice pryč a zpovídá se u soudu z ně-
kolika závažných obvinění, ale situ-
ace na kraji není rozhodně klidná.

Policisté prověřují další lidi a u ředi-
tele Štětiny existuje podezření, že
protežoval minimálně svou přítel-
kyni a zároveň nevedl úřad tak, aby
fungoval co nejlépe.
„V tuto chvíli je řešení této otáz-

ky opravdu předčasné,“ odpovídal
vminulém týdnu ředitel na otázku,
zda se neobává odvolání ze svého
postu.
Co se tedy na kraji děje a v čem

dluží ředitel i vedení kraje veřejnos-
ti vysvětlení?
Jedním z hlavních problémů

krajského úřadu jsou chyby, na kte-
ré poukázal interní audit – auditor
totiž upozornil na desítky chyb
v hospodaření kraje. Hejtman při-
tom dodnes nesdělil, jak bude kraj
tyto chyby řešit, přestože ředitel
úřadu má výsledky auditu už od
24. ledna. Hejtman tedy mohl au-

dit získat už v minulých dnech
a oznámit, co na výsledky říká a
jaké důsledky vyvodí.
Jenže nestalo se tak. Řihák se

hájí tím, že se výsledků auditu
„zmocnila“ předčasně opozice
a neférově ho poskytla médiím. „Já
ten audit neznám, od nikoho jsem
ho nedostal. Předpokládám, že ho
dostanu na jednání rady,“ odpoví-
dal opakovaně hejtman.

Štětina: Nevím, nevzpomínám si
Podobné nejasnosti panují už týd-
ny kolem Středočeské turistické
a informační služby, jejíž činnost
vyšetřuje policie a kolem které se
točí miliony korun. Už v květnu
2012 přitom rada kraje uložila usne-
sením řediteli Štětinovi, aby učinil
kroky ke zrušené této organizace.
Ta však existuje dodnes a dodnes

jsou s ní spojeny nezodpovězené
otázky.
„Byl jsem pověřený, abych při-

pravil změnu usnesení z května
2012,“ vysvětluje ředitel, proč STIS
nezrušil. Na otázku, kdo a kdy ho
tímpověřil, však nedokáže odpově-
dět. „Už přesně nevím, jak a kdy to
bylo,“ prohlásil. A stejně odpovídá
na otázku, zda už tedy měla být
STIS zrušena, nebo neměla. „To je
otázka, na kterou teď přesně nedo-
káži odpovědět,“ řeklMFDNESmi-
nulý týden.
A hejtman? Ten chce slyšet na

dnešním zasedání rady od ředitele
podrobné vysvětlení.
A odpovědi chybějí také na ně-

které otázky spojené s přítelkyní ře-
ditele Romanou Jouchovou, která
těží ze smluv podepsaných právě
Štětinou. » Pokračování na str. D2

FAKTA

Pět otázek, které má
hejtman objasnit
1. Zůstane Zdeněk Štětina
ředitelem krajského úřadu?

2. Jak to bylo se smlouvami ve
prospěch ředitelovy přítelkyně?

3. Jak kraj zareaguje na řadu chyb,
které odhalil v činnosti úřadu
interní audit?

4. Jak to je se zrušením a
pohledávkami Středočeské
turistické a informační služby?

5. Proč nefunguje na úřadě
bezchybně informační systém
Ginis?

Středočeští radní by měli
na dnešním jednání vnést
jasno do několika
problematických
záležitostí, které se
týkají kraje. Hejtman
Josef Řihák totiž dodnes
nechal bez konkrétních
odpovědí několik
důležitých otázek
s odkazem, že je zodpoví
až po zasedání rady.

STŘEDNÍ ČECHY (nul) Lidé v Klučo-
vě budou dnes prvními diváky
v kraji, k nimž přijede Putovní kino
Českého rozhlasu Region.
Ode dneška až do 28. března za-

vítá do dvaceti středočeských obcí
a jeho návštěvníci si budou moci
přímo na místě vybrat jednu z pěti
českých komedií. Promítat se bude
ta, která získá nejvíce hlasů.
„Letos je v nabídce hudební ko-

medie Revival, sci-fi o putování
zpátky v čase Probudím se včera,
prostopášná komedie ze světa ope-
ry Donšajni, animovaný film Čtyř-
lístek ve službách krále a romantic-

ká komedie Martin a Venuše,“
představují nabídku promítači Te-
reza Čistotová a Michal Plšek.
Film, který si návštěvníci vybe-

rou, se bude vždy promítat od
18 hodin, vstupné se neplatí.

Počasí v kraji

■ 3. 3. Klučov, sokolovna
■ 4. 3. Škvorec, Restaurace
U Zálabských

■ 5. 3. Poříčí nad Sázavou,
tělocvična ZŠ

■ 6. 3. Mukařov, Hospoda U Kostela
■ 7. 3. Ondřejov, Sportovně-kulturní
centrum

■ 10. 3. Přerov nad Labem,
jídelna ZŠ

■ 11. 3. Bečváry, sokolovna
■ 12. 3.Hrubý Jeseník,
Hostinec U Pytláka

■ 13. 3. Hlavenec, Hostinec U Jelena

■ 14. 3. Kostomlaty nad Labem,
Hostinec Na Place

■ 17. 3. Dymokury, jídelna ZŠ
■ 18. 3. Dobřichovice, sál Dr. Fürsta
■ 19. 3. Kyšice, malý sál KD
■ 20. 3. Starý Kolín, Kulturní dům
■ 21. 3. Velký Borek, Volnočasové
centrum

■ 24. 3. Mořina, Dětský dům
■ 25. 3. Červené Janovice, Hospoda
U Strejčků

■ 26. 3. Volárna, sál Obec. hospody
■ 27. 3. Senomaty, Kulturní dům
■ 28. 3. Štěchovice, Multif. centrum

Revival Mezi nabízenými filmy je
i komedie Revival. Foto: Bontonfilm

Za adrenalinem Brány první jarní pouti v Evropě se otevřely v sobotu v deset hodin dopoledne. Na matějskou v Praze vyrazili kromě tuzemských návštěvníků i lidé ze zahraničí. Ty nejmenší
lákaly především kolotoče a houpačky, starší vyznavači adrenalinových zážitků vyhledávali atrakce nizozemských provozovatelů. » Více na straně B3 Foto: Michal Šula, MAFRA

ROZHOVORMinistr o letišti
Nechám posoudit jednotlivé
kroky úřadu, říká Brabec Strana B2

HOKEJ Nečekané potíže
Boleslav se v play-off trápí proti
Benátkám Strana B5

Horská dráha, strašidla a růže
Atrakce pražské matějské pouti
vyzkoušela redaktorka MF DNES

Více informací najdete
na pocasi.idnes.cz
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KUTNÁ HORA (ČTK) V bývalé stře-
dověké mincovně Vlašský dvůr,
v níž má sídlo kutnohorská radni-
ce, pokračuje rekonstrukce objek-
tu i jeho interiéru. Naposledy rad-
ní schvalovali poptávkové řízení
na restaurování dvoukřídlých dve-
ří s vitrážovou výplní v prvnímpat-
ře budovy. Místostarosta města
Jiří Franc uvedl, že loni se začalo
s opravou střechy. Krytina z břidli-
ce byla ve špatném stavu, obnovit
potřebovaly i krovy. Práce podle
něj potrvají ještě několik let.

Znalec kutnohorských památek
Aleš Pospíšil z Národního památko-
vého ústavu hodnotí úpravy přízni-
vě: „Fasády jsou téměř hotové, mi-
nimálně třetina krovů také, včetně
výměny krytiny. Myslím, že se to
všechno ubírá dobrou cestou.“
Vlašský dvůr je komplexem sta-

veb z 13. a 14. století. Jeho historie
souvisí s bohatýmnalezištěm stříb-
ra, které dalo vzniknout královské-
mu hornímu městu Kutné Hoře.
To bylo svého času nejdůležitěj-
šímměstem po Praze.

Krátce
STŘEDNÍ ČECHY

Silničáři pokračují
v opravách dálnice D1
Už od víkendu pokračují silničáři
s opravami nejvytíženější dálnice
D1. Běhembřezna zde budou spra-
vovat škody po zimě. Na úsecích
mezi Šternovem a Psáři a Lhotkou
aVelkou Bíteší pak budou pokračo-
vat práce, které se nestihly dokon-
čit před zimou. Na opravovaných
středočeských úsecích i na těch
mezi Větrným Jeníkovem a Jihla-
vou se bude jezdit dvěma pruhy,
a to v obou směrech. Celá oprava
meziMirošovicemi na 21. kilomet-
ru a Kývalkou na 182. kilometru by
podle odhadů ministerstva mohla
stát asi 14 miliard korun. (ČTK)

PRAHA

Fakulta otevírá nový
obor – ergoterapii
První lékařská fakulta Univerzity
Karlovy dostala akreditaci pro na-
vazujícímagisterské studium ergo-
terapie, ta se zatím učí jen na
čtyřech dalších místech v Evropě.
Podle přednostky Kliniky rehabili-
tačního lékařství 1. lékařské fakul-
ty a Všeobecné fakultní nemocni-
ce Olgy Švestkové je totiž v Česku
odborníků, kteří pomáhají třeba li-
dem po úrazech či mrtvici, málo.
Studijní program by se měl otevřít
od příštího akademického roku,
přihlášky bude možné podávat až
do května. (ČTK)

Kdy a kde bude v kraji promítat putovní kino
Putovní kino vyráží za středočeskými diváky

Den D: Hejtman by měl dnes
rozhodnout o osudu ředitele Štětiny

Vlašský Dvůr v Kutné Hoře
prochází postupnou obnovou


