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PRAHA, STŘEDNÍ ČECHYMinistr ži-
votního prostředí Richard Brabec
(ANO) se z popudu starostů a Stře-
dočeského kraje začal zabývat pro-
jektemna rozšíření letiště ve Vodo-
chodech. Resort, který vede od led-
na, vydal k projektu kladné stano-
visko loni v říjnu. Obyvatelé okol-
ních obcí, kteří mají obavy z hluku
a nárůstu dopravy, věří, že Brabec
ještě rozhodnutí zvrátí.

Jaký je závěr páteční schůzky se
starostkou Panenských Břežan?
Paní starostka Ljuba Loukotovámi
přinesla návrh na zrušení souhlas-
ného stanoviska a spoustu dopisů
od obyvatel. Ale předtím mě už
kontaktovalo několik dalších obcí
a také se mi ozvali zástupci kraje
s tím, že hovoří za skupinu mnoha
tisíc obyvatel, kteří s rozšířením le-
tištěmají problém. Sejdeme se pro-
to v druhé polovině března. Do té
doby se chci podívat na celou věc
blíže.

Zatím jste si tedy žádnou předsta-
vu neudělal?
Nechtěl bych spekulovat, jak na mě
kauza rozšiřování letiště ve Vodo-
chodech působí. Úřad vydal v říjnu
2013 stanovisko a moji lidé říkají,
že postupovali podle zákona.

Co tedy z toho pro odpůrce i in-
vestora vyplývá?
Neshledal jsem důvod nevěřit
úředníkům, ale je to natolik zásad-
ní projekt a vyvolává zjevně nato-
lik negativní odezvu, že je mojí po-
vinností se s tím detailně sezná-
mit. Lidé budou po rozšíření letiš-
tě omezeni hlukem i dopravou
a dál se budou bránit. A já si chci
být jistý, že přestože ministerstvo
vydalo souhlasné stanovisko s více
než stovkou omezujících podmí-
nek, nic neopomnělo.

Zástupci okolních obcí by rádi do-
sáhli změny stanoviska k rozšíře-
ní, existuje taková možnost?

Studie EIA není rozhodnutím ve
správním řízení, proti kterému by
se dalo odvolat, od toho je územní
řízení. Ale přestože má EIA jen do-
poručující charakter, chci si být na
dvě stě procent jistý, že je to v po-
řádku. Nechám posoudit jednotli-
vé kroky, abych věděl, že rozhodo-
vání bylo v pořádku.

Myslel jsem, jestli můžete ještě
zasáhnout, kdyby se zjistilo, že
ve studii chybí něco zásadního...
Kdybychom něco takového oprav-
du zjistili, je jasné, že bych požado-
val, abychom v tomto smyslu naše
stanovisko opravili, a to například
rozšířením či změnou omezujících
podmínek.

A jak by resort postupoval?
Právě tím, že stanovisko znovu pro-
věříme a dle výsledku rozhodne-
me o dalších krocích. Ale o těch
bych teď opravdu nerad spekulo-
val. V této chvíli se s celou záleži-
tostí chci podrobně seznámit a po-
žádal jsem o totéž i svou náměst-
kyni, kterámá oblast EIA na staros-
ti. O sporných otázkách budeme
hovořit s našimi úředníky i externí-
mi zpracovateli podkladových stu-
dií. Michal Kalina

Vzácná podívaná

Na historickou
listinu se přišly
podívat stovky lidí
Polabskémuzeum včera na jedi-
ný den vystavilo originál smlou-
vy krále Jiřího z Poděbrad s Fran-
cií, a to u příležitosti 550. výročí
královy mírové mise.
Na pergamenovou listinu z roku
1464, která je jinak umístěna
v depozitáři Národního archivu,
se během neděle přišly podívat
stovky obyvatel a návštěvníků lá-
zeňského města. V novodobé
historii byl originál smlouvy vy-
staven jen třikrát. A to v Praze
v letech 1958, 1988 a 2001.
Mimo hlavní město si ho tak ve-
řejnost mohla prohlédnout vů-
bec poprvé. Vystavením vzácné-
ho dokumentu začaly třídenní
oslavy Dne Poděbrad. (ČTK)

PŘEDPLATNÉ 225 555 566

Ministr Brabec Zatím se nekloní ani k příznivcům, ani k odpůrcům
rozšiřování letiště. Napřed se chce podrobně seznámit s celou
problematikou. Foto: Slavomír Kubeš, MAFRA

E-maily podle vzoru jmeno.prijmeni@mfdnes.cz,@mafra.cz

» Pokračování ze str. D1
Jedna smlouva, ta veřejně známá,
se týká dodatku ke smlouvě, díky
čemuž plyne více peněz bezpeč-
nostní agentuře, která na kraji pra-
cuje a v níž je jeho přítelkyně za-
městnaná.

Druhá smlouva, veřejně takřka
neznámá, se týká činnosti, kterou
Jouchová dělala pro krajmimoprá-
ci v bezpečnostní agentuře.
Když se MF DNES o tuto smlou-

vu minulý týden zajímala, ředitel
Štětina řekl, že s paní Jouchovou
uzavřel smlouvu o provedení prá-
ce týkající se odboru regionálního
rozvoje a odboru školství.
Co však přesně dělala, v jakém

období a za kolik peněz, není zná-

mo. „Nemám její souhlas taková
čísla zveřejnit,“ odpověděl Štěti-
na.

A jaká byla reakce hejtmana Řihá-
ka? „Budu chtít, aby pan ředitel
všechno zdůvodnil na zasedání
rady. Onmi to zdůvodnil tak, jakmi
to zdůvodnil, a víc rozhodne rada,“

prohlásil. Ale jak to Štětina vlastně
zdůvodnil, to už hejtman neřekl.
Co se tedy bude dít na kraji dál?

Vysvětlí někdo všechny otázky?
A vydrží ředitel v křesle, nebo ne?
„Věcí, které bude muset pan ře-

ditel radě vysvětlovat, je daleko
víc,“ odpovídá hejtman na otázky
MF DNES. Co tedy míní s ředite-
lemdělat, navrhneministrovi vnit-
ra jeho odvolání? „Já jsem člověk,
který se dlouho rozmýšlí a pak
koná,“ upozorňuje.
Jasno by tedymělo být dnes či zí-

tra – to podle toho, jak dlouho
bude zasedání rady Středočeské-
ho kraje trvat a jak se po něm roz-
hodne hejtman reagovat.

Radek Bartoníček

Byty-koupě
ZÁLOHA 100.000,-Kč i v případě privati-
zací, exekucí, dluhů. Přímý zájemce koupí
družstevní byt nebo v OV v Praze pro inve-
stici. T:777 21 21 34.

Nemovitosti-prodej
Majitel prodá činžovní dům na Praze 5, Ko-
šíře. Tel: 737078767.

Nemovitosti-koupě
Právní zástupce zaměstnanců O2, Fiobank,
PPF atd. poptává nemovitosti ke koupi a k
pronájmu v Praze. Neváhejte a volejte
602 21 96 21.

Činžovní dům a bytový projekt koupí inve-
stiční společnost, tel: 723 255 255

Nájmy

Hledám pro solventní zaměstnance z kan-
celáře byty k pronájmu v Praze. Právní ser-
vis zajištěn. Děkuji. Tel.: 274784428.

Pro zaměstnance letecké společnosti hle-
dáme byty v blízkosti centra. T: 274 810 601.

2 studentky VŠE hledají byt s dostupností
do centra Prahy. T: 606 404 865.

Hledáme byty a kanceláře k pronájmu.
Tel.: 602 30 29 30.

Prostory pro podn.
Majitel pronajme kanceláře 22m2, u Václav-
ského nám. Nájem: 9850,- Kč/měsíc, tel:
605083611.

Vzdělání a kurzy
Maturita dálkově, přes net. www.danae.cz

Koupím
Znalec obrazů a starožitností koupí do své
sbírky obrazy od: V. Radimský, Lada, J. Hli-
nomaz, Al. Kalvoda, Mousson, Hála, Pa-
nuška, Ullmann, Blažíček, Špála, Lolek,
Frolka, Jambor, Uprka, Kaván, Benka, Mer-
vart, Lhoták, Jíra, Mařák, Věšín, Macoun,
Číla, Mucha, Chittussi, Hudeček, Dvořák,
Holub, Bubeníček aj. Kytice, krojované po-
stavy, akty, krajiny aj. Platím ceny podle ka-
talogu. Přijedu kamkoliv v ČR. Poradím na
tel.: 722 343 270, p. Soukup

Nenechte se okrádat! O desítky tisíc zapla-
tím více než Vám nabízí jiní za staré i mo-
derní obrazy všech motivů a autorů. Sbírám
také různé starožitnosti, mince, pohledy a
pošt. známky. Přijedu kamkoliv v ČR a v ho-
tovosti odkoupím, případně poradím. Zaru-
čuji rychlé a seriózní jednání a ceny dle no-
vých katalogů. T: 224 222 697

AUKČNÍ GALERIE PLATÝZ
NÁRODNÍ 37, PRAHA 1

DO AUKcE PřIjÍmÁmE ObRAZy
staré perské koberce a ostatní starožitnosti
nejnižší poplatky v ČR, výkup za HOTOvé

OcENĚNÍ ZDARmA - 602 308 275, 257 328 547
www.galerieplatyz.cz

Obrazy a starOžitnOsti
prodáte nejlépev aukci
aukční síň, Galerie národní 25,
národní 25 (palác metro) praHa 1

Přijedeme kamkoli v ČR
224 236 380, 737 571 660

www.galerie-narodni.cz
%

Vysoce zaplatím za obrazy slovenských au-
torů: Benka, Bazovský, Majerník, Hála, Erde-
lyi, Bokšay, Jakoby, Mousson, aj. Přijedu
kamkoliv v ČR. Tel.: 731 835 301

Koupím starý lidový betlém ze dřeva, pa-
píru, chleba, vosku aj. T.: 731 835 301

Pianino nebo křídlo. Tel.: 602 366 831

Knihy, LP, pohledy, plakáty. T: 603 469 105.

Knihy a časopisy
Koupím i LP, pohledy, plakáty. T: 603469105

INZERCE

»Věcí, které bude
muset pan ředitel radě
vysvětlovat, je daleko
víc.

Josef Řihák
hejtman

„Pokud objevíme zásadní chyby,
stanovisko k letišti upravíme“

facebook.com/strednicechydnes
Listina byla ve speciální vitríně

Foto: Michal Kamaryt, ČTK

STŘEDNÍ ČECHY (ČTK) Slunečné po-
časí včeramírně oživilo zájem o ly-
žování ve středočeském zimním
areálu v Chotouni u Prahy. V nej-
větším krajském středisku Moní-
nec u Sedlce-Prčice zaznamenali
spíše slabší návštěvnost, ale ani
tam si nestěžují. V ostatních areá-
lech ve středních Čechách sezona
kvůli teplému počasí skončila.
Ve středisku v Chotouni mají

díky bohatým zásobám technické-
ho sněhu z chladnějších dnů na
svahu stále půlmetrovou vrstvu.
„Sněhu je pořád dostatek, ale je

samozřejměměkčí. Dopoledne to
jde, ale odpoledne je to horší,“
zhodnotil podmínky provozova-
tel Jan Němeček.

Víkendová návštěvnost byla
podle něj docela slušná. „Určitě
budeme ještě alespoň dva týdny
v provozu. Pak se uvidí,“ dodal.
Na Monínci leží na sjezdovce

25 až 45 centimetrů sněhu a také
tam se ještě lyžuje. „V sobotu
jsmeměli plné parkoviště, dnes je
lidí méně,“ uvedl včera správce
střediska Jaroslav Krejčí.
Na Šibeničním vrchu uMnicho-

vic nedaleko Prahy se už nelyžuje.
Teploty nad bodem mrazu neu-
možňují dosněžování a poklesl
také zájem lidí.

STŘEDNÍ ČECHY

Krajský dotační úřad
povede Václav Chytil
Vedením úřadu Regionálního ope-
račního programu Střední Čechy,
kterýmá na starost přidělování do-
tací z evropských fondů v kraji, byl
pověřen dosavadní první náměs-
tek ředitele Václav Chytil. Ve funk-

ci nahradil Tomáše Novotného,
který je nyní náměstkem ministra
průmyslu a obchodu. (ČTK)

ČESKO

Policie hledá
podvodníka
Policie pátrá po slovenském pod-
vodníkovi, jenž je postrachem

opuštěných žen hledajících zná-
most na internetu. Osmatřicetiletý
Róbert Žák svedl několik důvěři-
vých žen, většinou s nimi krátce
žil, vymámil z nich peníze a utekl.
Jedné vykradl byt. Uvedených skut-
ků se dopouštěl na celém území
Česka. Kdo by věděl, kde se muž
nachází, nebo se stal jeho obětí,
má kontaktovat linku 158. (mav)

Kladné stanovisko MŽP k rozšíření letiště ve
Vodochodech místní pobouřilo. Nový ministr Brabec
nyní slíbil, že se s kroky resortu seznámí. Pokud zjistí
nedostatky, bude požadovat změnu podmínek.

Den D: hejtman má rozhodnout
o osudu ředitele úřadu Štětiny

I přes teplé
počasí se stále
lyžuje v Chotouni
a na Monínci

Krátce


