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NOVINY
stredoceskéhoKRAJ kraje

ˇ ˇ
BENEŠOVSKO

Na benešovské motoristy číhá 7 uzavírek
Benešovsko letos o prázdninách 
čeká největší počet doprav-
ních uzavírek v kraji. Informoval 
o tom Krajský úřad Středočes-
kého kraje. Podobně s Benešov-
skem je na tom Praha-východ. 
Budou se opravovat silnice 
a mosty na sedmi úsecích. Ze-
jména podél rekonstruované D1 
je potřeba se připravit na složi-
tou dopravní situaci, varuje kraj.

JAN ŠTOLL

BENEŠOVSKO | V létě vypuk-
ne na středočeských silnicích 
už tradiční dopravní peklo. „Na 
druhou stranu se silnice někdy 
opravovat musí a vždycky se na-
jde důvod k nespokojenosti – ať 
už to jsou děravé silnice nebo je-
jich uzavírky, které tyto díry mají 
odstranit,“ říká hejtmanka Stře-
dočeského kraje Jaroslava Po-
korná Jermanová (ANO 2011).

Benešovsko čeká oprava pěti 
mostů. Rekonstrukcí projde 
most u Vlašimi, most přes potok 
v Bílkovicích a Všeticích. Mosty 
ve Slavkově a Polánce budou uza-
vřeny od srpna. Ve Voticích bude 
souběžně opravována ulice Tá-
borská a kruhový objezd v Týnci 
nad Sázavou.

Dopravní situaci tradičně 
komplikuje částečně odkloněný 
provoz z D1, který ještě více ze-
sílily opravy úseků mezi 12. a 16. 

kilometrem. Ředitelství silnic 
a dálnic s Ministerstvem dopra-
vy zároveň pořád nedobudovaly 
napojení klíčových dálnic jako 
je D3 a především chybí vnější 
okruh. „Doprava se proto stahu-
je na krajské silnice druhé a třetí 
třídy. Ty ovšem nejsou historicky 
stavěné na takovou zátěž. Pokud 
se na poměrně úzkých silničkách 
mají potkat dva kamiony, pak to 
vede k jedinému – nedostatečně 

zpevněná krajnice se časem 
utrhne a je potřeba oprava. Je 
to trochu patová situace,“ dodá-
vá hejtmanka Jaroslava Pokorná 
Jermanová.

Středočeský kraj v porovnání 
s ostatními spravuje zdaleka nej-
větší množství silnic a mostů. Ve-
dou přes něj v podstatě všechny 
vnitrostátní i mezinárodní transi-
ty. Středočeský kraj celkem spra-
vuje zhruba 8,5 tisíc kilometrů 

dvojek a trojek a na nichž je 1844 
mostů. Jen z mostů by si zaslou-
žila opravit zhruba třetina. Kraj 
ze svého rozpočtu dává ročně 1,8 
miliardy korun, další nemalé pe-
níze plynou od státu a z fondů EU. 
„Silnice se dlouhodobě zanedbá-
valy a v současnosti by na jejich 
pečlivé a kvalitní opravení bylo 
potřeba vynaložit několik desí-
tek miliard korun,“ konstatuje 
hejtmanka.

Dopravní kolaps je v letních vedrech noční můrou každého řidiče Foto | archiv

Kraj chystá přeložku důležitou pro dostavbu dálnice D3 
STŘEDOČESKÝ KRAJ | Středo-
český kraj plánuje přeložku silni-
ce II/105, která je důležitá pro do-
stavbu dálnice D3. 

Krajští radní k této akci nyní 
schválili koordinační smlouvu 
mezi krajskou správou a údržbou 
silnic a Ředitelstvím silnic a dál-
nic. Její uzavření je nezbytnou 
podmínkou pro vydání územního 
rozhodnutí pro stavbu D3 a jejího 
napojení na silnici II/105, infor-
movala Helena Frintová z krajské-
ho úřadu. 

Přeložka ke sjezdu z D3 
u Hostěradic má sloužit na-
příklad lidem z Kamenného 

přívozu u Prahy nebo Týnce nad 
Sázavou na Benešovsku k poho-
dlnému napojení na D3. Dálnice 

D3 by měla spojit Prahu s Čes-
kými Budějovicemi a rakous-
kými hranicemi, kde se napojí 
na rakouskou rychlostní silni-
ci S10. Dálnice na jih Čech by 
měla měřit zhruba 170 kilomet-
rů, nyní je v provozu asi 50 kilo-
metrů. Stavbu v minulých letech 
brzdily dlouhé diskuse ohledně 
vedení cesty Středočeským kra-
jem a posléze povinnost opako-
vat proces vlivu stavby na život-
ní prostředí na jihočeské části 
dálnice. -čtk-
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Kolín už záchytku nechce, obce se dohadují, kam s ní
Protialkoholní záchytnou sta-

nici už na svém území Kolín ne-
chce. Usiluje o její přestěhování 
do Kutné Hory. Kutnohorští ale 
ze záchytky nadšení nejsou. Po-
kud se Kolín této služby zřekne, 
bude muset situaci vyřešit kraj. 

Podle místostarosty Kašpara 
Kolín o přesunu stanice z Kutno-
horské ulice jedná dlouhodobě. 
„My na tomto místě dlouhodo-
bě záchytku nechceme. Je to zby-
tečná komplikace a není to ani 
ideální umístění,“ řekl Kašpar. 
Kolín je podle něj ochotný na 
provoz záchytky v Kutné Hoře 
přispívat.

Není divu, pobyt opilce na zá-
chytné stanici stojí 3000 korun, 
a málokterý rozverný nocležník 
za toto ubytování zaplatí. I když 
počet opilců umístěných do ko-
línské záchytky vytrvale klesá 

jde o zátěž, kterou ve městě ni-
kdo nechce. Kraj to ovšem za-
tím vidí jinak: „Velmi pozitivně 
vnímám postupný pokles osob 
umístěných do záchytky v Kolí-
ně s tím, že v roce 2015 šlo o 327 
osob, 2016 o 266 osob a v roce 
2017 již pouze o 165 osob. Pev-
ně věřím, že tento trend bude po-
kračovat,“ řekl krajský zdravotní 
rada Robert Bezděk.

V kutnohorské nemocnici, 
mají podle Kašpara projekt na 
rekonstrukci části areálu, kde 
by nová záchytka vznikla. Ve-
dení tamní radnice se ale řeše-
ní nelíbí. „Zatím to není aktuál-
ní, ale bylo nám avizováno, že se 
budou snažit protialkoholní sta-
nice zbavit,“ potvrdil podle ČTK 
Koubský.

Kutnohorská nemocnice pod-
le Kašpara vyčíslila investici do 

přestavby na šest milionů ko-
run. „Počítá s deseti lůžky a pod-
le nás je to opravdu mnoho,“ řekl 
Kašpar. Místostarosta Kolína To-
máš Růžička uvedl, že radnice již 
záměr předala příslušnému kraj-
skému radnímu. „Vysvětlili jsme 
kraji důvody, dali jsme informa-
ce o příjmech a nákladech, o ob-
sazenosti, formě,“ řekl.

Krajský radní Bezděk ale 
ukončení provozu záchytky ne-
bere jako hotovou věc. „O zámě-
ru ukončit činnost záchytné sta-
nice k 31. 12. 2018 víme, nikoliv 
o rozhodnutí zastupitelstva měs-
ta o jejím zrušení. Na Krajský 
úřad Středočeského kraje do-
sud nebyla zaslána žádná oficiál-
ní žádost o odejmutí oprávnění,“ 
uvedl Bezděk. Pokud se Kolín 
této služby zřekne, bude kraj si-
tuaci řešit. Jan Štoll

Kolínskou záchytku nenavštěvují jen opilci, 
v  rámci prevence alkoholismu ji navštívili 
i studenti při dni otevřených dveří
 Foto | archiv

Americké a české stíhačky cvičí v Čáslavi

Mezinárodní cvičení Sky Aven-
ger 2018 už je na letecké základ-
ně v Čáslavi v plném proudu. 
Cvičení potrvá do 29 června. 
K vidění budou stíhací letouny 
F-16 a Gripen, lehké bitevníky 
ALCA a bojové vrtulníky. 

JAN ŠTOLL

ČÁSLAV | Jako první přilétly do 
Čáslavi tři obří americké trans-
portní letouny C-130 Hercules 
s materiálem pro americkou jed-
notku a servisním personálem. 
Zásobování zajišťuje i unikát-
ní stroj C-17 Globemaster, což je 

strategický transportní letoun, 
který umí přepravit až 80 tun 
nákladu. 

Čáslavské nebe kromě americ-
kých F-16 Fighting Falcon bráz-
dí české nadzvukové stroje JAS-
39 Gripen, lehké bitevníky L-159 
ALCA a vrtulníky Mi-24/35 a Mi-
171 z 22. základny vrtulníkového 
letectva u Náměště nad Oslavou. 
Doplňování paliva za letu zajišťu-
jí tankery KC-135, které vzlétají 
z pardubického letiště. 

Každý den jsou u Čáslavské zá-
kladny k vidění starty desítky le-
tounů v 10.30 a ve 14 hodin. „Kro-
mě manévrových vzdušných bojů 

Start americké F-16 je působivá podívaná Foto | Miloš Růža, www.airfighters.com

a spolupráci s předsunutými letec-
kými návodčími budou cvičení za-
měřena také na mise s komplexní-
mi scénáři,“ uvedl před zahájením 
zástupce řídícího cvičení Tomáš 
Merta. Celkem 6 letounů F-16 
startuje z čáslavské základny.

Stížnosti na hluk kvůli mezi-
národnímu cvičení prý vedení čá-
slavského letiště nezaznamenalo. 
„Naopak, máme zatím je pozitivní 
reakce. Navíc zvýšený hluk bude 
vždy jen v uvedené časy, kdy bude 
startovat více letounů na jednou. 
V porovnání s běžným provozem, 
kdy od 9 do 22 hodin startují le-
touny každou hodinu, nejde o nic 

výjimečného,“ dodal Maruščák. 
Jeho slova potvrdila i Chotusic-
ká starostka. „Pro obyvatele obce 
nejde z hlediska hluku o nic výji-
mečného, jsou na to už svým způ-
sobem zvyklí. Jiné je jen to, co jim 
létá nad hlavou,“ potvrdila sta-
rostka Ludmila Zimová Lehetová.

Akce se pořádá díky dlouhole-
té spolupráci s nebraskou a texas-
kou národní gardou. Podobné cvi-
čení se v Čáslavi konalo naposledy 
v roce 2009. Čeští stíhači s kolegy 
z letky Lone Star Gunfighters ze 
San Antonia tehdy sváděli vzduš-
né souboje a simulovali údery na 
pozemní cíle.
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I N Z E R C E  RV1800162/04

Vážené čtenářky, 
vážení čtenáři,

v případě předchozích čísel, 
i tentokrát vám chceme nabíd-
nout přehled toho nejzajímavěj-
šího, co se v našem kraji událo 
za poslední měsíc. Kromě zpráv 
z vašeho okresu přinášíme i no-
vinky z dopravy. Tak jako kaž-
dé letní měsíce, i letos se musíte 
obrnit na cestách trpělivostí, ať 
už řídíte nebo jste pouze cestují-
cím. Uzavírky a opravy se nevy-
hnou jak silnicím, tak železnici.  
Hlavní rozhovor čísla nám ten-
tokrát poskytl Petr Mareš, účast-
ník reality show České televize 
Zlatá mládež 2, který se rozpoví-
dal jak o svých vztazích s ostat-
ními účinkujícími, tak i o tom, co 
mu netradiční pořad přinesl. 

Přejeme vám příjemné čte-
ní a hlavně klidné prožití letních 
měsíců.

Redakce 

Novin Středočeského kraje – Náš region

Kraj revitalizuje rybník

I N Z E R C E  RV1801444/02

Mzdy Středočechů šly nahoru. Za čtvrt roku o 8 %
STŘEDOČESKÝ KRAJ | Průměrná 
hrubá mzda Středočechů vzrost-
la v prvním čtvrtletí meziročně 
o osm procent na 30 069 korun. 
Lidem tak přibylo na výplatních 
páskách v průměru 2 222 korun. 
Reálně po zahrnutí růstu spotře-
bitelských cen měsíční výdělek 
vzrostl o šest procent. Vyplývá to 
z předběžných údajů, které zve-
řejnil Český statistický úřad.

Středočeský kraj je výší vý-
dělků na druhém místě za Pra-
hou, kde lidé berou průměrně 
38 436 korun. Průměrná hru-
bá měsíční mzda v celé České 

republice činila v prvním čtvrtle-
tí 30 265 korun, meziročně stoup-
la o 8,6 procenta.

Mzdy v prvním čtvrtletí 
vzrostly ve všech regionech, nej-
více v Karlovarském kraji, kde 
se zvýšily o 10,1 procenta, přesto 

zůstávají nejnižší v zemi. Naopak 
nejmenší procentuální nárůst 
statistici zaznamenali v Praze, 
a to o sedm procent.

Růst české ekonomiky se od-
ráží ve vyšší zaměstnanosti. 
Průměrný počet zaměstnanců 
ve Středočeském kraji se v prv-
ním čtvrtletí meziročně zvýšil 
o 1,9 procenta na 403 tisíc lidí. 
Sehnat nové pracovníky je ale pro 
firmy velmi náročné. Velký počet 
zaměstnanců hledají například 
středočeské firmy automobilové-
ho průmyslu včetně automobilky 
Škoda Auto. -čtk-

STŘEDOČESKÝ KRAJ | Kraj sou-
hlasí s revitalizací Žehuňské-
ho rybníka na Kolínsku, který je 
největším rybníkem ve středních 
Čechách a devátým největším 
v České republice. Souhlasné sta-
novisko kraj provedl v rámci své-
ho vyjádření k EIA. Krajští rad-
ní schválili i další dvě vyjádření 
k EIA k dalším projektům. 

Kraj s projektem na revitali-
zaci Žehuňského rybníka souhla-
sí a nepožaduje další posuzování. 
Rybník je známý výskytem vzác-
ných a chráněných druhů ptá-
ků. „Cílem obnovy rybníka, jehož 
rozsáhlé odbahnění bude prove-
deno poprvé v jeho čtyřsetleté 
historii, je zlepšit podmínky pro 
existenci těchto cenných živočiš-
ných druhů a zároveň zajistit op-
timální stav technických zařízení, 
která jsou součástí vodní nádrže,“ 
uvedl náměstek hejtmanky Miloš 
Petera.

Kraj se vyjádřil i k navýšení 
kapacity zařízení k odstraňování 

sběru a výkupu odpadů v Kra-
lupech nad Vltavou. Ani v tomto 
případě nepožaduje další posuzo-
vání. Kapacita zařízení se má zvý-
šit ze současných 5000 tun na té-
měř 20tisíc tun ročně.

Radní projednávali také vy-
jádření kraje k územně energe-
tické koncepci, která zpřesňu-
je a rozvíjí cíle státní energetické 
koncepce a určuje strategii pro 

její naplňování. Projekt zvažu-
je tři varianty, hejtmanství zvo-
lilo tu, která je založena na růstu 
HDP na úrovni dvou procent roč-
ně. „Vybraná varianta bude mít 
hned několik pozitivních dopadů. 
Předpokládá zvýšení účinnosti 
užití energie při její výrobě, dis-
tribuci a spotřebě, zvýšení podí-
lů obnovitelných zdrojů energie, 
to jest biomasy, zvýšení podílu 
energetického využití směsného 
komunálního odpadu, snížení 
spotřeby fosilních primárních 
energetických zdrojů a zvýšení 
podílů elektromobility a využití 
alternativních paliv v dopravě,“ 
řekl Petera.

Díky energetické koncepci by 
například měla klesnout potře-
ba uhlí o 30 procent a zemního 
plynu o 13 procent. Naopak vý-
raznější nárůst o 24 procent je 
očekáván u energeticky obnovi-
telných zdrojů a u výroby elektři-
ny z těchto obnovitelných zdrojů 
pak 23 procent.   -čtk-



4 Z KRAJE  NOVINY STŘEDOČESKÉHO KRAJE

I N Z E R C E  RV1800649/04

Nezaměstnanost ve Středočeském  
kraji šla v květnu opět dolů
STŘEDOČESKÝ KRAJ | Neza-
městnanost ve středních Če-
chách v květnu klesla o 0,1 pro-
centního bodu na 2,6 procenta. 
Úřady práce v regionu evidovaly 
24 921 uchazečů o zaměstnání, 
tedy o 1063 méně než v předcho-
zím měsíci. Meziročně pak ne-
zaměstnanost klesla o 0,8 pro-
centa. Vyplývá to z údajů, které 
zveřejnil Úřad práce ČR.

Na pracovní úřad se přišlo 
v květnu zaregistrovat 3720 lidí, 
což bylo o 35 lidí méně než 
v předchozím měsíci. Vyřazeno 
z evidence bylo 4783 uchazečů, 
tedy o 835 méně než v dubnu.

Úřady v regionu evidovaly 
koncem dubna 39 066 volných 
pracovních míst, bylo jich tak 
meziměsíčně o 39 méně. Na jed-
no volné pracovní místo ve Stře-
dočeském kraji připadá v prů-
měru 0,6 uchazeče.

Situace na pracovním trhu 
aktuálně odpovídá jak dlou-
hodobé situaci, tak ročnímu 

období. Zaměstnavatelé mají 
stále zájem o nové zaměstnance, 
převážně v technických a dělnic-
kých oborech.

„V plném proudu jsou už i se-
zonní práce, především ve sta-
vebnictví, gastronomii a ces-
tovním ruchu, zemědělství, 
zahradnictví, lesnictví, lázeňství 

či těžbě,“ řekla generální ředitel-
ka Úřadu práce Kateřina Sadíl-
ková. Od dubna už také naplno 
začaly veřejně prospěšné práce, 
které zahrnují jarní úklidy ve-
řejných prostranství. V následu-
jících měsících by mohla neza-
městnanost ještě mírně klesat, 
uvedla Sadílková. 

Nejvyšší nezaměstnanost mezi 
středočeskými okresy byla v květ-
nu na Kladensku, a to čtyři procen-
ta. Následovalo Kolínsko a Nym-
bursko s 3,5 procenta a Příbramsko 
a Mělnicko shodně s 3,4 procenta. 
Nejpříznivější situace byla naopak 
v okrese Praha-východ, kde čini-
la nezaměstnanost 1,1 procenta, 
následovalo Benešovsko s 1,5 pro-
centa, Praha-západ s 1,6 procenta 
a Mladoboleslavsko s 1,8 procen-
ta. Mezi jednotlivými kraji ČR má 
Středočeský kraj sedmou nejnižší 
nezaměstnanost.

Počet lidí v evidenci pracov-
ních úřadů zahrnuje i nezaměst-
nané, kteří nemohou okamžitě na-
stoupit do práce. Jsou to například 
lidé na rekvalifikačních kurzech, 
nezaměstnané ženy na mateřské 
dovolené, vězni nebo nezaměstna-
ní v pracovní neschopnosti. Počet 
dosažitelných uchazečů o zaměst-
nání, kteří mohli ihned nastoupit 
do práce, byl v květnu ve středních 
Čechách 22 622.   -čtk-
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Vás prosvítím laserem, proklepnu rázovou vlnou,  detoxikuji galvanickou lázní  a 
jemně doladím lymfodrenáa klasickou masáží. U mě artrózy, tenisové lokty, 
zamrzlá ramena, bolavá bedra a šíje, patní ostruhy a jiné podobné neduhy 

Tak neváhejte a volejte Pelikána ! Těším se na Vaši návštěvu.

REHABILITAČNÍ PENZION PELIKÁN

Váš specialista na :
Artrózu, celulitidu, tenisový  loket, patní ostruhu,  

zamrzlé  rameno, bolesti páteře.
Terapie  Laserem, Rázovou vlnou, klasická masáž , lymfodrenáž.

I N Z E R C E  RV1801452/01

Kolín bude mít parkovací věž  
pro cyklisty. Pojme až 100 kol
KOLÍN | Náklady na výstavbu věže 
se odhadují na 13,2 milionu ko-
run, dotace z EU dosáhne 11,7 mi-
lionu korun a 500 tisíc zaplatí 
Středočeský kraj. Za cyklověž pro 
více než 100 kol tak Kolín zaplatí 
ze svého rozpočtu zhruba milion 
korun, řekl místostarosta Michael 
Kašpar (Změna pro Kolín).

nedostačují. Cyklodomy staví 
i další středočeská města, parko-
vací věž funguje například v Lysé 
nad Labem na Nymbursku a nyní 

vzniká v Poděbradech. Při rekon-
strukci nádraží Kolín vybuduje 
zastřešený terminál, aby cestují-
cí mohli přecházet z autobusu na 

vlak suchou nohou. Rekonstrukce 
nádraží vyjde na zhruba 60 mili-
onů korun, hotova bude do konce 
letošního roku. -čtk-

Kolín chce parkovací věž pro 
kola postavit v rámci rekonstruk-
ce autobusového nádraží, která za-
čala loni. Dotaci na stavbu cyklo-
domu získal Kolín v druhé výzvě 
Integrovaného regionálního ope-
račního programu. Město chtělo 
žádat už v první výzvě, z té ale zís-
kalo 50 milionů na rekonstrukci 
celého autobusového nádraží.

Kašpar již dříve uvedl, že cyk-
lostojany na nádraží už kapacitně 

odhadované 
náklady 13,2
dotace EU11,7

I N Z E R C E  RV1800156/47 I N Z E R C E  RV1800136/150

Máte „prořízlou“ pusu? Chcete změnu? 
Máte slušné nasazení? Chcete si řídit svůj pracovní čas? 
Mluvíte rád(a) s lidmi? Chcete pracovat ve svém regionu? 
Nevadí vám občasná práce přes čas?
Chcete si vydělávat 30 i 50 000?

Regionální vydavatelství  
rozšiřuje svou působnost a hledá

TALENTOVANÉ OBCHODNÍKY 
I ZKUŠENÉ MANAŽERY INZERCE!

Pošlete nám váš životopis na adresu 
nabor@regionalnivydavatelstvi.cz, přidejte pár řádek 

motivačního dopisu a chytněte tak příležitost za pačesy!

Dělejte s námi úspěšné Obchodní zástupce,
inzertní poradce, manažery inzerce!

HLEDÁME PRÁVĚ VÁS!
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Metrosexuál Petr ze Zlaté mládeže 2: Nikdy jsem nemusel tvrdě pracovat rukama
Petr Mareš je jediným rodilým 
Pražanem ze čtveřice, kterou 
nyní můžete vídat na obrazov-
kách veřejnoprávní televize 
v realityshow Zlatá mládež 2. 
Petr se pro Náš REGION rozpo-
vídal o obvinění z gay prosti-
tuce, dluhů, ale i o manipulaci 
štábu televize, kterou z kon-
cesionářských poplatků platí 
každý Čech.

MARCEL MIHALIK 

V bulváru se objevilo, že 
dlužíte, a váš kolega ze Zlaté 
mládeže vás obvinil z gay 
prostituce. Vy jste to odmítl. 
Chystáte pomstu?

Nemám zapotřebí nikoho z ak-
térů pomlouvat. Sám mám fotky 
a videa aktérů v situacích, které 
by zveřejnit nechtěli. Vím o nich 
spoustu soukromých informací, 
které by veřejnost mohly šokovat. 
Přeci jenom jsme s kolegy strávili 
při natáčení skoro půl roku a čas-
to i 24 hodin denně. Také bych 
si mohl otevřít „pusu na špacír“, 
ale já na rozdíl od svých kolegů 
mám úroveň. Ten mladík, který 
dělá nezákonnou věc, a kterému 
dokonce i instagram zrušil jeho 
kanál, si dříve či později naběh-
ne sám. Mohu říct jediné, pomlu-
va od nedůvěryhodného člověka, 
je vždy nedůvěryhodná. A je mi 
jasné, že pánové Oganesjan (Mi-
keJePan) a Vlasák tím hnojem, co 
na mě nakydali, chtěli dosáhnout 
jedině svého zviditelnění. Z toho 
důvodu jsem na jejich taktiku ne-
nasedl a nehodlám s nimi bojo-
vat, prostě je neberu vážně.

Co vás vlastně lákalo jít do 
projektu Zlatá mládež?

Lákalo mě si vyzkoušet něco 
nového. Již jsem natočil několik 
reklam i epizodních rolích ve fil-
mech, také jsem moderoval živá 
vysílání, ale nikdy jsem neúčinko-
val v žádném dokumentárním po-
řadu s prvky reality show, který se 
natáčí dlouhodobě. Byla to pro mě 
výzva, ostatně asi jako pro všech-
ny ostatní účinkující. Z první sé-
rie jsem viděl jen asi půlku jed-
noho dílu, ale stačilo to na to, aby 
mne tento formát pořadu, který je 
pro Českou televizi nový, zaujal. 
Konečně začala naše státní televi-
ze točit i zajímavější pořady, které 
mohou sledovat a zaujmout i mlad-
ší generace.

Cítíte se být 
charakteristickým 
představitelem zhýčkané 
zlaté mládeže? 

Jak uvedl kreativní produ-
cent Dušan Mulíček, pojem zla-
tá mládež označuje celou gene-
raci mladých lidí narozených do 
konzumní společnosti, kteří žijí 
ve velkoměstech a využívají všech 
jeho možností. Jde o to, že nechce-
me z tohoto našeho „velkoměst-
ského komfortu“ vystoupit, a to 
nás dělá onou opovrhovanou zla-
tou mládeží.

Takže se v tom poznáváte.
Opravdu si neumím předsta-

vit jako člověk vychovaný velko-
městem v určitém komfortu, ži-
vot na maloměstě či na vesnici, 
kde v podstatě nic není. Příroda 
je krásná, ale stačí mi do ní zajít 
jen občas nebo využít městských 
parků.

Abyste se mohl řadit ke 
zlaté mládeži, musíte 
být i finančně zajištěný. 
Materiálním nedostatkem 
tedy netrpíte.

Je pravda, že nikdo z nás ak-
térů nežije nijak zvlášť obtížný ži-
vot. Každý z nás je a vždy byl nějak 
zajištěn. Ať už materiálně nebo 
například v rámci rodinného zá-
zemí. Nikdy jsme nemuseli „tvr-
dě“ pracovat, například rukama 
někde na stavbě. Vždy jsme měli 
možnost vybrat si určitou cestu 
tak, abychom stále byli na dosah 
našemu komfortu.

Co vás živí? A jak se vaše 
okolí dívalo na to, že jdete 
do reality show?

V době, kdy se natáčelo, jsem 
pracoval jako vedoucí tiskového 
oddělení a tiskový mluvčí měst-
ské části. Přičemž celou dobu pů-
sobím jako manažer pro sociální 
média. Působím v politice, a od 
samého začátku jsem se obával 
konečného výsledku tohoto po-
řadu a jeho vlivu na názor kon-
cového diváka. V určitých stre-
sových situacích se člověk chová 
jinak, než by měl nebo chtěl. Di-
váci nás tedy mohou vidět i z oné 
druhé stránky, která mnohdy hra-
ničí i s naším vlastním soukro-
mím. Na druhou stranu si divák 
udělá svůj názor na danou osobu, 
a pozná jaké rysy a chování doo-
pravdy má. Nikomu z práce nebo 

lidem z okolí jsem se nijak extra 
o natáčení nezmiňoval, kromě mé 
nejbližší rodiny. Většinou byly re-
akce pozitivní.

Co vám natáčení dalo? 
Vyzkoušeli jste si, jaké to je 
být bezdomovcem, pracovat 
v třídírně odpadu. Třídíte 
doma? Vnímáte, že tato 
práce je pro společnost 
případně planetu důležitá?

Odpad třídím. Alespoň tedy 
sklo, plast a papír. Vím, že mnoh-
dy to moc velký efekt nemá, 
kolikrát jsou celé popelnice 

s tříděným odpadem znehodno-
ceny, ale kdybychom netřídili ni-
kdo, už bychom se topili v odpad-
cích. Tříděný odpad se dá využít 
jako obnovitelný zdroj, takže smy-
sl to určitě má. Během dílu na tří-
dící lince jsme mohli vidět, co vše 
jsou lidé schopni hodit do tříděné-
ho odpadu. Mnohdy to bylo velmi 
zarážející a přišlo mi, že třídíme 
odpad z běžné popelnice. Již v mi-
nulosti jsem navštívil spalovnu 
odpadu v Malešicích. Nejvíc smut-
ný byl pohled na všechen odpad 
před spálením. Byli zde vidět pře-
vážně jen papíry a plasty. Kdyby 

Petr Mareš je jedním z účastníků reality show Zlatá mládež 2  Foto | archiv Petra Mareše
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Metrosexuál Petr ze Zlaté mládeže 2: Nikdy jsem nemusel tvrdě pracovat rukama
třídil každý, odpadu by zde bylo 
mnohem méně, dalo by se vyrobit 
více produktů ze tříděného odpa-
du a bylo by zde i méně spálené-
ho odpadu v ovzduší. S dnešním 
tempem života a produkcí odpadu 
bude naše planeta brzy jedna vel-
ká skládka.

Natáčeli jste také 
v řeznictví. Jíte maso?

Maso jím opravdu střídmě. 
Natáčení na jatkách a v rybárně 
bylo pro mě asi nejtěžší. Jedna věc 
je vidět hotový produkt na talíři 
a druhá vidět celou fázi příprav od 
živého zvířete až po naporcované 
syrové maso. Opracovávat syrové 
maso se mi opravdu příčí. Dopo-
ručil bych každému alespoň jed-
nou navštívit jatka, aby viděl, co 
celý život jí, a jak se to dostane až 
k němu na talíř. 

V Indii jste byli v továrně 
na výrobu bot. Když si teď 
kupujete boty, vzpomenete 
si na něco z této zkušenosti?

Když si nyní kupuji boty, di-
vám se na to, kde byly vyrobeny. 
Živě si vybavím, jakou práci s tím 
dělníci v továrnách v Indii každý 
den mají, a jakou směšnou mzdu 
za to dostávají. Když pak vidím 
finální cenu daných bot v obcho-
du, je mi z toho smutno. V továr-
ně jsem se ptal, zda vědí, kolik 
vlastně ta bota potom v obcho-
dech v Evropě stojí. Samozřejmě 
nevěděli, a když jsem ji to řekl, tak 
mi nevěřili. Osobně mě překvapi-
lo, že fenomenální výrobce čes-
kých bot Baťa přesunul také svou 
výrobu do rozvojové země, a že se 
v Česku vyrábí už snad jen jedi-
ná značka bot - Prestige, která má 
pouze malou továrnu u Zlína.

Prošli jste balkánskou 
cestou, kterou se vydávají 
tisíce uprchlíků.  Dokážete 
se nyní trošku vcítit do 
jejich role? Změnilo to nějak 
Váš názor na uprchlickou 
krizi, která postihuje 
i Evropu?

To je těžké. Celkově se jedná 
o politický problém, který je řízen 
jednotlivými politickými systémy. 
Někteří uprchlíci ani přesně nevě-
dí, proč a kam cestují. Riskují. My-
slí si, že je někde čeká lepší život. 
Bylo opravdu přínosné vyslech-
nout si osobně některé uprchlíky 
a snažit se pochopit jejich příběh. 

Osobně vidět danou situaci napří-
klad v Srbsku a složení uprchlíků. 
To, co prezentují média v televizi, 
jsou totiž vždy jen politicky řízené 
prezentace pro oči koncového di-
váka. Ukazují jen výjimečné vy-
hrocené situace a činy některých 
zoufalých jedinců, které politic-
ky ovlivněná média jen přibarvují 
a rozmazávají. Pak je těžké udělat 
si vlastní názor a celou situaci po-
chopit. Každý nemá tu možnost si 
s uprchlíky promluvit a vidět to na 
vlastní oči tak jako my. Spokojí se 
tedy s verzí představovanou v mé-
diích. Je to pohodlnější.

Jaký moment při natáčení 
byl pro Vás osobně 
nejsložitější a proč?

Když jsme byli v Indii. Vidět 
tu chudobu tam, ty děti, v jeden 
moment mě to dokonce dohna-
lo až k slzám. A také ten moment 
vyhrocené situace na rýžovém 
poli, kde nám režisér s dramatur-
gem začali z ničeho nic na kame-
ry všechno vyčítat a zazlívat. Moc 
jsem to v dané chvíli nechápal. 
Byli jsme už vyčerpaní, ten den 
před natáčením jsme ani nic ne-
jedli a oni nás nahnali v tom ve-
dru na pole a čekali zázraky. Po 
jejich urážlivém monologu jsem 
odešel a natáčení ten den skonči-
lo. To bylo hodně složité.

Myslíte, že jste zvládl 
situace, které Vám televizní 
štáb připravil, dobře?

Určitě ne, ne všechny. Ale pře-
kvapil jsem sám sebe, že jsem od 
ničeho neodešel, aniž bych to ne-
vyzkoušel. Nejvíce mě překva-
pilo, jak jsem na rozdíl od Rená-
ta a Kláry zvládl život na indické 
vesnici. Nejhůř jsem na tom byl 
na jatkách a v rybárně. Absolutně 
jsme pak všichni hned v prvním 
díle nezvládli spát sami bez štá-
bu mezi bezdomovci. Byla to ale 
i částečně chyba štábu a vzájemná 
diskomunikace.

Jak jste vycházel s dalšími 
aktéry Zlaté mládeže?

Nejlépe jsem vycházel urči-
tě s Klárou. Sedli jsme si od sa-
mého začátku. Je to zlatíčko a do 
teď jsme přáteli. Největší problém 
jsem měl naopak s Mikem, re-
spektive spíš on se mnou, a pak 
se Šarlotou. Nakonec mě překva-
pil i Jan „Renáto“ Vlasák, který na 
konci pořadu projevil svou faleš 

a hru na všechny strany. Celko-
vě to bylo tedy obtížné, chování 
ostatních aktérů bylo proměnlivé 
v závislosti na daných situacích, 
a taky na tom, zda jsme byli před 
kamerou nebo ne. Normálně by se 
naše cesty určitě nestřetly.

Je něco pozitivního, co Vám 
účast v pořadu dala?

Zkušenosti s natáčením do-
cu-reality pořadu, osobní zážit-
ky, poznání sama sebe, poznání 
života v rozvojové zemi, určení si 
životních a osobních priorit. Vi-
děl jsem také částečně, jak fun-
guje Česká televize, její produk-
ce a zaměstnanci. Svou účast na 
pořadu beru celkově jako pozitiv-
ní. Nových zkušeností není nikdy 
dostatek.

A je naopak něco, co vás 
naštvalo nebo co vnímáte 
jako negativní zkušenost?

Pan režisér Richard Komá-
rek i producent Dušan Mulíček 
si vše trochu přibarvili, aby po-
řad byl více atraktivní pro diváky, 

což by již diváci mohli vydeduko-
vat a znát z obdobné reality pořa-
dů. Celý formát je převzat z vel-
koformátových západních médií, 
který je pro ČT nový, a evident-
ně s ním ještě neumí pracovat. 
Ani jeden z aktérů projektu neži-
je přesně takový život, jaký je tam 
prezentován.

V čem konkrétně se vás 
dotklo, že si tvůrci scénář 
přibarvili? 

Česká televize uvedla, že jsem 
zdědil několika miliónový maje-
tek po svém otci, ze kterého žiji. 
Což tak úplně není, pravděpodob-
ně bych majetek nejdřív musel 
prodat, abych z něj žil, jak tvrdí. 
Také se mi nelíbí, že tvůrci úmy-
slně hned v úvodu uvedli, že jsem 
členem jedné politické strany. Pan 
Mulíček slíbil, že i v jejich veřej-
noprávním zájmu bude, aby byl 
pořad apolitický, ale evidentně až 
tak moc „apolitický“ není. Že ten-
to pořad stál nejméně osm milio-
nů korun z koncesionářských po-
platků, by mohlo zajímat občany.
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Začala modernizace tratě  
mezi Sudoměřicemi a Voticemi
Správa železniční dopravní ces-
ty (SŽDC) začala s modernizací 
koridorové tratě mezi Sudomě-
řicemi u Tábora a Voticemi na 
Benešovsku. Díky investici za 
7,2 miliardy korun bez DPH tudy 
budou moci od roku 2021 jezdit 
vlaky rychlostí až 160 kilometrů 
za hodinu, což zkrátí jízdní doby 
expresů mezi Prahou a Táborem 
na jednu hodinu.

STŘEDOČESKÝ KRAJ | Jedná se 
o jednu z posledních součástí sta-
veb na čtvrtém tranzitním korido-
ru, který spojuje Německo a Ra-
kousko přes Děčín, Prahu a České 
Budějovice. Na dosud jednokolej-
ném úseku přibude druhá kolej, 
dva tunely a nová železniční stanice 
Červený Újezd. Dvacetikilometrová 
trať z velké části vybočí z dosavad-
ní stopy a zkrátí se o dva kilometry.

„Modernizace železničního 
spojení mezi Středočeským a Ji-
hočeským krajem je výjimečnou 
stavbou nejen svým rozsahem, 

ale také technickou náročností. 
V době, kdy se v Česku téměř ne-
realizují podzemní stavby, repre-
zentuje dvojice tunelů s celkovou 
délkou 1,5 kilometru význam-
ný stavební prvek. A právě díky 
němu bude možné výrazně zkrá-
tit cestu z Prahy do jižních Čech,“ 
uvedl generální ředitel SŽDC 
Jiří Svoboda. Stavbaři vybudují 
v úseku dva tunely dlouhé 840, 

respektive 660 metrů. V hlubo-
kém údolí mezi zastávkami Ješ-
etice a Heřmaničky vzniknou tři 
dlouhé mostní estakády. Nejdel-
ší z nich bude měřit 244 metrů. 
Dosavadní stanice Střezimíř, Je-
šetice a Heřmaničky nahradí je-
diná s názvem Červený Újezd. 
Doplní ji zastávky Mezno, Stře-
zimíř, Červený Újezd, Ješetice 
a Heřmaničky.

Zakázku získala stavební spo-
lečnost OHL ŽS, práce začaly 
1. května. Zatím se kácí zeleň na 
trase budoucí přeložky a budují 
zařízení staveniště a přístupových 
komunikací. V nejbližších měsících 
se budou razit a hloubit části obou 
nových tunelů, v místech opěr bu-
doucích železničních estakád se 
zřídí konsolidační náspy, současně 
začne výstavba menších mostů.

Letos se předpokládají krát-
kodobé denní výluky, a to v září 
a listopadu, kdy bude zavedena 
náhradní autobusová doprava 
v úseku Chotoviny - Olbramovi-
ce. Čtyřtýdenní nepřetržitá výlu-
ka bude v březnu a dubnu příštího 
roku, ještě o týden delší přeruše-
ní provozu je plánováno na jaro 
2021.

Celkové investiční náklady činí 
7,159 miliardy korun. V případě 
schválení žádosti z Operačního 
programu Doprava může příspě-
vek EU činit až 5,152 miliardy Kč.

 -čtk-



NOVINY STŘEDOČESKÉHO KRAJE   CESTUJEME PO ČESKU 9

I N Z E R C E  RV1801478/01

Mléko není nápoj a káva odvodňuje. Pitný režim je potřeba dodržovat 
Léto se blíží a s ním také vyso-

ké teploty. Ve chvíli, kdy rtuť tep-
loměru atakuje tropickou třicít-
ku, je obzvlášť důležité myslet na 
správný pitný režim. Každý člo-
věk by měl vypít půl litru na pat-
náct kilo své váhy. To jsou zhru-
ba dva až tři litry tekutin. Jinak 
nastoupí bolest hlavy, únava, ne-
soustředěnost. Dlouhodobý ne-
dostatek tekutin může u člověka 
dokonce vyvolat předčasné stár-
nutí nebo problémy s páteří. 

Problematická je také káva. 
Kofein, který je v ní obsažený, 
totiž lidský organismus dokonce 
odvodňuje. Ten, kdo vypije více 
než tři šálky kávy denně, by měl 
do svého pitného režimu zařadit 
alespoň půl litru tekutin navíc. 

Ideálním nápojem, který po-
slouží ke správnému dodržová-
ní pitného režimu, je neperlivá 
voda, případně ovocný čaj nebo 
ředěná ovocná nebo zelenino-
vá šťáva. Důležité je vyhnout 
se především slazeným limo-
nádám, které pocit žízně na-
opak ještě umocňují. Množství 

vypitých tekutin je navíc nutné 
si rovnoměrně rozvrhnout do 
celého dne. Není možné strávit 
celé dopoledne a odpoledne s je-
dinou sklenicí vody a večer před 
spaním vypít požadované dva li-
try najednou. Pro tělo se jedná 
o velikou zátěž, při které trpí ze-
jména ledviny. 

Lidé by si proto měli hlídat, 
by pili pravidelně celý den. Dů-
ležité je také to, aby se člověk 
napil ještě předtím, než pocítí 
žízeň. V tu chvíli už je totiž poz-
dě – tělo značí, že je problém 
a hrozí mu dehydratace.   -red-

1,5 litru

15 kilo váhy

Ne všechno, co ale lidé pova-
žují za nápoje, jsou skutečně te-
kutiny, které se počítají do pitné-
ho režimu. Typickým příkladem 
může být například mléko. To 
odborníci kvůli vysokému ob-
sahu bílkovin považují spíš za 
potravinu než nápoj. Sklenice 
mléka, kterou člověk vypije při 
snídani, se proto do pitného re-
žimu nezapočítává. 

Na dovolenou snů do Žďárských vrchů
Češi loni vycestovali na skoro 
pět miliónů zájezdů do ciziny. 
Letos se očekává obdobné číslo. 
Přibývá však i těch, kteří zůstá-
vají na dovolenou v republice. 

„Mnoho lidí, zejména pak vě-
ková skupina 55+, navíc nechce 
podstupovat zdlouhavou cestu do 
zahraničí a volí rekreační poby-
ty v Česku,“ vysvětlila trendy ma-
kléřka cestovní kanceláře Tereza 
Horáková.

Právě na podobné pobyty se 
specializují i v Hotelu Pavla v srd-
ci Vysočiny. Právě Žďárské vr-
chy, kde se rekreační středisko 

nachází, patří pro svou malebnou 
přírodu a památky mezi oblíbené 
destinace. „Víme, že pro naše roč-
níky je důležité pohodlí, klid ale 
i možnost aktivního pohybu. Jsme 
pro ně ideální cílem. Nabízíme pří-
jemnou rodinnou atmosféru a vý-
bornou českou kuchyni. Hotel je 
navíc přímo na břehu rybníka Sy-
kovec, kde se dá koupat i rybařit. 
Jsme obklopeni hlubokými lesy se 
slunnými pasekami, které přímo 
lákají na nenáročnou pěší turis-
tiku do krásné přírody, zpestřené 
sběrem lesních plodů,“ vypočítává 
důvody pro návštěvu manažerka 
hotelu Pavla Okounová. V nejbližším okolí je pak 

možné navštívit vyhlídky Devět 
skal a Pasecká skála, rekreač-
ní rybníky Velké Dářko a Med-
lov, památku UNESCO kostel 
sv. Jana Nepomuckého ve Žďá-
ru nad Sázavou, případně jeden 
z nejoblíbenějších moravských 
hradů, Pernštejn. „Na své si při-
jdou samozřejmě i houbaři nebo 
cyklisté. Hotel jsme zakládali 
před dvaceti lety a chtěli jsme, 
aby měli hosté chuť se k nám 
vracet. To se nám daří, máme 

KONTAKT

Hotel Pavla
Vlachovice- Sykovec 25E
592 31 Nové Město na Moravě
Kontakty na recepci
Telefon: 566 619 245
Mobil: 602 192 992
E-mail: hotelpavla@hotelpavla.cz
Web: www.hotelpavla.cz

například hosta, který u nás byl 
už šedesátkrát,“ dodává Pavla  
Okounová.  -red-
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Alenka v (1. část tajenky) zázraků přidává speciální představení pod širým (2. část tajenky) v přírodním (3. část tajenky) na Konopišti 24. 8. 2018.
Znění tajenky pošlete s kontaktem na vás (jméno, příjmení, adresa a kontaktní telefon) na e-mail tajenky.NSK@regvyd.cz do 13. 7. 2018. Vybrané luštitele budeme následně kontaktovat. 
Luštitel odesláním znění tajenky uděluje správci (Regionální vydavatelství s.r.o., IČ: 27846717) souhlas se zpracováním svých osobních údajů (jméno, příjmení, e-mail, telefonní kontakt a adresa), a to ve smyslu Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti 
se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR). Uvedené osobní údaje je nutné zpracovávat za účelem správy dat souvisejících s vyhlášením vybraných luštitelů křížovky zajišťované správcem. Tyto údaje budou správcem zpracovávány pouze po dobu nezbytně nutnou, po vyhlášení budou ihned odstraněny.

Čechy a Praha zaostávají za Moravou v náborových plánech 
zaměstnanců. Přesto jsou předpovědi celkem optimistické!
ČESKÁ REPUBLIKA | Optimi-
stické náborové plány hlásí pro 
třetí čtvrtletí letošního roku za-
městnavatelé v České republice. 
Osm procent z nich očekává ná-
růst počtu pracovních sil, jen dvě 
procenta snížení, celých 87 pro-
cent zaměstnavatelů nepředpo-
kládá žádné změny. Čistý index 
trhu práce pro dané období tak 
vykazuje hodnotu +6 procenta, 
po očištění sezonních vlivů pak 
+4 procenta. Vyplývá to z průzku-
mu společnosti ManpowerGroup.

+14 procent a velkoobchod a ma-
loobchod s indexem +8 procenta. 
Mírný pokles, již od konce loňské-
ho roku, vykazuje zpracovatel-
ský průmysl jako celek (navzdory 
tomu, že v automobilovém prů-
myslu u velkých firem roste počet 
zaměstnanců), negativní výhle-
dy jsou také v náborech u odvět-
ví těžba nerostných surovin s in-
dexem –6 procent.

Nejhůř je na tom Praha
Co se týče regionálního roz-

vrstvení, společnost Manpower-
Group si malou ČR rozděluje na 
Čechy, Moravu a Prahu. Již od 
roku 2015 je nejpovzbudivější 
situace na Moravě, kde mohou 
uchazeči o zaměstnání očeká-
vat příznivé náborové prostře-
dí s hodnotou čistého indexu 
trhu práce +15 procent. Opro-
ti tomu zaměstnavatelé v Če-
chách očekávají v nadcházejícím 
čtvrtletí opatrné náborové plá-
ny s čistým indexem trhu práce 
+3 procenta a v Praze ještě méně 
+2 procenta.

Mezinárodní srovnání
Přesto je situace víceméně op-

timistická. „Nezaměstnanost je 
nejnižší v Evropě a růst ekonomi-
ky jeden z nejvyšších. Nadále tedy 
vznikají nová pracovní místa, a to 
i v regionech, které dříve trpěly 
nedostatkem pracovních příleži-
tostí,“ uvedla generální ředitelka 
ManpowerGroup ČR Jaroslava 
Rezlerová. 

Průzkum ManpowerGroup 
Index trhu práce probíhá ve 
44 zemích. Nejlepší vyhlídky pro 
třetí čtvrtletí mají Chorvatsko, 
Japonsko a Tchaj-wan, nejhorší 
Itálie, která je jako jediná v mi-
nusu –2 procenta. ČR je na spod-
ních příčkách, ale i tak na tom 
není nejhůř. Průzkum na posled-
ní čtvrtletí 2018 bude zveřejněn 
11. září.    -red-

Zvyšování počtu pracovních sil 
pro nadcházející čtvrtletí předpo-
vídají zaměstnavatelé v osmi z de-
seti odvětví. Nejlépe by na tom 
v tomto směru měli být v odvětví 
ubytování a stravování, kde nábo-
rové plány vykazují index +15 pro-
cent, následuje výroba a rozvod 
elektřiny, plynu a vody s indexem 

očekávaný  
nárůst 8 %
očekávané 
snížení 2 %
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V kraji vznikne až 18 nových přístavišť
Ve Středočeském kraji by mělo 
vzniknout až 18 nových přísta-
višť. Vlastní budování spadá 
pod Ředitelství vodních cest 
ČR, středočeská města a obce 
budou stavět další potřebnou 
infrastrukturu jako silnice nebo 
turistické zázemí. „Součinnost 
hejtmanství s Ředitelstvím vod-
ních cest schválili krajští radní,“ 
sdělila Helena Frintová z krajské-
ho úřadu.

STŘEDOČESKÝ KRAJ | Kraj by 
měl v projektech staveb nových 
přístavišť působit jako koordiná-
tor. Na území kraje je vytipováno 
18 míst pro přístaviště, vzniknout 
by měla ve třech etapách. V prv-
ní z nich by se měl postavit pří-
stav například v Mělníce, Čeláko-
vicích, Nymburce, Poděbradech, 
Kolíně, Lysé nad Labem, Brandý-
se nad Labem nebo Neratovicích.

„Rekreační plavba má roz-
hodně velký potenciál přivést ná-
vštěvníky jak do velkých měst, 
tak i do malých obcí a výrazně 
ovlivnit rozvoj cestovního ruchu. 
Její provázanost, například s jíz-
dou na kole v blízkém okolí, pa-
tří k nejvhodnějším formám, jak 
případná nová přístaviště účelně 
využít,“ řekl radní František Pe-
trtýl (ANO).

Vedení kraje hodlá pro ten-
to účel založit pracovní skupinu, 

která by se měla podílet na koor-
dinaci projektu. „Hlavním cílem 
pracovní skupiny bude koordina-
ce přípravy a realizace výstavby 
infrastruktury jak takzvaných 
vodní části přístavů a přístavišť, 
tak dalších souvisejících součás-
tí, jako jsou například přístu-
pové komunikace, parkoviště, 
cyklostezky a podobně,“ dodal 

Petrtýl. Kraj bude muset pod-
le Petrtýla také pomoci menším 
obcím s financováním potře- 

bné infrastruktury. Hejtmanství 
hodlá projekt podpořit i jeho  
propagací.  -čtk-
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Dobřichovická organizace inspiruje 
firmy, aby dbaly na zdraví zaměstnanců
Začalo to osobním příběhem. 
Yvoně Hartlové v jednu chvíli 
vážně onemocněl přítel i ka-
marádka. Oba přežili. „U ka-
marádky se ukázalo, že jí život 
zachránilo jen to, že chodila 
na prevence, a onemocnění se 
zjistilo včas,“ uvedla Hartlo-
vá pro Náš REGION. Tak vznikl 
program Firma pro zdraví sídlící 
v Dobřichovicích.

„Vystudovala jsem psycholo-
gii a teologii na Karlově univerzitě 
a více jak dvacet let jsem se pohy-
bovala v prostředí byznysu, zabý-
vala jsem se především komunikací 
a firemní kulturou. Ze zkušenos-
ti jsem si uvědomila, že zaměstna-
vatel může mít velký vliv na to, jak 
žijí jeho zaměstnanci. Lidé tráví 
v zaměstnání hodně času, společně 
sportují, společně se baví. Pokud 
dobře fungují kanály interní komu-
nikace, dají se použít i k tomu, aby 
se vytvářelo nové téma ve firemní 
kultuře – zdraví,“ řekla.

Díky její iniciativě byl realizo-
ván projekt u jednoho z největších 
zaměstnavatelů. „Byl tam zaveden 
projekt zaměřený na prevenci ná-
dorových onemocnění žen, kon-
krétně rakoviny prsu. Všechny ženy 
dostaly dopis od ředitele, kde bylo 
napsáno, že firmě na nich záleží, 
položen jim byl dotaz, zda chodí na 
prevenci, přiložen byl návod na sa-
movyšetření a tip, kde mohou na-
vštívit mamografické vyšetření, po-
kud na něj nechodí. Kdo měl zájem, 
mohl navštívit workshop. Ukázalo 
se, že si to holky řekly v kancelá-
řích, že se navzájem podpořily, do-
daly si odvahu. A mělo to dopad, 
mnoho žen, které prevenci odklá-
daly, se rozhoupalo. Zachránily se 
dva konkrétní lidské životy,“ doda-
la Hartlová.

Odborná garance
Hlavní poslání Firmy pro zdra-

ví, která sídlí v Dobřichovicích, vidí 
v motivaci zaměstnavatelů, že lze 
dělat malé, ale trvalé změny a že 
změnu životního stylu ucítí všich-
ni – zaměstnanci budou zdraví, 
loajální, méně nemocní, spokoje-
nější. „Nastupující generace si vy-
bírá zaměstnání už nejen podle pe-
něz, ale i podle toho, co jim firma 

ANDREA CERQUEIROVÁ

nadstandardně nabízí,“ zdůraznila. 
„Certifikát Firma pro zdraví, který 
udělujeme, se tak stává konkurenč-
ní výhodou i v náborovém marke-
tingu,“ doplnila.

„Spolu s manželem MUDr. Pav-
lem Hartlem jsme oslovili špič-
ky v různých oborech a požádali 
je, aby se staly odbornými garanty 
programu Firma pro zdraví,“ řek-
la. V prevenci nádorových onemoc-
nění je to profesor Jan Žaloudík, 
v prevenci pohybového ústrojí pro-
fesor Pavel Kolář, v prevenci dia-
betes mellitus a obezity profesor 
Štěpán Svačina, v oblasti duševní-
ho zdraví a prevence psychických 
onemocnění profesor Cyril Höschl, 
v prevenci melanomu profesor Petr 
Arenberger a v prevenci závislosti 
na tabáku profesorka Eva Králíko-
vá. „Díky tomu jsme nyní důvěry-
hodnou institucí, která certifikuje 
podniky a organizace titulem Fir-
ma pro zdraví,“ zdůraznila.

Baťa se staral o zaměstnance
Firma pro zdraví funguje již pět 

let, letos proběhl třetí ročník konfe-
rence Péče o zdraví zaměstnanců, 
která se pravidelně koná v Sená-
tu. Na konferenci jsou slavnostně 
certifikovány firmy, které během 
roku prošly certifikačním proce-
sem a mají dvouletou vizi, jak roz-
víjet a zlepšovat svůj projekt. „Le-
tos jsme pořádali konferenci také 
u příležitosti 100. výročí republiky 
a na počest Tomáše Bati, který se 

jako první zaměstnavatel příklad-
ně staral o své zaměstnance, zajis-
til jim bydlení, stravovny či zdra-
votní středisko,“ uvedla Hartlová. 
Stejně jako při minulých ročnících, 
i letos byl udělován certifikát Fir-
ma pro zdraví, který získaly spo-
lečnosti Kaufland, Edwards, Ept 
connectors, DHL či Centrum so-
ciální pomoci Vodňany, kterému 
byl poskytnut celý proces zdarma. 
„Třicet lidí tam pečuje o stejný po-
čet potřebných, veškerá pozornost 
je zaměřena na klienty, nikoli na ty, 
kteří o ně pečují. Ti jsou vyčerpaní 
fyzicky i psychicky. Smrt je zde ka-
ždodenní realitou, proto jsme zde 
poskytli své služby dobrovolně,“ 
uvedla Hartlová. „V rámci konfe-
rence oceňujeme firmy křišťálovým 
blokem Aquamarin, který pro nás 
navrhl Lukáš Jabůrek, umělecký 
ředitel firmy Moser,“ řekla. Činnost 
Firmy pro zdraví je zaštítěna mini-
sterstvem zdravotnictví a Světovou 
zdravotnickou organizací.

Firma pro zdraví podle jejích 
slov pořádá mimo jiné i worksho-
py, pracovní snídaně a přednášky 
odborníků. „Naši garanti nám dá-
vají i tipy na odborníky v regionech, 
tak jsme schopni poskytnout služ-
by v celé republice a zajistit práci 
regionálním poskytovatelům,“ po-
dotkla. Díky konzultacím a pod-
poře odborných garantů vděčíme 
také za to, že se na firmách nepři-
živují žádní rádoby experti, kteří 
jsou napojeni například na výrobce 

potravinových doplňků,“ dodala. 
Zakládáme si na odbornosti, pro-
fesionalitě, ekonomickém a efek-
tivním přístupu. Být zapojen do 
programu Firma pro zdraví se pod-
nikům každopádně vyplatí a mno-
honásobně zúročí.

Dobřichovice – dobrá adresa
Ve spolupráci s odborníky vždy 

zmapují, co je pro tu kterou společ-
nost efektivní. Třeba pošťačky hod-
ně chodí v terénu, tak se Firma pro 
zdraví spolu s vedením České poš-
ty zaměřila na prevenci rakoviny 
kůže. Ve společnosti Veolia je rea-
lizován projekt pro podporu zdraví 
při sedavém zaměstnání. Náš RE-
GION již informoval o tom, že loni 
byla v Senátu oceněna také firma 
z regionu západně od metropole – 
společnost Eaton z Roztok u Pra-
hy, která se zabývá řízením energie. 
Byla oceněna za wellness program 
sestávající z pěti pilířů – zdravá 
strava, stress management, fitness, 
bez tabáku a znej svá čísla.

Sídlo Firmy pro zdraví v Dobři-
chovicích si Hartlová pochvaluje. 
„Je to úžasná lokalita, klienti sem 
mohou v klidu přijíždět, nemusejí 
se prodírat ucpanou Prahou, kde 
jsou problémy i s parkováním. Je 
tu plno kavárniček nebo restaurace 
Panská zahrada, kde mohou probí-
hat pracovní schůzky. Pro mě je vý-
borné i napojení na dálnice. Jsem 
dobřichovický patriot, žije tu i na-
šich pět dětí,“ uvedla.




