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Statisíce pro vyvolené. Tak se hospodaří
na úřadě hejtmanky Jermanové

Dotace na
památkovou péči

Servis

Vladimír Birgus:
Aktuality

Rozhovor
s Kateřinou
Marií Fialovou

Jsem rád, že mohu
propojovat různé
oblasti fotografie

Innovation

R

2 | 2020

Příběh vašeho úspěchu

cena 69 Kč

Ivo Vondrák:

Stáváme se
regionem inovací
a atraktivním
místem pro život
s.
12

it a technologie → s. 16

Digitální data
jsou křehké zboží

obnovitelné zdroje → s. 24

Energie na dnes
i na zítřek

Moje práce je moje záliba
a koníček v jednom, říká
Kateřina Marie Fialová,
která se do širšího
diváckého podvědomí
dostala především účastí
v pěvecké show Tvoje tvář
má známý hlas nebo rolí
v seriálu Ordinace
v růžové zahradě.
více na str. 4 a 5

finance → s. 30

Ekonomika ve spirále,
anebo v jiné rovnováze?

Vydavatelství A 11
Ortenovo nám. 36, Praha 7, 170 00
www.a11.cz

PrDeL

10

49 Kč

eportér Vojtěch Blažek ze serveru seznamzprávy.cz se týdny
věnoval dotazování na
výši odměn vedoucích zaměstnanců jednotlivých
odborů a oddělení. Krajský úřad na jeho novinářské dotazy neodpovídal,
a tak musel využít dotazů
podle zákona 106 o svobodném přístupu k informacím. Poté, co
shromáždil odpovědi,
vyšlo v plné nahotě najevo, proč tyto odměny
úřad vedený hejtmankou
Jermanovou z ANO tajil.
Informace, které zjistil,
jsou šokující.
Na krajském úřadě je
totiž vyvolená skupina

Foto: Zákupák – Wikimedia.org,

Kam s odpadem
v Praze 4

Nezapomeňte na
poplatek za psa

Z obsahu čísla

Platy jako ministři.
Na dvacet vyvolených a doposud tajných zaměstnanců
středočeského
krajského úřadu
dostávalo opakovaně pravidelně
mimořádné odměny v řádech desítek tisíc korun
měsíčně. S tímto
odhalením přišel
zpravodajský
server seznamzprávy.cz.

Aktuality

ZDARMA

Nezávislý měsíčník pro Prahu 4

ISSN 2336-7989

Vydavatel
lokálního,
odborného
a lifestylového
tisku

C e n a 149 Kč

9 772336 798005

A 11

LEHKÉ
UŽITKOVÉ VOZY

zaměstnanců s extrémně
vysokými příjmy. Téměř
200 tisíc měsíčně si vydělal jeden z nich po
celou dobu posledních
dvou let. To je pro srovnání vyšší plat než má
ministr vlády. Několik
dalších zaměstnanců
úřadu si pak pravidelně
přišlo na přibližně 150
tisíc korun. Všichni do-

stávali k platu opakovaně
a pravidelně mimořádné
odměny.
Například zaměstnanec
označený krajem číslem
pět dostal loni pětkrát
prémii 80 tisíc korun,
pětkrát 85 tisíc a ve dvou
zbývajících měsících to
bylo 70 tisíc a 75 tisíc.
Takže dohromady
v tomto roce pobral jen

na prémiích 970 tisíc.
Skoro milion korun! Další
úředník označený číslem
19 si celý loňský rok připočítával k platu dalších
60 tisíc měsíčně. A do třetice všeho dobrého. Zaměstnanec číslo 16 dostal
v odměnách v roce 2018
skoro 800 tisíc, takže
pokračování na str. 2

Exkluzivně
Honza Tuna
Honza Tuna se
tentokrát zaměřil
na balené vody, které
se prodávají
v obchodech.
Laboratorní testy
ukazují, že některé
z nich bohužel
obsahují látky, které
by v nich vůbec být
neměly. Nyní si
přečtěte, jak je to
s obsahem pesticidů,
dusitanů a dusičnanů.
více na str. 11

o nás

Patříme mezi průkopníky na trhu lokálních novin,
máme jedno z nejširších portfolií odborného tisku
a produkujeme kvalitní manažerské a lifestylové
časopisy.
Kontinuálně rosteme. Každý rok přicházíme na trh s řadou
nových titulů a nebojíme se ani akvizic konkurenčních
vydavatelství. Patří nám největší česká síť stojanů na tisk
a letáky, kterou využíváme nejen pro vlastní distribuci,
ale i pro komerční zakázky.
Podporujeme český sport, kulturu a lokální nadace
a spolky.

lokální
tisk

Týdeníky Náš REGION Praha, Náš REGION Brno
a měsíčník Náš REGION Plzeň přinášejí zásadní
informace ze života ve městě, aktuální kauzy
a reportáže, informace z radnice a jednotlivých
městských částí, ale i rozhovory, kulturu, křížovky
a řadu servisních témat.
Distribuce probíhá především do vlastní široké
sítě stojanů a pomocí vlastních kamelotů. V Praze
naše kameloty naleznete každé pondělí na všech
stanicích metra. V Brně a Plzni máme kameloty na
frekventovaných veřejných místech.
Náš REGION Praha je společně s přílohami Vaše
Praha distribuován i do vybraných poštovních
schránek v jednotlivých městských částech.
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Statisíce pro vyvolené. Tak se hospodaří
na úřadě hejtmanky Jermanové
Platy jako ministři. Na dvacet vyvolených a doposud tajných zaměstnanců
středočeského krajského úřadu dostávalo opakovaně pravidelně mimořádné
odměny v řádech desítek tisíc korun měsíčně. S tímto odhalením přišel zpravodajský server seznamzprávy.cz.

Moje práce je moje záliba
a koníček v jednom, říká
Kateřina Marie Fialová,
která se do širšího
diváckého podvědomí
dostala především účastí
v pěvecké show Tvoje tvář
má známý hlas nebo rolí
v seriálu Ordinace
v růžové zahradě.
více na str. 6 a 7

Foto: Zákupák-wikimedia.org
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Zdarma každých čtrnáct dní

Rozhovor
s Kateřinou
Marií Fialovou

R

eportér Vojtěch Blažek
ze serveru seznam
zprávy.cz se týdny věnoval
dotazování na výši odměn
vedoucích zaměstnanců
jednotlivých odborů a oddělení. Krajský úřad na
jeho novinářské dotazy
neodpovídal, a tak musel
využít dotazů podle zákona 106 o svobodném
přístupu k informacím. Po
té, co shromáždil odpovědi, vyšlo v plné nahotě

třeba ministr vlády. Několik dalších zaměstnanců úřadu si pak
pravidelně přišlo na přibližně 150 tisíc korun.
Všichni dostávali k platu
opakovaně a pravidelně
mimořádné odměny.
Například zaměstnanec
označený krajem číslem

Z obsahu čísla
Rozhovor
s Kateřinou
Marií Fialovou

pět dostal loni pětkrát
prémii 80 tisíc korun,
pětkrát 85 tisíc a ve dvou
zbývajících měsících to
bylo 70 tisíc a 75 tisíc.
Takže dohromady
v tomto roce pobral jen
na prémiích 970 tisíc.
pokračování na straně 10

najevo, proč tyto odměny
úřad vedený hejtmankou
Jermanovou z ANO tajil.
Informace, které zjistil,
jsou šokující.
Na krajském úřadě je
totiž vyvolená skupina
zaměstnanců s extrémně
vysokými příjmy. Téměř
200 tisíc měsíčně si vydělal jeden z nich po
celou dobu posledních
dvou let. To je pro srovnání vyšší plat než má

Moje práce je moje záliba
a koníček v jednom, říká
Kateřina Marie Fialová,
která se do širšího
diváckého podvědomí
dostala především účastí
v pěvecké show Tvoje tvář
má známý hlas nebo rolí
v seriálu Ordinace
v růžové zahradě.
více na str. 6 a 7

Podbrdské noviny vycházejí s podporou měst a obcí
Hořovice, Králův Dvůr, Jince, Mýto, Žebrák, Lochovice, Komárov,
Bzová, Broumy, Kublov, Zbiroh, Cerhovice, Olešná, Strašice,
Točník, Rpety, Zdice, Zaječov, Chodouň, Tlustice, Praskolesy,
Kařez a Hředle

w w w . n a s re g i o n . c z
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Platy jako ministři. Na dvacet vyvolených a doposud tajných zaměstnanců
středočeského krajského úřadu dostávalo opakovaně pravidelně mimořádné
odměny v řádech desítek tisíc korun
měsíčně. S tímto odhalením přišel zpravodajský server seznamzprávy.cz.

R

podle zákona 106 o svobodném přístupu k informacím. Poté, co
shromáždil odpovědi,
vyšlo v plné nahotě najevo, proč tyto odměny
úřad vedený hejtmankou
Jermanovou z ANO tajil.
Informace, které zjistil,
jsou šokující.

INZERCE

R
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inZerce

Platy jako ministři. Na dvacet vyvolených a doposud tajných zaměstnanců
středočeského krajského úřadu dostávalo opakovaně pravidelně mimořádné
odměny v řádech desítek tisíc korun měsíčně. S tímto odhalením přišel zpravodajský server seznamzprávy.cz.

NYMBURSKO
N E Z ÁV I S LÝ M Í S T N Í Z P R AV O D A J
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Zdarma každý měsíc

šlo v plné nahotě najevo,
proč tyto odměny úřad
vedený hejtmankou Jermanovou z ANO tajil. Informace, které zjistil, jsou
šokující.
Na krajském úřadě je
totiž vyvolená skupina
zaměstnanců s extrémně
vysokými příjmy. Téměř
200 tisíc měsíčně si vydělal jeden z nich po celou
dobu posledních dvou let.
To je pro srovnání vyšší

N E Z ÁV I S LÝ M Í S T N Í Z P R AV O D A J

R

eportér Vojtěch
Blažek ze serveru
seznamzprávy.cz se
týdny věnoval dotazování
na výši odměn vedoucích
zaměstnanců jednotlivých odborů a oddělení.
Krajský úřad na jeho novinářské dotazy neodpovídal, a tak musel využít
dotazů podle zákona 106
o svobodném přístupu
k informacím. Poté, co
shromáždil odpovědi, vyšlo v plné nahotě najevo,
proč tyto odměny úřad
vedený hejtmankou Jermanovou z ANO tajil. Informace, které zjistil, jsou
šokující.
Na krajském úřadě je
totiž vyvolená skupina
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zbývajících měsících to
bylo 70 tisíc a 75 tisíc.
Takže dohromady v tomto roce pobral jen na prémiích 970 tisíc. Skoro milion korun! Další úředník
označený číslem 19 si
celý loňský rok připočítával k platu dalších 60 tisíc
měsíčně. A do třetice
všeho dobrého. Zaměstnanec číslo 16 dostal v odměnách v roce 2018 skoro
800 tisíc, takže průměrně činily prémie přes
63 tisíc měsíčně.
Je nezbytné zdůraznit,
že se tady bavíme o hospodaření s penězi, které

plat než třeba ministrů
vlády. Několik dalších zaměstnanců úřadu si pak
pravidelně přišlo na přibližně 150 tisíc korun.
Všichni dostávali k platu

opakovaně a pravidelně
mimořádné odměny.
Například zaměstnanec
označený krajem číslem
pět dostal loni pětkrát
pokračování na str. 7

Moje práce je moje záliba
a koníček v jednom, říká
Kateřina Marie Fialová,
která se do širšího
diváckého podvědomí
dostala především účastí
v pěvecké show Tvoje tvář
má známý hlas nebo rolí
v seriálu Ordinace
v růžové zahradě.
více na str. 6 a 7

Z obsahu čísla
Rozhovor
s Kateřinou
Marií Fialovou

odvádíme státu na daních. Tedy s penězi nás
všech. Navíc v době, kdy
je ekonomická situace
v mnoha oborech po koronavirových opatřeních
kritická, řada zaměstnanců přišla o práci nebo
se ocitla bez příjmů.
V době, kdy průměrný
plat učitele je přibližně
40 tisíc a zdravotní sestřičky necelých 30 tisíc.
Na krajském úřadě
hejtmanky Jermanové
z ANO je ale část úředníků odměňována milionářsky.
pokračování na str. 7

Exkluzivně
Honza Tuna
Honza Tuna se
tentokrát zaměřil
na balené vody, které
se prodávají
v obchodech.
Laboratorní testy
ukazují, že některé
z nich bohužel
obsahují látky, které
by v nich vůbec být
neměly. Nyní si
přečtěte, jak je to
s obsahem pesticidů,
dusitanů a dusičnanů.
více na str. 11

Z obsahu čísla

ZÁPAD

Zdarma každých čtrnáct dní
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Statisíce pro vyvolené. Tak se hospodaří
na úřadě hejtmanky Jermanové

Rozhovor
s Kateřinou
Marií Fialovou

Platy jako ministři. Na dvacet vyvolených a doposud tajných zaměstnanců
středočeského krajského úřadu dostávalo opakovaně pravidelně mimořádné
odměny v řádech desítek tisíc korun měsíčně. S tímto odhalením přišel zpravodajský server seznamzprávy.cz.

R

Ano, odměny na krajském úřadě si zaslouží potlesk

pokračování na straně 10

najevo, proč tyto odměny
úřad vedený hejtmankou
Jermanovou z ANO tajil.
Informace, které zjistil,
jsou šokující.
Na krajském úřadě je
totiž vyvolená skupina
zaměstnanců s extrémně
vysokými příjmy. Téměř
200 tisíc měsíčně si vydělal jeden z nich po
celou dobu posledních
dvou let. To je pro srovnání vyšší plat než má

Moje práce je moje záliba
a koníček v jednom, říká
Kateřina Marie Fialová,
která se do širšího
diváckého podvědomí
dostala především účastí
v pěvecké show Tvoje tvář
má známý hlas nebo rolí
v seriálu Ordinace
v růžové zahradě.
více na str. 4 a 5

Ano, odměny na krajském úřadě si zaslouží potlesk
zaměstnanců s extrémně
vysokými příjmy. Téměř
200 tisíc měsíčně si vydělal jeden z nich po celou
dobu posledních dvou let.
To je pro srovnání vyšší
plat než má ministr vlády.
Několik dalších zaměstnanců úřadu si pak pravidelně přišlo na přibližně
150 tisíc korun. Všichni
dostávali k platu opakovaně a pravidelně mimořádné odměny.
Například zaměstnanec
označený krajem číslem
pět dostal loni pětkrát
prémii 80 tisíc korun,
pětkrát 85 tisíc a ve dvou

Moje práce je moje záliba
a koníček v jednom, říká
Kateřina Marie Fialová,
která se do širšího
diváckého podvědomí
dostala především účastí
v pěvecké show Tvoje tvář
má známý hlas nebo rolí
v seriálu Ordinace
v růžové zahradě.
více na str. 4 a 5

sever
Zdarma každý měsíc
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Z obsahu čísla
Rozhovor
s Kateřinou
Marií Fialovou
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Statisíce pro vyvolené. Tak se hospodaří
na úřadě hejtmanky Jermanové

inZerce

Platy jako ministři. Na dvacet
vyvolených a doposud tajných
zaměstnanců středočeského krajského
úřadu dostávalo opakovaně pravidelně
mimořádné odměny v řádech desítek
tisíc korun měsíčně. S tímto odhalením
přišel zpravodajský server
seznamzprávy.cz.
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pět dostal loni pětkrát
prémii 80 tisíc korun,
pětkrát 85 tisíc a ve dvou
zbývajících měsících to
bylo 70 tisíc a 75 tisíc.
Takže dohromady
v tomto roce pobral jen
na prémiích 970 tisíc.

inZerce

KUTNOHORSKO

eportér Vojtěch Blažek
ze serveru seznam
zprávy.cz se týdny věnoval
dotazování na výši odměn
vedoucích zaměstnanců
jednotlivých odborů a oddělení. Krajský úřad na
jeho novinářské dotazy
neodpovídal, a tak musel
využít dotazů podle zákona 106 o svobodném
přístupu k informacím. Po
té, co shromáždil odpovědi, vyšlo v plné nahotě

třeba ministr vlády. Několik dalších zaměstnanců úřadu si pak
pravidelně přišlo na přibližně 150 tisíc korun.
Všichni dostávali k platu
opakovaně a pravidelně
mimořádné odměny.
Například zaměstnanec
označený krajem číslem

inZerce

pokračování na str. 4

Exkluzivně
Honza Tuna
Honza Tuna se
tentokrát zaměřil
na balené vody, které
se prodávají
v obchodech.
Laboratorní testy
ukazují, že některé
z nich bohužel
obsahují látky, které
by v nich vůbec být
neměly. Nyní si
přečtěte, jak je to
s obsahem pesticidů,
dusitanů a dusičnanů.
více na str. 11

INZERCE

označený číslem 19 si celý
loňský rok připočítával
k platu dalších 60 tisíc
měsíčně. A do třetice
všeho dobrého. Zaměstnanec číslo 16 dostal v odměnách v roce 2018 skoro
800 tisíc, takže průměrně
činily prémie přes 63 tisíc
měsíčně.

Honza Tuna se
tentokrát zaměřil
na balené vody, které
se prodávají
v obchodech.
Laboratorní testy
ukazují, že některé
z nich bohužel
obsahují látky, které
by v nich vůbec být
neměly. Nyní si
přečtěte, jak je to
s obsahem pesticidů,
dusitanů a dusičnanů.
více na str. 11
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Statisíce pro vyvolené. Tak se hospodaří
na úřadě hejtmanky Jermanové

Foto: Zákupák – Wikimedia.org, FB Středočeského kraje

Foto: Zákupák – Wikimedia.org,

řádné odměny.
Například zaměstnanec
označený krajem číslem
pět dostal loni pětkrát
prémii 80 tisíc korun, pětkrát 85 tisíc a ve dvou zbývajících měsících to bylo
70 tisíc a 75 tisíc. Takže
dohromady v tomto roce
pobral jen na prémiích
970 tisíc. Skoro milion
korun! Další úředník

pokračování na str. 2

Exkluzivně
Honza Tuna

FotoZákupák-wikimedia.org

Zdarma každých čtrnáct dní

R

vysokými příjmy. Téměř
200 tisíc měsíčně si vydělal jeden z nich po celou
dobu posledních dvou let.
To je pro srovnání vyšší
plat než má ministr vlády.
Několik dalších zaměstnanců úřadu si pak pravidelně přišlo na přibližně
150 tisíc korun. Všichni
dostávali k platu opakovaně a pravidelně mimo-

na prémiích 970 tisíc.
Skoro milion korun! Další
úředník označený číslem
19 si celý loňský rok připočítával k platu dalších
60 tisíc měsíčně. A do třetice všeho dobrého. Zaměstnanec číslo 16 dostal
v odměnách v roce 2018
skoro 800 tisíc, takže

Moje práce je moje záliba
a koníček v jednom, říká
Kateřina Marie Fialová,
která se do širšího
diváckého podvědomí
dostala především účastí
v pěvecké show Tvoje tvář
má známý hlas nebo rolí
v seriálu Ordinace
v růžové zahradě.
více na str. 10 a 11
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Kateřina Marie Fialová,
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v pěvecké show Tvoje tvář
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v seriálu Ordinace
v růžové zahradě.
více na str. 6 a 7

Statisíce pro vyvolené. Tak se hospodaří
na úřadě hejtmanky Jermanové

R

pokračování na str. 4

ZÁPAD

Platy jako ministři.
Na dvacet vyvolených a doposud
tajných zaměstnanců středočeského krajského
úřadu dostávalo
opakovaně pravidelně mimořádné
odměny v řádech
desítek tisíc korun
měsíčně. S tímto
odhalením přišel
zpravodajský
server
seznamzprávy.cz.

eportér Vojtěch
Blažek ze serveru
seznamzprávy.cz se
týdny věnoval dotazování
na výši odměn vedoucích
zaměstnanců jednotlivých odborů a oddělení.
Krajský úřad na jeho novinářské dotazy neodpovídal, a tak musel využít
dotazů podle zákona 106
o svobodném přístupu
k informacím. Poté, co
shromáždil odpovědi, vy-

To je pro srovnání vyšší
plat než má ministr vlády.
Několik dalších zaměstnanců úřadu si pak pravidelně přišlo na přibližně
150 tisíc korun. Všichni
dostávali k platu opakovaně a pravidelně mimořádné odměny.

Rozhovor
s Kateřinou
Marií Fialovou

R

Zdarma každý měsíc

tyto odměny úřad vedený
hejtmankou Jermanovou
z ANO tajil. Informace,
které zjistil, jsou šokující.
Na krajském úřadě je
totiž vyvolená skupina
zaměstnanců s extrémně
vysokými příjmy. Téměř
200 tisíc měsíčně si vydělal jeden z nich po celou
dobu posledních dvou let.

Z obsahu čísla
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středočeského krajského úřadu dostávalo opakovaně
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korun měsíčně.
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výši odměn vedoucích zaměstnanců jednotlivých
odborů a oddělení. Krajský úřad na jeho novinářské dotazy neodpovídal,
a tak musel využít dotazů
podle zákona 106 o svobodném přístupu k informacím. Poté, co
shromáždil odpovědi,
vyšlo v plné nahotě najevo, proč tyto odměny
úřad vedený hejtmankou
Jermanovou z ANO tajil.
Informace, které zjistil,
jsou šokující.
Na krajském úřadě je
totiž vyvolená skupina zaměstnanců s extrémně

výši odměn vedoucích zaměstnanců jednotlivých
odborů a oddělení. Krajský úřad na jeho novinářské dotazy neodpovídal,
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stávali k platu opakovaně
a pravidelně mimořádné
odměny.
Například zaměstnanec
označený krajem číslem
pět dostal loni pětkrát
prémii 80 tisíc korun,
pětkrát 85 tisíc a ve dvou
zbývajících měsících to
bylo 70 tisíc a 75 tisíc.
Takže dohromady
v tomto roce pobral jen
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zaměstnanců s extrémně
vysokými příjmy. Téměř
200 tisíc měsíčně si vydělal jeden z nich po
celou dobu posledních
dvou let. To je pro srovnání vyšší plat než má
ministr vlády. Několik
dalších zaměstnanců
úřadu si pak pravidelně
přišlo na přibližně 150
tisíc korun. Všichni do-
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a tak musel využít dotazů
podle zákona 106 o svobodném přístupu k informacím. Poté, co
shromáždil odpovědi,
vyšlo v plné nahotě najevo, proč tyto odměny
úřad vedený hejtmankou
Jermanovou z ANO tajil.
Informace, které zjistil,
jsou šokující.
Na krajském úřadě je
totiž vyvolená skupina
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Platy jako ministři.
Na dvacet vyvolených a doposud tajných zaměstnanců
středočeského
krajského úřadu
dostávalo opakovaně pravidelně
mimořádné odměny v řádech desítek tisíc korun
měsíčně. S tímto
odhalením přišel
zpravodajský
server seznamzprávy.cz.
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Moje práce je moje záliba
a koníček v jednom, říká
Kateřina Marie Fialová,
která se do širšího
diváckého podvědomí
dostala především účastí
v pěvecké show Tvoje tvář
má známý hlas nebo rolí
v seriálu Ordinace
v růžové zahradě.
více na str. 4 a 5
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Rozhovor
s Kateřinou
Marií Fialovou
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opakovaně a pravidelně
mimořádné odměny.
Například zaměstnanec
označený krajem číslem
pět dostal loni pětkrát
pokračování na str. 7
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Platy jako ministři.
Na dvacet vyvolených a doposud tajných zaměstnanců
středočeského
krajského úřadu
dostávalo opakovaně pravidelně
mimořádné odměny v řádech desítek tisíc korun
měsíčně. S tímto
odhalením přišel
zpravodajský
server seznamzprávy.cz.

inZerce

plat než třeba ministrů
vlády. Několik dalších zaměstnanců úřadu si pak
pravidelně přišlo na přibližně 150 tisíc korun.
Všichni dostávali k platu
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eportér Vojtěch Blažek
ze serveru seznam
zprávy.cz se týdny věnoval
dotazování na výši odměn
vedoucích zaměstnanců
jednotlivých odborů a oddělení. Krajský úřad na
jeho novinářské dotazy
neodpovídal, a tak musel
využít dotazů podle zákona 106 o svobodném
přístupu k informacím. Po
té, co shromáždil odpovědi, vyšlo v plné nahotě

ZDARMA

Ano, odměny na krajském úřadě si zaslouží potlesk
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proč tyto odměny úřad
vedený hejtmankou Jermanovou z ANO tajil. Informace, které zjistil, jsou
šokující.
Na krajském úřadě je
totiž vyvolená skupina
zaměstnanců s extrémně
vysokými příjmy. Téměř
200 tisíc měsíčně si vydělal jeden z nich po celou
dobu posledních dvou let.
To je pro srovnání vyšší

Zdarma každý měsíc
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eportér Vojtěch
Blažek ze serveru
seznamzprávy.cz se
týdny věnoval dotazování
na výši odměn vedoucích
zaměstnanců jednotlivých odborů a oddělení.
Krajský úřad na jeho novinářské dotazy neodpovídal, a tak musel využít
dotazů podle zákona 106
o svobodném přístupu
k informacím. Poté, co
shromáždil odpovědi, vy-
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Platy jako ministři. Na dvacet
vyvolených a doposud tajných
zaměstnanců středočeského krajského
úřadu dostávalo opakovaně pravidelně
mimořádné odměny v řádech desítek
tisíc korun měsíčně. S tímto odhalením
přišel zpravodajský server
seznamzprávy.cz.

inZerce

w w w . n a s re g i o n . c z
w w w . n a s re g i o n . c z

N E Z ÁV I S LÝ M Í S T N Í Z P R AV O D A J

Statisíce pro vyvolené. Tak se hospodaří
na úřadě hejtmanky Jermanové

ZDARMA

Zdarma každý měsíc

Vážení čtenáři, dostává se
Vám do rukou první vydání spojených novin
Náš REGION, Berounsko,
Podbrdské noviny.
Každá změna přináší
různé neočekávané okolnosti. A tak možná čtenáři
Podbrdských novin nenajdou přesně to, na co byli
zvyklí a dopisovatelé
třeba nenajdou zveřejněné všechny své články
a fotky. Všechny chci ujistit, že žádný příspěvek
nezůstane „pod stolem“,
a také Vaše oblíbené rubriky si postupně v těchto
novinách najdou své
místo a tak jistě budete
spokojeni a zachováte
nám přízeň.
Marta Šestáková
Vaculíková, redaktorka

inzerce

INZERCE

NYMBURSKO

Několik dalších zaměstNa krajském úřadě je
nanců úřadu si pak pravitotiž vyvolená skupina
zaměstnanců s extrémně delně přišlo na přibližně
150 tisíc korun. Všichni
vysokými příjmy. Téměř
200 tisíc měsíčně si vydě- dostávali k platu opakovaně a pravidelně mimolal jeden z nich po celou
dobu posledních dvou let. řádné odměny.
To je pro srovnání vyšší
plat než má ministr vlády.
pokračování na str. 2

Trochu jiné
Podbrdské noviny

ZDARMA

eportér Vojtěch Blažek ze servru seznamzprávy.cz se týdny
věnoval dotazování na
výši odměn vedoucích zaměstnanců jednotlivých
odborů a oddělení. Krajský úřad na jeho novinářské dotazy neodpovídal,
a tak musel využít dotazů

Foto: zákupák-wikimedia.org
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beRounsko

INZERCE

Součástí projektu novin Náš REGION je i portál www.nasregion.cz,
který dosahuje návštěvnosti kolem 800 000 uživatelů měsíčně
a patří tak mezi nejčtenější lokální portály v České republice.

ZÁPAD

Z obsahu čísla

ZDARMA

Noviny Náš REGION jsou podle průzkumů známé mezi lidmi
v produktivním věku a jsou vnímány jako zdroj nezávislých
a kvalitních informací z místa bydliště.

pět dostal loni pětkrát
prémii 80 tisíc korun,
pětkrát 85 tisíc a ve dvou
zbývajících měsících to
bylo 70 tisíc a 75 tisíc.
Takže dohromady
v tomto roce pobral jen
na prémiích 970 tisíc.
pokračování na straně 4

Foto: Zákupák – Wikimedia.org, FB Středočeského kraje

Cílem vydavatelství A 11 je během příštích měsíců pokrýt
novinami Náš REGION celou Českou republiku. V současnosti
nás naleznete například v domácnostech v Praze, Brně, Plzni,
Středočeském kraji, Karlovarském kraji, Ústeckém kraji,
Libereckém kraji, Vysočině a jinde. Noviny Náš REGION
přinášejí informace ze života v jednotlivých lokalitách,
aktuální kauzy a reportáže, informace z radnice a jednotlivých
městských částí, ale i rozhovory, kulturu, křížovky a řadu
servisních témat.

najevo, proč tyto odměny
úřad vedený hejtmankou
Jermanovou z ANO tajil.
Informace, které zjistil,
jsou šokující.
Na krajském úřadě je
totiž vyvolená skupina zaměstnanců s extrémně
vysokými příjmy. Téměř
200 tisíc měsíčně si vydělal jeden z nich po celou
dobu posledních dvou let.
To je pro srovnání vyšší
plat než má ministr vlády.

Několik dalších zaměstnanců úřadu si pak pravidelně přišlo na přibližně
150 tisíc korun. Všichni
dostávali k platu opakovaně a pravidelně mimořádné odměny.
Například zaměstnanec
označený krajem číslem

inZerce

lokální
tisk

Platy jako ministři. Na dvacet vyvolených a doposud tajných zaměstnanců
středočeského krajského úřadu dostávalo opakovaně pravidelně mimořádné
odměny v řádech desítek tisíc korun měsíčně. S tímto odhalením přišel zpravodajský server seznamzprávy.cz.
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inZerce
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Poté, co shromáždil odpovědi, vyšlo v plné nahotě

více na str. 10 a 11

pokračování na str. 4

inZerce

Zdarma každých čtrnáct dní

dobu posledních dvou let.

ZDARMA

inZerce

JIH

v plné nahotě najevo, proč

ZDARM

věnoval dotazování na

najevo, proč tyto odměny
úřad vedený hejtmankou
Jermanovou z ANO tajil.
Informace, které zjistil,
jsou šokující.
Na krajském úřadě je
totiž vyvolená skupina
zaměstnanců s extrémně
vysokými příjmy. Téměř
200 tisíc měsíčně si vydělal jeden z nich po
celou dobu posledních
dvou let. To je pro srovnání vyšší plat než má

třeba ministr vlády. Několik dalších zaměstnanců úřadu si pak
pravidelně přišlo na přibližně 150 tisíc korun.
Všichni dostávali k platu
opakovaně a pravidelně
mimořádné odměny.
Například zaměstnanec
označený krajem číslem

pět dostal loni pětkrát
prémii 80 tisíc korun,
pětkrát 85 tisíc a ve dvou
zbývajících měsících to
bylo 70 tisíc a 75 tisíc.
Takže dohromady
v tomto roce pobral jen
na prémiích 970 tisíc.

Z obsahu čísla
Rozhovor
s Kateřinou
Marií Fialovou

pokračování na straně 10

Moje práce je moje záliba
a koníček v jednom, říká
Kateřina Marie Fialová,
která se do širšího
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Podbrdské noviny vycházejí s podporou měst a obcí
Hořovice, Králův Dvůr, Jince, Mýto, Žebrák, Lochovice, Komárov,
Bzová, Broumy, Kublov, Zbiroh, Cerhovice, Olešná, Strašice,
Točník, Rpety, Zdice, Zaječov, Chodouň, Tlustice, Praskolesy,
Kařez a Hředle
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Platy jako ministři. Na dvacet vyvolených a doposud tajných zaměstnanců
středočeského krajského úřadu dostávalo opakovaně pravidelně mimořádné
odměny v řádech desítek tisíc korun
měsíčně. S tímto odhalením přišel zpravodajský server seznamzprávy.cz.

R

podle zákona 106 o svobodném přístupu k informacím. Poté, co
shromáždil odpovědi,
vyšlo v plné nahotě najevo, proč tyto odměny
úřad vedený hejtmankou
Jermanovou z ANO tajil.
Informace, které zjistil,
jsou šokující.

Moje práce je moje záliba
a koníček v jednom, říká
Kateřina Marie Fialová,
která se do širšího
diváckého podvědomí
dostala především účastí
v pěvecké show Tvoje tvář
má známý hlas nebo rolí
v seriálu Ordinace
v růžové zahradě.
více na str. 4 a 5

INZERCE

inZerce

Zdarma každých čtrnáct dní

Platy jako ministři. Na dvacet vyvolených a doposud tajných zaměstnanců
středočeského krajského úřadu dostávalo opakovaně pravidelně mimořádné
odměny v řádech desítek tisíc korun měsíčně. S tímto odhalením přišel zpravodajský server seznamzprávy.cz.

Zdarma každý měsíc

INZERCE
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Platy jako ministři. Na dvacet
vyvolených a doposud tajných
zaměstnanců středočeského krajského
úřadu dostávalo opakovaně pravidelně
mimořádné odměny v řádech desítek
tisíc korun měsíčně. S tímto odhalením
přišel zpravodajský server
seznamzprávy.cz.

Foto: Zákupák – Wikimedia.org, FB Středočeského kraje

Statisíce pro vyvolené. Tak se hospodaří
na úřadě hejtmanky Jermanové

šlo v plné nahotě najevo,
proč tyto odměny úřad
vedený hejtmankou Jermanovou z ANO tajil. Informace, které zjistil, jsou
šokující.
Ano, odměny na krajském úřadě si zaslouží potlesk
Na krajském úřadě je
totiž vyvolená skupina
zaměstnanců s extrémně plat než třeba ministrů
opakovaně a pravidelně
vysokými příjmy. Téměř
vlády. Několik dalších za- mimořádné odměny.
200 tisíc měsíčně si vydě- městnanců úřadu si pak
Například zaměstnanec
lal jeden z nich po celou
označený krajem číslem
pravidelně přišlo na přidobu posledních dvou let. bližně 150 tisíc korun.
pět dostal loni pětkrát
To je pro srovnání vyšší
pokračování na str. 7
Všichni dostávali k platu

N E Z ÁV I S LÝ M Í S T N Í Z P R AV O D A J
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eportér Vojtěch
Blažek ze serveru
seznamzprávy.cz se
týdny věnoval dotazování
na výši odměn vedoucích
zaměstnanců jednotlivých odborů a oddělení.
Krajský úřad na jeho novinářské dotazy neodpovídal, a tak musel využít
dotazů podle zákona 106
o svobodném přístupu
k informacím. Poté, co
shromáždil odpovědi, vyšlo v plné nahotě najevo,
proč tyto odměny úřad
vedený hejtmankou Jermanovou z ANO tajil. Informace, které zjistil, jsou
šokující.
Na krajském úřadě je
totiž vyvolená skupina

zbývajících měsících to
bylo 70 tisíc a 75 tisíc.
Takže dohromady v tomto roce pobral jen na prémiích 970 tisíc. Skoro milion korun! Další úředník
označený číslem 19 si
celý loňský rok připočítával k platu dalších 60 tisíc
měsíčně. A do třetice
všeho dobrého. Zaměstnanec číslo 16 dostal v odměnách v roce 2018 skoro
800 tisíc, takže průměrně činily prémie přes
63 tisíc měsíčně.
Je nezbytné zdůraznit,
že se tady bavíme o hospodaření s penězi, které

pokračování na straně 10

najevo, proč tyto odměny
úřad vedený hejtmankou
Jermanovou z ANO tajil.
Informace, které zjistil,
jsou šokující.
Na krajském úřadě je
totiž vyvolená skupina
zaměstnanců s extrémně
vysokými příjmy. Téměř
200 tisíc měsíčně si vydělal jeden z nich po
celou dobu posledních
dvou let. To je pro srovnání vyšší plat než má

Moje práce je moje záliba
a koníček v jednom, říká
Kateřina Marie Fialová,
která se do širšího
diváckého podvědomí
dostala především účastí
v pěvecké show Tvoje tvář
má známý hlas nebo rolí
v seriálu Ordinace
v růžové zahradě.
více na str. 6 a 7

Rozhovor
s Kateřinou
Marií Fialovou

Moje práce je moje záliba
a koníček v jednom, říká
Kateřina Marie Fialová,
která se do širšího
diváckého podvědomí
dostala především účastí
v pěvecké show Tvoje tvář
má známý hlas nebo rolí
v seriálu Ordinace
v růžové zahradě.
více na str. 4 a 5

Ano, odměny na krajském úřadě si zaslouží potlesk
zaměstnanců s extrémně
vysokými příjmy. Téměř
200 tisíc měsíčně si vydělal jeden z nich po celou
dobu posledních dvou let.
To je pro srovnání vyšší
plat než má ministr vlády.
Několik dalších zaměstnanců úřadu si pak pravidelně přišlo na přibližně
150 tisíc korun. Všichni
dostávali k platu opakovaně a pravidelně mimořádné odměny.
Například zaměstnanec
označený krajem číslem
pět dostal loni pětkrát
prémii 80 tisíc korun,
pětkrát 85 tisíc a ve dvou

odvádíme státu na daních. Tedy s penězi nás
všech. Navíc v době, kdy
je ekonomická situace
v mnoha oborech po koronavirových opatřeních
kritická, řada zaměstnanců přišla o práci nebo
se ocitla bez příjmů.
V době, kdy průměrný
plat učitele je přibližně
40 tisíc a zdravotní sestřičky necelých 30 tisíc.
Na krajském úřadě
hejtmanky Jermanové
z ANO je ale část úředníků odměňována milionářsky.
pokračování na str. 7

Exkluzivně
Honza Tuna
Honza Tuna se
tentokrát zaměřil
na balené vody, které
se prodávají
v obchodech.
Laboratorní testy
ukazují, že některé
z nich bohužel
obsahují látky, které
by v nich vůbec být
neměly. Nyní si
přečtěte, jak je to
s obsahem pesticidů,
dusitanů a dusičnanů.
více na str. 11

Z obsahu čísla

ZÁPAD

Zdarma každých čtrnáct dní
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Statisíce pro vyvolené. Tak se hospodaří
na úřadě hejtmanky Jermanové

Rozhovor
s Kateřinou
Marií Fialovou

Platy jako ministři. Na dvacet vyvolených a doposud tajných zaměstnanců
středočeského krajského úřadu dostávalo opakovaně pravidelně mimořádné
odměny v řádech desítek tisíc korun měsíčně. S tímto odhalením přišel zpravodajský server seznamzprávy.cz.

R

Moje práce je moje záliba
a koníček v jednom, říká
Kateřina Marie Fialová,
která se do širšího
diváckého podvědomí
dostala především účastí
v pěvecké show Tvoje tvář
má známý hlas nebo rolí
v seriálu Ordinace
v růžové zahradě.
více na str. 4 a 5

sever
Zdarma každý měsíc
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Z obsahu čísla
Rozhovor
s Kateřinou
Marií Fialovou

Z obsahu čísla
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ZDARMA

Platy jako ministři.
Na dvacet vyvolených a doposud
tajných zaměstnanců středočeského krajského
úřadu dostávalo
opakovaně pravidelně mimořádné
odměny v řádech
desítek tisíc korun
měsíčně. S tímto
odhalením přišel
zpravodajský
server
seznamzprávy.cz.

NYMBURSKO
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pět dostal loni pětkrát
prémii 80 tisíc korun,
pětkrát 85 tisíc a ve dvou
zbývajících měsících to
bylo 70 tisíc a 75 tisíc.
Takže dohromady
v tomto roce pobral jen
na prémiích 970 tisíc.

inZerce

KOLÍNSKO

Statisíce pro vyvolené. Tak se hospodaří
na úřadě hejtmanky Jermanové

eportér Vojtěch Blažek
ze serveru seznam
zprávy.cz se týdny věnoval
dotazování na výši odměn
vedoucích zaměstnanců
jednotlivých odborů a oddělení. Krajský úřad na
jeho novinářské dotazy
neodpovídal, a tak musel
využít dotazů podle zákona 106 o svobodném
přístupu k informacím. Po
té, co shromáždil odpovědi, vyšlo v plné nahotě

třeba ministr vlády. Několik dalších zaměstnanců úřadu si pak
pravidelně přišlo na přibližně 150 tisíc korun.
Všichni dostávali k platu
opakovaně a pravidelně
mimořádné odměny.
Například zaměstnanec
označený krajem číslem

inZerce

pokračování na str. 4

Exkluzivně
Honza Tuna
Honza Tuna se
tentokrát zaměřil
na balené vody, které
se prodávají
v obchodech.
Laboratorní testy
ukazují, že některé
z nich bohužel
obsahují látky, které
by v nich vůbec být
neměly. Nyní si
přečtěte, jak je to
s obsahem pesticidů,
dusitanů a dusičnanů.
více na str. 11
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Statisíce pro vyvolené. Tak se hospodaří
na úřadě hejtmanky Jermanové

INZERCE

označený číslem 19 si celý
loňský rok připočítával
k platu dalších 60 tisíc
měsíčně. A do třetice
všeho dobrého. Zaměstnanec číslo 16 dostal v odměnách v roce 2018 skoro
800 tisíc, takže průměrně
činily prémie přes 63 tisíc
měsíčně.

pokračování na str. 2

Exkluzivně
Honza Tuna
Honza Tuna se
tentokrát zaměřil
na balené vody, které
se prodávají
v obchodech.
Laboratorní testy
ukazují, že některé
z nich bohužel
obsahují látky, které
by v nich vůbec být
neměly. Nyní si
přečtěte, jak je to
s obsahem pesticidů,
dusitanů a dusičnanů.
více na str. 11

FotoZákupák-wikimedia.org

ZÁPAD

Foto: Zákupák – Wikimedia.org, FB Středočeského kraje

Foto: Zákupák – Wikimedia.org,

řádné odměny.
Například zaměstnanec
označený krajem číslem
pět dostal loni pětkrát
prémii 80 tisíc korun, pětkrát 85 tisíc a ve dvou zbývajících měsících to bylo
70 tisíc a 75 tisíc. Takže
dohromady v tomto roce
pobral jen na prémiích
970 tisíc. Skoro milion
korun! Další úředník

Moravské
Budějovice

eportér Vojtěch
Blažek ze serveru
seznamzprávy.cz se
týdny věnoval dotazování
na výši odměn vedoucích
zaměstnanců jednotlivých odborů a oddělení.
Krajský úřad na jeho novinářské dotazy neodpovídal, a tak musel využít
dotazů podle zákona 106
o svobodném přístupu
k informacím. Poté, co
shromáždil odpovědi, vy-

pokračování na str. 4

R

vysokými příjmy. Téměř
200 tisíc měsíčně si vydělal jeden z nich po celou
dobu posledních dvou let.
To je pro srovnání vyšší
plat než má ministr vlády.
Několik dalších zaměstnanců úřadu si pak pravidelně přišlo na přibližně
150 tisíc korun. Všichni
dostávali k platu opakovaně a pravidelně mimo-

na prémiích 970 tisíc.
Skoro milion korun! Další
úředník označený číslem
19 si celý loňský rok připočítával k platu dalších
60 tisíc měsíčně. A do třetice všeho dobrého. Zaměstnanec číslo 16 dostal
v odměnách v roce 2018
skoro 800 tisíc, takže

Moje práce je moje záliba
a koníček v jednom, říká
Kateřina Marie Fialová,
která se do širšího
diváckého podvědomí
dostala především účastí
v pěvecké show Tvoje tvář
má známý hlas nebo rolí
v seriálu Ordinace
v růžové zahradě.
více na str. 10 a 11

Moje práce je moje záliba
a koníček v jednom, říká
Kateřina Marie Fialová,
která se do širšího
diváckého podvědomí
dostala především účastí
v pěvecké show Tvoje tvář
má známý hlas nebo rolí
v seriálu Ordinace
v růžové zahradě.
více na str. 6 a 7

Telč

R

To je pro srovnání vyšší
plat než má ministr vlády.
Několik dalších zaměstnanců úřadu si pak pravidelně přišlo na přibližně
150 tisíc korun. Všichni
dostávali k platu opakovaně a pravidelně mimořádné odměny.

Rozhovor
s Kateřinou
Marií Fialovou

R

Zdarma každý měsíc

tyto odměny úřad vedený
hejtmankou Jermanovou
z ANO tajil. Informace,
které zjistil, jsou šokující.
Na krajském úřadě je
totiž vyvolená skupina
zaměstnanců s extrémně
vysokými příjmy. Téměř
200 tisíc měsíčně si vydělal jeden z nich po celou
dobu posledních dvou let.

Z obsahu čísla

Platy jako ministři.
Na dvacet vyvolených a doposud tajných zaměstnanců
středočeského krajského úřadu dostávalo opakovaně
pravidelně mimořádné odměny v řádech desítek tisíc
korun měsíčně.
S tímto odhalením
přišel zpravodajský
server seznamzprávy.cz.
eportér Vojtěch Blažek ze serveru seznamzprávy.cz se týdny
věnoval dotazování na
výši odměn vedoucích zaměstnanců jednotlivých
odborů a oddělení. Krajský úřad na jeho novinářské dotazy neodpovídal,
a tak musel využít dotazů
podle zákona 106 o svobodném přístupu k informacím. Poté, co
shromáždil odpovědi,
vyšlo v plné nahotě najevo, proč tyto odměny
úřad vedený hejtmankou
Jermanovou z ANO tajil.
Informace, které zjistil,
jsou šokující.
Na krajském úřadě je
totiž vyvolená skupina zaměstnanců s extrémně

výši odměn vedoucích zaměstnanců jednotlivých
odborů a oddělení. Krajský úřad na jeho novinářské dotazy neodpovídal,
a tak musel využít dotazů
podle zákona 106 o svobodném přístupu k informacím. Poté, co shromáždil odpovědi, vyšlo
v plné nahotě najevo, proč
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Statisíce pro vyvolené. Tak se hospodaří
na úřadě hejtmanky Jermanové

stávali k platu opakovaně
a pravidelně mimořádné
odměny.
Například zaměstnanec
označený krajem číslem
pět dostal loni pětkrát
prémii 80 tisíc korun,
pětkrát 85 tisíc a ve dvou
zbývajících měsících to
bylo 70 tisíc a 75 tisíc.
Takže dohromady
v tomto roce pobral jen

Rozhovor
s Kateřinou
Marií Fialovou

inZerce

inZerce
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Z obsahu čísla

zaměstnanců s extrémně
vysokými příjmy. Téměř
200 tisíc měsíčně si vydělal jeden z nich po
celou dobu posledních
dvou let. To je pro srovnání vyšší plat než má
ministr vlády. Několik
dalších zaměstnanců
úřadu si pak pravidelně
přišlo na přibližně 150
tisíc korun. Všichni do-

ZDARMA

eportér Vojtěch Blažek ze serveru seznamzprávy.cz se týdny
věnoval dotazování na

Zdarma každý měsíc
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Statisíce pro vyvolené. Tak se hospodaří
na úřadě hejtmanky Jermanové

Moje práce je moje záliba
a koníček v jednom, říká
Kateřina Marie Fialová,
která se do širšího
diváckého podvědomí
dostala především účastí
v pěvecké show Tvoje tvář
má známý hlas nebo rolí
v seriálu Ordinace
v růžové zahradě.
více na str. 4 a 5

R

eportér Vojtěch Blažek ze serveru seznamzprávy.cz se týdny
věnoval dotazování na
výši odměn vedoucích zaměstnanců jednotlivých
odborů a oddělení. Krajský úřad na jeho novinářské dotazy neodpovídal,
a tak musel využít dotazů
podle zákona 106 o svobodném přístupu k informacím. Poté, co
shromáždil odpovědi,
vyšlo v plné nahotě najevo, proč tyto odměny
úřad vedený hejtmankou
Jermanovou z ANO tajil.
Informace, které zjistil,
jsou šokující.
Na krajském úřadě je
totiž vyvolená skupina

w w w . n a s re g i o n . c z

Zdarma každý měsíc

R

RAKOVNICKO

Rozhovor
s Kateřinou
Marií Fialovou

ZDARMA

opakovaně a pravidelně
mimořádné odměny.
Například zaměstnanec
označený krajem číslem
pět dostal loni pětkrát
pokračování na str. 7

Z obsahu čísla

Platy jako ministři.
Na dvacet vyvolených a doposud tajných zaměstnanců
středočeského
krajského úřadu
dostávalo opakovaně pravidelně
mimořádné odměny v řádech desítek tisíc korun
měsíčně. S tímto
odhalením přišel
zpravodajský
server seznamzprávy.cz.
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eportér Vojtěch Blažek
ze serveru seznam
zprávy.cz se týdny věnoval
dotazování na výši odměn
vedoucích zaměstnanců
jednotlivých odborů a oddělení. Krajský úřad na
jeho novinářské dotazy
neodpovídal, a tak musel
využít dotazů podle zákona 106 o svobodném
přístupu k informacím. Po
té, co shromáždil odpovědi, vyšlo v plné nahotě

ZDARMA

plat než třeba ministrů
vlády. Několik dalších zaměstnanců úřadu si pak
pravidelně přišlo na přibližně 150 tisíc korun.
Všichni dostávali k platu

16. ročník / číslo 15 / čtvrtek 3. 9. 2020

Foto: Zákupák – Wikimedia.org,

Ano, odměny na krajském úřadě si zaslouží potlesk
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Statisíce pro vyvolené. Tak se hospodaří
na úřadě hejtmanky Jermanové

inZerce

šlo v plné nahotě najevo,
proč tyto odměny úřad
vedený hejtmankou Jermanovou z ANO tajil. Informace, které zjistil, jsou
šokující.
Na krajském úřadě je
totiž vyvolená skupina
zaměstnanců s extrémně
vysokými příjmy. Téměř
200 tisíc měsíčně si vydělal jeden z nich po celou
dobu posledních dvou let.
To je pro srovnání vyšší

Zdarma každý měsíc

Rozhovor
s Kateřinou
Marií Fialovou

ZDARMA

eportér Vojtěch
Blažek ze serveru
seznamzprávy.cz se
týdny věnoval dotazování
na výši odměn vedoucích
zaměstnanců jednotlivých odborů a oddělení.
Krajský úřad na jeho novinářské dotazy neodpovídal, a tak musel využít
dotazů podle zákona 106
o svobodném přístupu
k informacím. Poté, co
shromáždil odpovědi, vy-

Mělnicko

Z obsahu čísla

ZDARMA

R

Foto: Zákupák – Wikimedia.org, FB Středočeského kraje

Platy jako ministři. Na dvacet
vyvolených a doposud tajných
zaměstnanců středočeského krajského
úřadu dostávalo opakovaně pravidelně
mimořádné odměny v řádech desítek
tisíc korun měsíčně. S tímto odhalením
přišel zpravodajský server
seznamzprávy.cz.

inZerce

w w w . n a s re g i o n . c z
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Statisíce pro vyvolené. Tak se hospodaří
na úřadě hejtmanky Jermanové

ZDARMA

Zdarma každý měsíc

Vážení čtenáři, dostává se
Vám do rukou první vydání spojených novin
Náš REGION, Berounsko,
Podbrdské noviny.
Každá změna přináší
různé neočekávané okolnosti. A tak možná čtenáři
Podbrdských novin nenajdou přesně to, na co byli
zvyklí a dopisovatelé
třeba nenajdou zveřejněné všechny své články
a fotky. Všechny chci ujistit, že žádný příspěvek
nezůstane „pod stolem“,
a také Vaše oblíbené rubriky si postupně v těchto
novinách najdou své
místo a tak jistě budete
spokojeni a zachováte
nám přízeň.
Marta Šestáková
Vaculíková, redaktorka

inzerce

INZERCE

NYMBURSKO

Několik dalších zaměstNa krajském úřadě je
nanců úřadu si pak pravitotiž vyvolená skupina
zaměstnanců s extrémně delně přišlo na přibližně
150 tisíc korun. Všichni
vysokými příjmy. Téměř
200 tisíc měsíčně si vydě- dostávali k platu opakovaně a pravidelně mimolal jeden z nich po celou
dobu posledních dvou let. řádné odměny.
To je pro srovnání vyšší
plat než má ministr vlády.
pokračování na str. 2

Trochu jiné
Podbrdské noviny

ZDARMA

eportér Vojtěch Blažek ze servru seznamzprávy.cz se týdny
věnoval dotazování na
výši odměn vedoucích zaměstnanců jednotlivých
odborů a oddělení. Krajský úřad na jeho novinářské dotazy neodpovídal,
a tak musel využít dotazů

Foto: zákupák-wikimedia.org

Statisíce pro vyvolené. Tak se hospodaří
na úřadě hejtmanky Jermanové

ZDARMA

Zdarma každých čtrnáct dní

ZDARMA

inZerce

beRounsko

Platy jako ministři.
Na dvacet vyvolených a doposud tajných zaměstnanců
středočeského
krajského úřadu
dostávalo opakovaně pravidelně
mimořádné odměny v řádech desítek tisíc korun
měsíčně. S tímto
odhalením přišel
zpravodajský
server seznamzprávy.cz.

(pokrytí k únoru 2021)
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Statisíce pro vyvolené. Tak se hospodaří
na úřadě hejtmanky Jermanové

sever

Dačice

w w w . n a s re g i o n . c z

Zdarma každých čtrnáct dní

Rozhovor
s Kateřinou
Marií Fialovou

Moje práce je moje záliba
a koníček v jednom, říká
Kateřina Marie Fialová,
která se do širšího
diváckého podvědomí
dostala především účastí
v pěvecké show Tvoje tvář
má známý hlas nebo rolí
v seriálu Ordinace
v růžové zahradě.
více na str. 6 a 7

Foto: Zákupák-wikimedia.org

najevo, proč tyto odměny
úřad vedený hejtmankou
Jermanovou z ANO tajil.
Informace, které zjistil,
jsou šokující.
Na krajském úřadě je
totiž vyvolená skupina zaměstnanců s extrémně
vysokými příjmy. Téměř
200 tisíc měsíčně si vydělal jeden z nich po celou
dobu posledních dvou let.
To je pro srovnání vyšší
plat než má ministr vlády.

Několik dalších zaměstnanců úřadu si pak pravidelně přišlo na přibližně
150 tisíc korun. Všichni
dostávali k platu opakovaně a pravidelně mimořádné odměny.
Například zaměstnanec
označený krajem číslem

ZÁPAD

Z obsahu čísla

inZerce

regionální
pokrytí novin
Náš REGION

R

inZerce

w w w . n a s re g i o n . c z
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Statisíce pro vyvolené. Tak se hospodaří
na úřadě hejtmanky Jermanové

eportér Vojtěch Blažek
ze serveru seznamzprávy.cz se týdny věnoval
dotazování na výši odměn
vedoucích zaměstnanců
jednotlivých odborů a oddělení. Krajský úřad na
jeho novinářské dotazy
neodpovídal, a tak musel
využít dotazů podle zákona 106 o svobodném
přístupu k informacím.
Poté, co shromáždil odpovědi, vyšlo v plné nahotě

více na str. 10 a 11

pokračování na str. 4

inZerce

Zdarma každých čtrnáct dní

dobu posledních dvou let.

ZDARMA

inZerce

JIH

v plné nahotě najevo, proč

ZDARM

věnoval dotazování na

najevo, proč tyto odměny
úřad vedený hejtmankou
Jermanovou z ANO tajil.
Informace, které zjistil,
jsou šokující.
Na krajském úřadě je
totiž vyvolená skupina
zaměstnanců s extrémně
vysokými příjmy. Téměř
200 tisíc měsíčně si vydělal jeden z nich po
celou dobu posledních
dvou let. To je pro srovnání vyšší plat než má

třeba ministr vlády. Několik dalších zaměstnanců úřadu si pak
pravidelně přišlo na přibližně 150 tisíc korun.
Všichni dostávali k platu
opakovaně a pravidelně
mimořádné odměny.
Například zaměstnanec
označený krajem číslem

pět dostal loni pětkrát
prémii 80 tisíc korun,
pětkrát 85 tisíc a ve dvou
zbývajících měsících to
bylo 70 tisíc a 75 tisíc.
Takže dohromady
v tomto roce pobral jen
na prémiích 970 tisíc.

Z obsahu čísla
Rozhovor
s Kateřinou
Marií Fialovou

pokračování na straně 10

Moje práce je moje záliba
a koníček v jednom, říká
Kateřina Marie Fialová,
která se do širšího
diváckého podvědomí
dostala především účastí
v pěvecké show Tvoje tvář
má známý hlas nebo rolí
v seriálu Ordinace
v růžové zahradě.
více na str. 6 a 7

Festival
vědy

Markéta
Cukrová:

Causa

SRPEN

Vychází 24. 8. 2020 / Zdarma

Dotace pro majitele
nemovitostí

Najdete nás na
www.vase1.cz

Baroko odstartovalo
moji kariéru a ráda se
k němu vracím

Servis
Kam s odpadem
v Praze 6

Časopisy městských částí Prahy jsou důležitým zdrojem
informací pro obyvatele Prahy. Jsou vnímány jako nezávislá
alternativa novin, které vydávají radnice městských částí
a které jsou poplatné aktuální situaci na radnici.
Obyvatelům metropole poskytují informace ze života v místě
jejich bydliště, rozhovory, reportáže, kulturní a sportovní tipy,
křížovky a informace z dopravy.
Časopisy Vaše Praha jsou nedílnou součástí novin Náš REGION
a jsou distribuovány nejen na všech příslušných stanicích
metra, ale i v široké síti stojanů a pomocí kamelotů na veřejně
významných místech a dopravních uzlech. Každé vydání je
distribuováno i do vybraných schránek v jednotlivých městských
částech Prahy.

Najdete nás na
www.vase5.cz

Studie prověří Radlickou
radiálu

Veřejný prostor

Volný čas

Pomoc pro
maminky

Zažijte město
jinak

časopisy
městských
částí
Prahy

Aktuality

SRPEN

Vychází 10. 8. 2020 / Zdarma

Markéta Cukrová:
Baroko odstartovalo
moji kariéru a ráda
se k němu vracím

Servis
Kam s odpadem
v Praze 1

Servis
Kam s odpadem
na pětce

Nezávislý měsíčník pro Prahu 7

Petr Kroutil:

Přijďte vyzkoušet profesionální kadeřnické služby TONI&GUY
SLEVA PRO VÁS 300,- KČ NA SLUŽBY /střih nebo barvu/
PLUS DÁREK ZDARMA - šampon od Schwarzkopf Professional BC HYALURONIC MOISTURE KICK SHAMPOO
*heslo pro objednání: PRAHA1
T&G PRAHA, Soukenická 5, Praha 1
tel.: (+420) 222 320 056, 57
info@toniandguy.cz

Doprava
WWW.TONIANDGUY.CZ
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SRPEN

Vychází 24. 8. 2020 / Zdarma

Most přes
Rohanský ostrov

Najdete nás na
www.vase7.cz

Nejšťastnější jsem
na velkých pódiích

Volný čas
Tipy
na akce

Volný čas
Zažijte město
jinak

Nezávislý měsíčník pro Prahu 4

Nezávislý měsíčník pro Prahu 6

Veřejný prostor
Novinky
na Výstavišti

Kristýna
Frejová:

Volný čas

SRPEN

Vychází 17. 8. 2020 / Zdarma

Najdete nás na
www.vase4.cz

Zažijte čtyřku jinak
již po patnácté

Snažím se být
užitečná
a žít přítomně

Servis
Kam s odpadem
v Praze 7

Aktuality

Causa

SRPEN

Vychází 31. 8. 2020 / Zdarma

Najdete nás na
www.vase6.cz

Dopravní situace
na Veleslavíně

Školství

Dotace na
památkovou péči

Děti se vracejí
do škol

Servis

Volný čas

Kam s odpadem
v Praze 4

Festival
vědy

Jsem rád, že mohu
propojovat různé
oblasti fotografie

Aktuality
Nezapomeňte na
poplatek za psa

Markéta
Cukrová:

Nezávislý měsíčník pro Prahu 10

Vladimír Birgus:

Aktuality

ZÁŘÍ

Vychází 7. 9. 2020 / Zdarma

Placené parkování
na desítce

Najdete nás na
www.vase10.cz

Servis
Kam s odpadem
v Praze 6

Baroko odstartovalo
moji kariéru a ráda se
k němu vracím

Volný čas
Zažít město
jinak

Nezávislý měsíčník pro Prahu 6

Nezávislý měsíčník pro Prahu 7

Servis
Kam
s odpadem

Causa

SRPEN

Vychází 31. 8. 2020 / Zdarma

Najdete nás na
www.vase6.cz

Petr Kroutil:

Dopravní situace
na Veleslavíně

Nejšťastnější jsem
na velkých pódiích

Školství
Klima v okolí
školy

Školství

Most přes
Rohanský ostrov

Zažijte město
jinak

Volný čas

Veřejný prostor

Festival
vědy

Servis

Najdete nás na
www.vase7.cz

Volný čas

Děti se vracejí
do škol

Kam s odpadem
v Praze 6

Doprava

SRPEN

Vychází 24. 8. 2020 / Zdarma

Novinky
na Výstavišti

Markéta
Cukrová:

Baroko odstartovalo
moji kariéru a ráda se
k němu vracím

Kristýna
Frejová:

Nezávislý měsíčník pro Prahu 1

Causa

SRPEN

Vychází 24. 8. 2020 / Zdarma

Dotace pro majitele
nemovitostí

Najdete nás na
www.vase1.cz

Snažím se být
užitečná
a žít přítomně

Servis
Kam s odpadem
v Praze 7

Volný čas
Zažijte město
jinak

Markéta Cukrová:

Nezávislý měsíčník pro Prahu 5

Kam s odpadem
v Praze 1

Aktuality

SRPEN

Vychází 10. 8. 2020 / Zdarma

Najdete nás na
www.vase5.cz

Studie prověří Radlickou
radiálu

Nezávislý měsíčník pro Prahu 4

Baroko odstartovalo
moji kariéru a ráda
se k němu vracím

Servis

Doprava

KVĚTEN

Přijďte vyzkoušet profesionální kadeřnické služby TONI&GUY
SLEVA PRO VÁS 300,- KČ NA SLUŽBY /střih nebo barvu/
PLUS DÁREK ZDARMA - šampon od Schwarzkopf Professional BC HYALURONIC MOISTURE KICK SHAMPOO
*heslo pro objednání: PRAHA1
T&G PRAHA, Soukenická 5, Praha 1
tel.: (+420) 222 320 056, 57
info@toniandguy.cz

WWW.TONIANDGUY.CZ

Vychází 18. 5. 2020 / Zdarma

Aktuality
Novinky
z Prahy 4

Bydlení

Servis
Kam s odpadem
na pětce

Nezávislý měsíčník pro Prahu 4

Prodej
nemovitosti

Lucie Štěpánková:

Petr Kroutil:

Volný čas

Oprava Branické
ulice pokračuje

INZERCE V1-0802

Veřejný prostor
Pomoc pro
maminky

Tipy
na akce

Najdete nás na
www.vase4.cz

Nejšťastnější jsem
na velkých pódiích

Causa

LEDEN

Vychází 27. 1. 2020 / Zdarma

Najdete nás na
www.vase4.cz

Smlouva na poskytování
právních služeb

Servis
Kam s odpadem
na čtyřce

Snažím se žít tak, abych se
za sebe nemusela stydět

Syndrom
hochštaplera

zvládání akutní a chronické
bolesti
Algeziologie a léčba bolesti dnes představují
komplexní problematiku v samostatném
specializačním oboru. Nové poznatky
o bolesti, moderní farmakoterapie
a intervenční postupy umožňují zvládnout
bolest rychle a dlouhodobě.

Job Matching

CHCE-LI FIRMA PŘEŽÍT,
MUSÍ ZMĚNIT MINDSET

protilátek v léčbě CLL
Chronická lymfocytární leukémie patří
mezi nejčastější hematoonkologická
onemocnění dospělého a seniorského věku.
Vedle strategie „Sledování nemoci“ nové
léky stále rozšiřují léčbu jak první linie, tak
zvládání potenciálního relapsu v závisosti
na věku a přidružených onemocnění.

1–2/2021

léčby s výhledem
do budoucna
Režimy používané v léčbě infekce HIV
umožňují rychlé dosažení nedeteko
vatelnosti virové nálože v krvi. Takto dobře
léčeni pacienti jsou prakticky neinfekční
pro své okolí a sami mohou vést kvalitní
život srovnatelný s běžnou populací.

CROWDSOURCING
NASTUPUJE
A MĚNÍ
TRH PRÁCE

E N E R G ET I K A
O B N OVI T E L N É Z D ROJE
O D PAD OVÉ HOSPO D ÁŘST VÍ
Ž I VOT N Í P ROST Ř E D Í

BRAIN-BASED
KOUČINK

Foto: @adamvojtechano

šky mají být spolu s mytím rukou a dezinfekcí a dodržováním sociální distance
hlavními cestami, jak proti šíření pandemie bojovat. Mají mít do jisté míry
i roli symbolickou, aby lidé na ostatní
doporučení nezapomněli.
„Roušky jsou především efektivní metodou prevence šíření nákaz, u kterých se
dostává virus s většími kapénkami z dýchacích cest do ovzduší. To, že jsou určitým znakem stále probíhající pandemie
je až sekundární, nicméně taky důležité,“
dodal Maďar.
Roušku jako symbol strachu označil už
dříve ředitel motolské nemocnice Milo-

Na opatřeních se
shodla
epidemiologická
skupina docenta
Maďara složená:

hlavní hygienička Jarmila Rážová,
vedoucí Ústavu epidemiologie Lékařské fakulty v Ostravě a Fakulty
vojenského zdravotnictví v Hradci
Králové Rastislav Maďar a Roman
Chlíbek,
ředitel ÚZIS Ladislav Dušek,
přednosta kliniky a předseda společnosti intenzivní medicíny Vladimír Černý,
ředitel odboru Ochrany veřejného
zdraví MZČR Jan Marounek,
vedoucí Oddělení epidemiologie
infekčních nemocí Státního zdravotnického ústavu Jan Kynčl,
předsedkyně Výboru pro zdravotnictví Poslanecké sněmovny Věra
Adámková,
s návrhem také souhlasila Rada
vlády pro zdravotní rizika.
evidentně mediálně zajímavější řešit cestování do Chorvatska nebo fotbalovou
ligu, protože pravidla pro zahájení školního vyučování jsou zase obvyklou směDokončení na straně 2

Foto: Pwc lEGAL

ným pro zdraví i ekonomiku. Naopak odhady pohybující se „od zdi ke zdi“, jichž
jsme svědky, opravdu mohou zvláště
před volbami vzbuzovat pochybnost
o účelovosti.

z oBsaHu

2–3/2020

čensky závažných nemocí a jejich důsledků“. Na jeho vybudování byly v minulých letech vyčleněny stamiliony korun. Na rozdíl od sběru citlivých dat
o potratech nebo citlivých onemocněních, pro které dnes registry řeší Ústavní
soud, je sběr dat o počtech pacientů s covid-19 zcela přiměřený a správně by měl
už od počátku pandemie bezchybně fungovat – neměl by být závislý na tom, zda
zrovna hygienici stíhají aktualizovat data. Pokud se data ministerstva ze dne
na den musejí přepočítat o tisíce nemoc-

ných, nemůže racionálně řídit svá opatření. A ani vůči sousedním státům nebudeme působit věrohodně, což může
mít vliv na to, kam nás pustí přes hranice
a kam ne.

základních práv důvodně zrušil soud.
U nového typu nákazy lze vládě tolerovat
určitou chybovost statistik. Neměla by
se však v odhadech lišit o tři řády, jako
když v dubnu v Poslanecké sněmovně
mluvili lidé z ministerstva o tom, že při
rozvolnění opatření hrozí šest milionů
nakažených a osm tisíc na umělé ventilaci. Vláda by naopak neměla situaci ani
bagatelizovat, jako na počátku epidemie.
Pouze korektní odhad nebezpečnosti nemoci, založený na správných statistikách, může vést k opatřením přiměře-

Na základě statistických dat a odhadů, měla vláda tendenci měnit zákony
a ústavu, což jste kritizoval a napadl
soudně. Hrozí nebezpečí, že by toho
mohlo být zneužito?
Na ústavu se naštěstí sáhnout nepodařilo, ale některá opatření zasahující do

Jak vnímáte jako právní expert dodatečné změny statistik?
Z hlediska své profese vidím problémy
dva. Zaprvé, neochotu poskytovat informace, která brání nevládním statistikům
a dalším odborníkům přezkoumat, zda
nás politici neuvádějí v omyl, a vést demokratickou debatu o přiměřenosti vládních opatření. Zadruhé vnímám kriticky
„kouzlení“ s metodikami, kdo je nakažený, kdo je uzdravený a kdo zemřel na
covid. Ale tím, kdo „za právníky“ rozhodne o věrohodnosti statistik nejlépe,
budou na konci dne soudy, které se budou zabývat přiměřeností opatření, případně náhradami škody. Zde jen připomínám, že „můj“ soud se k hodnocení
přiměřenosti a potřebnosti zákazů volného pohybu a maloobchodu ani nedostal – ministerstvo prohrálo už v prvním
kroku, na formální věci, že ho k vydání
takových zákazů zákon vůbec neopravňoval.
Jan Štoll n

Innovation
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ných docházet více k vzájemným kontaktům asymptomatických nosičů a zranitelné části populace, včetně osob ve věku
65 plus let.
„Určitě už dnes neplatí to, že rizikové
skupiny jsou všichni senioři. Dnes už víme, že jsou to lidé, kteří mají dekompenzované chronické onemocnění. Skutečně jsou to velmi vážně nemocní lidé,“
uvedl Adam Vojtěch.
„Na opatření se shodli odborníci,“ dodala mluvčí Štěpanyová.
Epidemiolog Rastislav Maďar, který vede
ministerskou pracovní skupinu pro uvolňování karantény ale připomněl, že rou-
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slav Ludvík nebo profesor a onkolog Jan
Žaloudík.
„Je potřeba národ zklidnit a odrouškovat.
Zarouškovat jenom tam, kde je to nutné.
Rouška je velice užitečný prostředek tam,
kde je to potřeba. Ale je nástroj strachu
a doklad poslušnosti tam, kde to potřeba
není,“ uvedl profesor Žaloudík.
„Roušky epidemii jen prodlouží. Jedná
se spíše jen o politickou záležitost,“ řekl
člen Ústředního krizového štábu Roman
Šmucler.
Opozice plošné opatření kritizuje v souvislosti s pravidly pro školy.
Poslanec Marek Výborný souhlasí s některými hygienickými pravidly, jako je
větrání tříd nebo mytí rukou. Naopak
pravidla pro nošení roušek, které mají
žáci mít na chodbách, ale už ne ve třídách, považuje v nynější situaci za zbytečná. „Nošení roušek by se mělo zavádět
až v případech zvýšeného rizika. Toto
rozdělení mi smysl nedává,“ uvedl.
Petr Gazdík kritizoval pravidla pro nošení roušek a upozornil na to, že další
opatření bude obtížné naplnit. „Pokyny
typu ,žáci ze třídy A se nebudou stýkat
se žáky ze třídy B‘ na mě spíš působí
jako zákaz z filmu Obecná škola ,neolizujte za mrazu kovové zábradlí‘. Myslím,
že takové zákazy spíše podnítí děti, aby
přesně to udělaly,“ napsal poslanec.
Pravidla jako celek kritizoval místopředseda ODS Martin Kupka. „Pro vládu je
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Algeziologie a léčba bolesti dnes představují
komplexní problematiku v samostatném
specializačním oboru. Nové poznatky
o bolesti, moderní farmakoterapie
a intervenční postupy umožňují zvládnout
bolest rychle a dlouhodobě.
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Opiody mají nezpochybnitelné postavení
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nádorové i nenádorové bolesti. Zpravidla
každý pacient má svůj ideální opiod. Vhodnou
kombinací léků lze vyřešit i obávanou obstipaci
strana 14
při léčbě opiody.
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Chronická lymfocytární leukémie patří
mezi nejčastější hematoonkologická
onemocnění dospělého a seniorského věku.
Vedle strategie „Sledování nemoci“ nové
léky stále rozšiřují léčbu jak první linie, tak
zvládání potenciálního relapsu v závisosti
na věku a přidružených onemocnění.
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Vláda zneužívá koronaviru, lidem
nasazuje roušky jako symbol strachu
T

o, že se vláda při zavádění opatření
proti koronaviru řídí hlavně pocity,
a ne odbornými doporučeními či
věrohodnými údaji, řekl naplno premiér
Andrej Babiš už 5. června 2020.
„Když budeme mít pocit, že je tady nějaký zvýšený výskyt, tak samozřejmě budeme reagovat velice rychle, ale už to
nebude nikdy plošné opatření,“ uvedl
premiér Andrej Babiš.
V září už ale premiérův slib o nezavádění
plošných opatření platit nebude. Ministr
zdravotnictví Adam Vojtěch oznámil zavedení plošného opatření, na jehož základě si lidé roušky opět nasadí v celém
Česku.
Nenastala však žádná skutečnost, která
by plošné zavedení roušek opodstatňovala.
Navíc Adam Vojtěch paradoxně informoval o opatření v době, kdy bylo v Česku
nejméně nakažených za poslední tři týdny. Nic nenaznačovala ani ministerská
mapa stupňů pohotovosti podle míry rizika nákazy covid-19.
„Situace v ČR je celkově stabilizovaná
a bez komunitního přenosu. V lokalitách
se zvýšeným výskytem nákazy je situace
pod kontrolou, nedochází k zásahu zranitelných skupin obyvatel, nerostou počty hospitalizovaných,“ zhodnotila epidemiologickou situaci hlavní hygienička ČR
a náměstkyně ministra Jarmila Rážová.
Ministerstvo zdravotnictví přitom neuvedlo konkrétní důvod zavedení plošného opatření.
„Jedná se o preventivní opatření s cílem
zabránit šíření infekce a chránit tak zranitelné skupiny obyvatel,“ uvedla mluvčí
ministerstva zdravotnictví Gabriela Štěpanyová.
Podle mluvčí bude s ukončením letních
prázdnin školních dětí a letních dovole-

Ministerstvo zdravotnictví vedené Adamem Vojtěchem odmítlo zveřejnit konkrétní důvody,
proč bude od září znovu zavedeno plošné opatření v podobě nošení roušek. Roušky tak
budou povinné ve vnitřních prostorách, veřejné dopravě či ve školách mimo třídy, nejspíše
hlavně z marketingových důvodů. Ministerstvo také opět zázračně uzdravilo stovky
pacientů s covid-19. Mlžení a kouzlení se statistikami kritizují spoluautoři zákona
o svobodném přístupu k informacím a expert na zdravotnické právo Ondřej Dostál.

ných docházet více k vzájemným kontaktům asymptomatických nosičů a zranitelné části populace, včetně osob ve věku
65 plus let.
„Určitě už dnes neplatí to, že rizikové
skupiny jsou všichni senioři. Dnes už víme, že jsou to lidé, kteří mají dekompenzované chronické onemocnění. Skutečně jsou to velmi vážně nemocní lidé,“
uvedl Adam Vojtěch.
„Na opatření se shodli odborníci,“ dodala mluvčí Štěpanyová.
Epidemiolog Rastislav Maďar, který vede
ministerskou pracovní skupinu pro uvolňování karantény ale připomněl, že rou-

šky mají být spolu s mytím rukou a dezinfekcí a dodržováním sociální distance
hlavními cestami, jak proti šíření pandemie bojovat. Mají mít do jisté míry
i roli symbolickou, aby lidé na ostatní
doporučení nezapomněli.
„Roušky jsou především efektivní metodou prevence šíření nákaz, u kterých se
dostává virus s většími kapénkami z dýchacích cest do ovzduší. To, že jsou určitým znakem stále probíhající pandemie
je až sekundární, nicméně taky důležité,“
dodal Maďar.
Roušku jako symbol strachu označil už
dříve ředitel motolské nemocnice Milo-

ných, nemůže racionálně řídit svá opatření. A ani vůči sousedním státům nebudeme působit věrohodně, což může
mít vliv na to, kam nás pustí přes hranice
a kam ne.
Na základě statistických dat a odhadů, měla vláda tendenci měnit zákony
a ústavu, což jste kritizoval a napadl
soudně. Hrozí nebezpečí, že by toho
mohlo být zneužito?
Na ústavu se naštěstí sáhnout nepodařilo, ale některá opatření zasahující do

základních práv důvodně zrušil soud.
U nového typu nákazy lze vládě tolerovat
určitou chybovost statistik. Neměla by
se však v odhadech lišit o tři řády, jako
když v dubnu v Poslanecké sněmovně
mluvili lidé z ministerstva o tom, že při
rozvolnění opatření hrozí šest milionů
nakažených a osm tisíc na umělé ventilaci. Vláda by naopak neměla situaci ani
bagatelizovat, jako na počátku epidemie.
Pouze korektní odhad nebezpečnosti nemoci, založený na správných statistikách, může vést k opatřením přiměře-
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Na opatřeních se
shodla
epidemiologická
skupina docenta
Maďara složená:

hlavní hygienička Jarmila Rážová,
vedoucí Ústavu epidemiologie Lékařské fakulty v Ostravě a Fakulty
vojenského zdravotnictví v Hradci
Králové Rastislav Maďar a Roman
Chlíbek,
ředitel ÚZIS Ladislav Dušek,
přednosta kliniky a předseda společnosti intenzivní medicíny Vladimír Černý,
ředitel odboru Ochrany veřejného
zdraví MZČR Jan Marounek,
vedoucí Oddělení epidemiologie
infekčních nemocí Státního zdravotnického ústavu Jan Kynčl,
předsedkyně Výboru pro zdravotnictví Poslanecké sněmovny Věra
Adámková,
s návrhem také souhlasila Rada
vlády pro zdravotní rizika.
evidentně mediálně zajímavější řešit cestování do Chorvatska nebo fotbalovou
ligu, protože pravidla pro zahájení školního vyučování jsou zase obvyklou směDokončení na straně 2

p
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ným pro zdraví i ekonomiku. Naopak odhady pohybující se „od zdi ke zdi“, jichž
jsme svědky, opravdu mohou zvláště
před volbami vzbuzovat pochybnost
o účelovosti.

Expert na zdravotnické právo Ondřej Dostál, který v dubnu u soudu uspěl se žalobou proti
některým opatřením ministerstva zdravotnictví, kritizuje zásahy do statistických údajů
o pacientech s covid-19. Na vybudování registru pacientů byly vyčleněny stamiliony, už
od počátku pandemie měl fungovat bezchybně, říká.
čensky závažných nemocí a jejich důsledků“. Na jeho vybudování byly v minulých letech vyčleněny stamiliony korun. Na rozdíl od sběru citlivých dat
o potratech nebo citlivých onemocněních, pro které dnes registry řeší Ústavní
soud, je sběr dat o počtech pacientů s covid-19 zcela přiměřený a správně by měl
už od počátku pandemie bezchybně fungovat – neměl by být závislý na tom, zda
zrovna hygienici stíhají aktualizovat data. Pokud se data ministerstva ze dne
na den musejí přepočítat o tisíce nemoc-
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slav Ludvík nebo profesor a onkolog Jan
Žaloudík.
„Je potřeba národ zklidnit a odrouškovat.
Zarouškovat jenom tam, kde je to nutné.
Rouška je velice užitečný prostředek tam,
kde je to potřeba. Ale je nástroj strachu
a doklad poslušnosti tam, kde to potřeba
není,“ uvedl profesor Žaloudík.
„Roušky epidemii jen prodlouží. Jedná
se spíše jen o politickou záležitost,“ řekl
člen Ústředního krizového štábu Roman
Šmucler.
Opozice plošné opatření kritizuje v souvislosti s pravidly pro školy.
Poslanec Marek Výborný souhlasí s některými hygienickými pravidly, jako je
větrání tříd nebo mytí rukou. Naopak
pravidla pro nošení roušek, které mají
žáci mít na chodbách, ale už ne ve třídách, považuje v nynější situaci za zbytečná. „Nošení roušek by se mělo zavádět
až v případech zvýšeného rizika. Toto
rozdělení mi smysl nedává,“ uvedl.
Petr Gazdík kritizoval pravidla pro nošení roušek a upozornil na to, že další
opatření bude obtížné naplnit. „Pokyny
typu ,žáci ze třídy A se nebudou stýkat
se žáky ze třídy B‘ na mě spíš působí
jako zákaz z filmu Obecná škola ,neolizujte za mrazu kovové zábradlí‘. Myslím,
že takové zákazy spíše podnítí děti, aby
přesně to udělaly,“ napsal poslanec.
Pravidla jako celek kritizoval místopředseda ODS Martin Kupka. „Pro vládu je

Ondřej Dostál: Pokud se data
ministerstva musejí přepočítat,
nemůže racionálně řídit svá opatření
Jak hodnotíte vysvětlení, že změny
statistik byly způsobeny nestíháním
hygieniků?
Podle zákona o zdravotních službách je
ministerstvo povinno provozovat systém
zdravotnických registrů, ve kterých se
mají setkávat zdravotní data o pacientech z nemocnic, z hygien, ze zdravotních pojišťoven a dalších zdrojů. Účelem
registrů je dle zákona „sběr informací
k hodnocení zdravotního stavu obyvatelstva a jeho vývoje, ke sledování incidence, okolností vzniku a šíření spole-
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Režimy používané v léčbě infekce HIV
umožňují rychlé dosažení nedeteko
vatelnosti virové nálože v krvi. Takto dobře
léčeni pacienti jsou prakticky neinfekční
pro své okolí a sami mohou vést kvalitní
život srovnatelný s běžnou populací.

Foto: Pwc lEGAL

Časopisy jsou organizátory nebo spoluorganizátory řady
významných oborových konferencí. Měsíčník Innovation
je pak partnerem a hlavním mediálním partnerem ocenění
Manažer roku.

Ministerstvo zdravotnictví vedené Adamem Vojtěchem odmítlo zveřejnit konkrétní důvody,
proč bude od září znovu zavedeno plošné opatření v podobě nošení roušek. Roušky tak
budou povinné ve vnitřních prostorách, veřejné dopravě či ve školách mimo třídy, nejspíše
hlavně z marketingových důvodů. Ministerstvo také opět zázračně uzdravilo stovky
pacientů s covid-19. Mlžení a kouzlení se statistikami kritizují spoluautoři zákona
o svobodném přístupu k informacím a expert na zdravotnické právo Ondřej Dostál.

Foto: @adamvojtechano

Naše časopisy vycházejí za podpory a ve spolupráci
s odbornými společnostmi a asociacemi. Divize B2B
patří mezi největší v ČR.
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Expert na zdravotnické právo Ondřej Dostál, který v dubnu u soudu uspěl se žalobou proti
některým opatřením ministerstva zdravotnictví, kritizuje zásahy do statistických údajů
o pacientech s covid-19. Na vybudování registru pacientů byly vyčleněny stamiliony, už
od počátku pandemie měl fungovat bezchybně, říká.
Jak hodnotíte vysvětlení, že změny
statistik byly způsobeny nestíháním
hygieniků?
Podle zákona o zdravotních službách je
ministerstvo povinno provozovat systém
zdravotnických registrů, ve kterých se
mají setkávat zdravotní data o pacientech z nemocnic, z hygien, ze zdravotních pojišťoven a dalších zdrojů. Účelem
registrů je dle zákona „sběr informací
k hodnocení zdravotního stavu obyvatelstva a jeho vývoje, ke sledování incidence, okolností vzniku a šíření spole-
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Nabízejí erudovaný vhled do oboru a vzdělávají odbornou
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n Složka vakcíny
proti covid se bude
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Vláda zneužívá koronaviru, lidem
nasazuje roušky jako symbol strachu
T

o, že se vláda při zavádění opatření
proti koronaviru řídí hlavně pocity,
a ne odbornými doporučeními či
věrohodnými údaji, řekl naplno premiér
Andrej Babiš už 5. června 2020.
„Když budeme mít pocit, že je tady nějaký zvýšený výskyt, tak samozřejmě budeme reagovat velice rychle, ale už to
nebude nikdy plošné opatření,“ uvedl
premiér Andrej Babiš.
V září už ale premiérův slib o nezavádění
plošných opatření platit nebude. Ministr
zdravotnictví Adam Vojtěch oznámil zavedení plošného opatření, na jehož základě si lidé roušky opět nasadí v celém
Česku.
Nenastala však žádná skutečnost, která
by plošné zavedení roušek opodstatňovala.
Navíc Adam Vojtěch paradoxně informoval o opatření v době, kdy bylo v Česku
nejméně nakažených za poslední tři týdny. Nic nenaznačovala ani ministerská
mapa stupňů pohotovosti podle míry rizika nákazy covid-19.
„Situace v ČR je celkově stabilizovaná
a bez komunitního přenosu. V lokalitách
se zvýšeným výskytem nákazy je situace
pod kontrolou, nedochází k zásahu zranitelných skupin obyvatel, nerostou počty hospitalizovaných,“ zhodnotila epidemiologickou situaci hlavní hygienička ČR
a náměstkyně ministra Jarmila Rážová.
Ministerstvo zdravotnictví přitom neuvedlo konkrétní důvod zavedení plošného opatření.
„Jedná se o preventivní opatření s cílem
zabránit šíření infekce a chránit tak zranitelné skupiny obyvatel,“ uvedla mluvčí
ministerstva zdravotnictví Gabriela Štěpanyová.
Podle mluvčí bude s ukončením letních
prázdnin školních dětí a letních dovole-
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Péče o zaměstnance je ta
nejsmysluplnější investice

n Ambulantním
specialistům klesly
příjmy na třetinu str. 3

n Moderní léčba
pacientům s CHOPN
efektivně pomáhá str. 2

9 772336 798005

B2B

aktuální informace ze zdravotnictví a sociální péče

Jak vnímáte jako právní expert dodatečné změny statistik?
Z hlediska své profese vidím problémy
dva. Zaprvé, neochotu poskytovat informace, která brání nevládním statistikům
a dalším odborníkům přezkoumat, zda
nás politici neuvádějí v omyl, a vést demokratickou debatu o přiměřenosti vládních opatření. Zadruhé vnímám kriticky
„kouzlení“ s metodikami, kdo je nakažený, kdo je uzdravený a kdo zemřel na
covid. Ale tím, kdo „za právníky“ rozhodne o věrohodnosti statistik nejlépe,
budou na konci dne soudy, které se budou zabývat přiměřeností opatření, případně náhradami škody. Zde jen připomínám, že „můj“ soud se k hodnocení
přiměřenosti a potřebnosti zákazů volného pohybu a maloobchodu ani nedostal – ministerstvo prohrálo už v prvním
kroku, na formální věci, že ho k vydání
takových zákazů zákon vůbec neopravňoval.
Jan Štoll n

Syndrom
hochštaplera

CHCE-LI FIRMA PŘEŽÍT,
MUSÍ ZMĚNIT MINDSET

Job Matching

CROWDSOURCING
NASTUPUJE
A MĚNÍ
TRH PRÁCE
BRAIN-BASED
KOUČINK

1–2/2021

Viera Uríková:
Péče o zaměstnance je ta
nejsmysluplnější investice
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Lifestylový segment časopisů zastupuje legendární
humoristický časopis sorry, časopis plný sezonních inspirací
pro celou rodinu Innspirace, časopis pro maminky Matka
a Dítě, časopis pro předškoláky Špuntík nebo časopisy pro
zapálené kutily Kutilství. Časopisy jsou k dostání ve volném
prodeji nebo jako předplatné.
V segmentu LIFESTYLE vidíme velký potenciál, a proto zde
plánujeme řadu novinek, které by rozšířily stávající portfolio
našich časopisů.

Časopis pro nejmenší

NOVINKA

OBJEVUJ
SVĚT
PrDeL
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premium
Prémiová řada magazínů se zaměřením na společenskou
elitu. Pečlivě vybrané segmenty, exkluzivní obsah, kvalitní
redakční a tiskové zpracování. Prostřednictvím unikátní
databáze zajistíme doručení na nejbonitnější, úspěšnou
a vlivnou cílovou skupinu v České republice.
Magazíny Premium Guide a Lawyers & Business oslovují ty
nejvýznamnější inzertní klienty v České republice. K dostání
jsou rovněž ve volném prodeji a to ve vybrané síti trafik
a prodejen.

společenské
Mladý svět
Legendární časopis Mladý svět navazuje na tradici jednoho
z nejoblíbenějších časopisů, který u nás vycházel téměř
40 let a celým generacím čtenářů přinášel zajímavé
informace ze společnosti, kultury a života v Česku. I v novém
Mladém světě naleznete řadu zajímavých článků, reportáží,
rozhovorů, ale i kulturní a společenský přehled, zábavu
a televizní program na celý týden. Důraz klademe
i na dostatek kvalitních fotografií.

weby
Zpravodajský portál NášREGION.cz je stejně jako samotný
tištěný titul zaměřený na lokální zpravodajství. Přináší
exkluzivní informace o dění v jednotlivých městských
částech Prahy, aktuální zprávy z okolních obcí a unikátní
lokální reportáže. Kromě aktualit zde najdete rozhovory se
zajímavými osobnostmi jednotlivých regionů, krimi zprávy,
dopravní informace, reportáže z amatérského sportu,
kulturu i zábavu, zdraví a další regionální zajímavosti jako
např. exkluzivní rubriku Pod dozorem Honzy Tuny – reportáže
spolupracovníka Našeho REGIONu Jana Tuny o spotřebních
věcech, které jíme, pijeme, anebo se týkají každého z nás.
NášREGION.cz dosahuje nadprůměrných čísel návštěvnosti,
a to nejen mezi regionálními zpravodajskými portály:
Real users: 781 833
Page views: 3 955 296
Visits: 1 585 042
zdroj: Netmonitor, červenec 2020

weby
Odborné B2B weby
www.zedzravotnictví.cz,
www.lawyersandbusiness.cz
a www.profipf.cz fungují jako online
platforma pro sdílení důležitých
informací ze zdravotnictví a finančního
poradenství. Součástí jsou unikátní
rozhovory s top osobnostmi z byznysu,
podcasty, odborné studie a informace,
které pomáhají s řízením firem. Divize
B2B tisku zároveň produkuje bezplatné
newslettery pro finanční poradce,
makléře a odborníky z řad realit
a stavebnictví a pro HR ředitele.
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TOP nabídka zájezdů

Sledujte nás na Facebooku

O nás
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Nabízíme nejen řadu inspirativních
článků pro nadšené cestovatele,
ale i pobytové a poznávací zájezdy,
letenky a širokou nabídku hotelů.
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Rozšířené hledání
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Vyhledat

Titulní strana

LAST MINUTE

MOŘE

9 740 Kč

41 790 Kč

Pharos

Regnum Carya Golf & Spa Res…

Annabelle Beach Resort

! Snídaně
" 15 dní
$ 31.10.2020

! Snídaně
" 8 dní
$ 26.9.2020

! All inclusive
" 9 dní
$ 21.10.2020

! All inclusive
" 8 dní
$ 10.10.2020

Thajsko | Koh Samui

Praha

Chorvatsko | ostrov Hvar

2 078 Kč

-

Cestopisy

Kuchyně

Tipy

!

Česká republika | Moravský kras

! Snídaně
" 3 dny
$ 13.9.2020

-

%

#

Řecko | Kréta sever

Praha

13 826 Kč

Sladovna

Chorvatsko | Novi Vinodolski

%

%

Turecko | Belek

2 180 Kč

Nikola

! Bez stravy
" 8 dní
$ 19.9.2020

Města

14 690 Kč

Kombinace - Andaman White …

#

Pláže

DĚTI

67 990 Kč

Přední české webové portály
pro cestování a dovolenou.

Zájezdy

NĚMECKÉ CK

#

'

weby

702 011 404
Rychlá poptávka

Praha

Marco Polo

! Light all inclusive
# Katovice
" 8 dní
$ 21.10.2020

! Bez stravy
" 8 dní
$ 19.9.2020

Itálie | Caorle

%

Města

-

Více zájezdů

LAST MINUTE

Soutěž ukončena: Vyhrajte sluneční balíček

1 235 Kč

Riverside Garden Resort
Kypr | Kyrenia

-

#

MOŘE

Na víkend do Milána

Do Budapešti za jídlem i
památkami

Když jsem poprvé navštívila Velkou
více
Británii já, zůstala jsem tam tenkrát asi
dva měsíce a z tenisových kurtů jsem se
dostala skrz jógu pro seniorky až do
duhového
davu
procházejícího
Londýnem....

Ať už plánujete strávit v Budapešti pouze
více
víkend nebo věnujete této evropské
metropoli více času, určitě se vám bude
hodit malý průvodce po věcech, které
byste si za žádnou cenu neměli nechat
ujít. Toužíte po objevování místních ...

26

7

2

2020

více slunné Itálie zná kde kdo, ale co
Břehy
zkusit netradiční výlet? Dneska se
podíváme do slunného Milána. Budete
určitě překvapeni, co všechno zde
můžete vidět. Jedná se o město, které je
vhodné třeba jenom na prodloužený
víkend. Milán ...
10

17

11

2019

2019

Tipy

Pláže

Proč velryby narostly do
tak obřích rozměrů, a to
zřejmě v době ledové? A
kde je dnes můžeme
pozorovat?

Zlaté a černé pláže
největšího kanárského
ostrova Tenerife

Srí Lanka, dříve známá pod názvem
více
Cejlon, který je odvozen ze sanskrtského
Sinhala neboli „lví krev", je učiněným
rájem na zemi. Ačkoliv je na světě mnoho
míst, o kterých se tvrdí, že se podobají
ráji, Srí Lanka to má navíc podložené l...

27
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2019

›

Váš E-mail:

Zasílání novinek

Cestopisy

Kouzelný ostrov Gomera
nelze vynechat

Na cestách Srí Lankou: 7
důvodů proč se nechat zlákat
kouzlem tohoto tropického
ostrova

... další aktuality

@

Vložením e-mailu souhlasíte se zasíláním novinek. Odhlásit se
můžete zde.

Tipy

15 zajímavostí o Řecku a „Mořská kráva“ je už opět
místních tradicích. Proč
na vzestupu. Byla vědci
líbají každého na
zachráněna na dalších
potkání, a co znamená
sto let
siga-siga?

DĚTI

To vše se slevou až 60 procent.

Vzhůru do Londýna

Tipy

Neopakovatelné kouzlo
brazilského městečka Rio
das Ostras neboli Řeky z
ústřic

›

Města

Cestopisy

Cestopisy

Stalos na Krétě nabízí
nejen pláže, ale i živou
muziku nebo kočičí ráj

Tajuplné Rumunsko. Po
stopách legendárního
Vlada Napichovače

Nil, řeka života

ODESLAT

Souhlasím se zpracováním osobních údajů.

Proč jet na dovolenou s Vivu

350 CESTOVEK

SLEVY AŽ 45 %

SKVĚLÝ SERVIS

Přimé zastoupení českých i německých a rakouských
cestovních kanceláří v ČR.

Široký výběr, kvalitní služby a úspora až 45 % nákladů u
většiny zájezdů.

Kompletní servis při výběru Vaší dovolené, nákup
letenek a ubytování.

Cestopisy

Cestopisy

Tipy

Pohodlným fotografem
divoké přírody

Kapverdy, ráj turistů i
milovníků vodních sportů

Nejdelší tunely světa

1

ODLETY Z OKOLÍ

PEVNÉ CENY

NĚCO SPECIÁLNÍHO

Pravidelné odlety z Prahy a blízkých českých,
německých a rakouských letišť.

Konečné ceny s online rezervací a platbou kartou či
převodem na účet.

Tvorba dovolených na míru, svatby v zahraničí a
okružní plavby.

2

…
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Další →

Last minute Zájezdy Exotika First minute Lyže/hory Letenky Senioři 55+ Zájezdy s dětmi DÁRKOVÉ POUKAZY Newsletter Kariéra O nás

Pobytové

Poznávací

Eurovíkend

Plavby

Za sportem

Řecko
Bulharsko

Rakousko
Německo

Velká Británie
Francie

Evropa
Svět

Golf
Fotbal

Turecko

Francie

Itálie

Tenis

Sledujte nás na Facebooku
Další oblíbená místa pro dovolenou

Vyhledat
&

Nepřehlédněte
Soutěž ukončena: Vyhrajte sluneční balíček

Já chci na pláž ...
380,062 likes

Dovolená s:

pracovní doba: 9.00 - 17.00 hodin
V případě, že voláte mimo pracovní dobu, využijte prosím náš formulář rychlá poptávka

info@vivu.cz
702 011 404

Like Page
Be the ﬁrst of your friends to like this

| Systém pro cestovní
agentury CeSYS 3

Chat

15 zajímavostí o Řecku a místních tradicích.
Proč líbají každého na potkání, a co znamená
siga-siga?

O magazínu
Portál Já chci na pláž přináší lákavé reportáže
cestovatelů nejen z těch nejkrásnějších pláží po
celém světě. Na webu naleznete spoustu
inspirace, rad a tipů pro své cesty.
Všichni naši autoři píšou články s vášní a láskou
k cestování a každý je tak trochu jiný a originální.
Chcete s námi spolupracovat na obsahu?
Kontaktujte nás!

Kouzelný ostrov Gomera nelze vynechat
Proč velryby narostly do tak obřích rozměrů, a
to zřejmě v době ledové? A kde je dnes
můžeme pozorovat?

stránkách setrváte, souhlasíte s
jejich používáním. Další informace

Cestovní agentura Vivu - Největší výběr dovolené - zájezdy last minute, exotika, lyžovaní, "rst minute, katalog 2019, letenky. Vše na jednom místě!

Share

„Mořská kráva“ je už opět na vzestupu. Byla
vědci zachráněna na dalších sto let

vivu.cz provozuje společnost A 11
s.r.o.
Ortenovo náměstí 36
Tyto stránky používají cookies pro
Praha 7 - Holešovice
170 00
zlepšení
služeb. Tím, že na

Rozumím

Neopakovatelné kouzlo brazilského městečka
Rio das Ostras neboli Řeky z ústřic
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