
Noviny Náš REGION jsou bezplatným periodikem určeným občanům celé České 
republiky. Přináší zásadní informace o aktuálním dění v obcích, v městech i městských 
částech, publikují nezávislé komentáře, otevírají aktuální kauzy a informují o aktualitách 
ve vašem okolí. V  novinách naleznete také rozhovory se zajímavými osobnostmi 
společenského života a  přehled kulturních a  sportovních akcí. Obsah jednotlivých 
vydání je zaměřen vždy na konkrétní region tak, aby byly informace nejen aktuální, ale 
hlavně místní. Díky nám oslovíte své klienty cíleně a efektivně. 

Kromě více než tří tisíc distrubučních míst jsou noviny Náš REGION k  dostání 
i  u  kamelotů na frekventovaných místech, ve vybraných prodejnách COOP a  ESO 
Market, na městských úřadech a především pak na pobočkách České pošty a pobočkách 
Úřadů práce. V elektronické podobě je možné všechny naše noviny stáhnout na Alza 
Media nebo zdarma na www.nasregion.cz
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Dva studenti hořovického gymnázia 
na lék pro nemocnou maminku  
vybrali 8 milionů

Dojemný příběh ma-
minky Anežky Tábor-

ské (31), která dva roky 
marně čekala na lék proti 
roztroušené skleróze 
(RS), zasáhl přes 9000 
dárců. Na léčbu někdejší 
učitelky poslali za pouhé 
dva měsíce trvání sbírky 
téměř 8 000 000,- Kč. 
I díky pečlivé a dlouhotr-
vající práci obou studentů 
hořovického gymnázia se 
projekt na pomoc mladé 
mamince stal tím nejú-
spěšnějším z tuzemského 

„RS světa.“ Na vrchol ho 
zařadila i platforma Da-
rujme.cz. Příběh zaujal 
také přední tuzemská 
media, včetně televizních 
stanic ČT1 nebo CNN Pri-
ma News.

Sbírku zorganizovala 
rodina Anežky Táborské. 
„Roztroušenou sklerózu 
mé sestře diagnostikovali 
lékaři v roce 2012. Až do 
plánovaného těhotenství 
měla jen mírný průběh,“ 
líčí příběh Petr Kološ 
(40), organizátor sbírky 

Z obsahu čísla

Rozhovor
s Josefem
Dvořákem
Herec, dabér 
a konferenciér Josef 
Dvořák svého času 
z obrazovky téměř neslezl 
a ještě častěji byl vidět na 
divadelních prknech. Za 
55 let své úspěšné 
kariéry hrál pro statisíce 
lidí. Ti si ho oblíbili v řadě 
nezapomenutelných rolí. 
Legendární je například 
jeho vodník. Prezident 
republiky Miloš Zeman 
oznámil, že mu udělí 
státní vyznamenání.

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

Anežka by se mohla po léčbě opět postavit na vlastní nohy.
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Příští číslo 
vyjde  

17. 12. 2020.

a otec hořovického gym-
nazisty Mikuláše. Po po-
rodu syna Václava, v úno-
ru 2019, se stav Anežky 
začal rapidně zhoršovat.

Navzdory opakovaným 
žádostem ze strany léka-
řů ale její pojišťovna 
(VZP) léčbu stále zamíta-
la. „Lékaři nám dva roky 
opakovali: „vhodný lék 
existuje, jmenuje se Lem-
trada, ale Anežčině pojiš-
ťovně se zdá příliš drahý,“ 
popisuje Anežčin bratr 
zoufalství, se kterým se 
v létě 2020 vrhl do přípra-
vy sbírkového webu. 
„Rozpočet na sbírku jsme 
neměli žádný. Proto jsem 

poprosil syna Mikyho 
a jeho kamaráda Pepu 
o pomoc. A oni pomohli!“ 
říká Petr dojatě.

Mikuláš se podílel na 
natáčení a sestříhání vi-
deo dokumentů, které 
byly klíčové pro úspěch 
sbírky. Josef nabídl k dis-
pozici své programátor-
ské schopnosti. Vyrobil 
přehledný a skvěle struk-
turovaný sbírkový web. 
Řada věcí byla pro oba 
gymnazisty nových, pro-
blémy ze svých „oborů“ 
obětavě studovali napří-
klad pomocí youtube. Vše 
proto, aby sbírka byla 
úspěšná.

Teprve sedmnáctiletí spolužáci 
z víceletého Gymnázia Václava Hraběte 
(GVH) stojí za výrazným úspěchem 
veřejné sbírky pomůžuAnežce.cz. Josef 
Čerpl naprogramoval web, Mikuláš 
Kološ natočil a sestříhal videa, která 
posléze zasáhla statisíce diváků. Jejich 
práci v těchto dnech ocenil ředitel 
gymnázia Jiří Vlček, udělil studentům 
Pochvalu ředitele školy.

A nakonec byla. Hlav-
ně díky oběma chlapcům 
mohla Anežka už  
v druhém listopadovém 
týdnu dostat první dávku 
léku.

O mimořádné sociální 
odpovědnosti a houžev-
natosti svých studentů 
byl koncem listopadu 
2020 informován i ředitel 
hořovického GVH Jiří Vl-
ček, který se rozhodl akti-
vitu studentů ocenit ředi-
telskou pochvalou. Mimo 
jiné i proto, aby motivo-
val podobné chování 
u dalších studentů. n  
Klára OdstrčilováIN
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Nově otevřená prodej-
na potvrzuje směr, 

kterým se společnost 
v posledních letech udá-
vá – je moderní, ekolo-
gická a dobrým souse-
dem. Kvalitní a čerstvý 
sortiment se v kombina-
ci se stavbou nové gene-
race pro životní prostředí 
stává stále menší zátěží. 
Vytápění prodejny je rea-
lizováno pouze odpad-
ním teplem z chladících 
boxů. Ty jsou navíc opat-
řeny dveřmi, které zabra-
ňují tepelným ztrátám. 
Kombinací obou opatře-
ní se snižuje energetická 
náročnost celé budovy 
o 30 %. 

Vánoční sbírka  
pro Světlušku

Do 6. prosince mají zá-
kazníci možnost zapojit se 
do dalšího ročníku vánoč-
ní sbírky pro Světlušku 
a rozsvítit tak společně 
s Kauflandem Vánoce ne-
vidomým. Na všech pro-
dejnách lze na pokladně 
zakoupit stylové jmenov-
ky na dárky a podpořit tak 
nevidomé a slabozraké na-
příč celou Českou republi-
kou. Cena jmenovek je 30 
Kč. Za každý prodaný arch 
navíc Kaufland Světlušce 
věnuje dalších 10 Kč. 
V loňském roce se před 
Vánoci společně podařilo 

vybrat neuvěřitelných 
10 000 000 Kč. Celý výtě-
žek sbírky bude i letos roz-
dělen prostřednictvím 
Fondu Kaufland mezi ne-
vidomé, slabozraké a lo-
kální neziskové organiza-
ce pomáhajícím lidem se 
zrakovým handicapem.

Zaměstnavatel se 
silnou pozicí na 
trhu práce

Humpolecká prodejna 
otevřela s celkovým po-
čtem 120 zaměstnanců na 
vedoucích, řadových a bri-
gádnických pozicích. Kau-
fland je dlouhodobě jed-
ničkou v potravinovém 
retailu i mezi zaměstnava-

teli. V celé České republice 
zaměstnává bezmála 
23 000 zaměstnanců, 
o které vzorně pečuje. Pat-
ří mezi nejlépe platící, pod-
poruje vyváženost práce 
a volného času u svých za-
městnanců a odměňuje za-
jímavými benefity, jako 
např. den volna pro rodiče 
prvňáčků, den placeného 
volna v čase vánočních 
svátků nebo vánoční od-
měna a poukázka na ná-
kup. Pro udržování příjem-
né pracovní atmosféry 
organizuje sportovní 
a zdravotní programy, 
umožňuje zaměstnancům 
obrátit se důvěrně na inter-
ní komunikační partnery, 
kteří jim pomohou s pra-
covním nebo i osobním 
problémem. Společnost 
Kaufland má v České re-
publice kromě 135 prode-
jen také dvě logistická cen-
tra, vlastní masozávod 
a centrálu. n red

Humpolec má svůj Kaufland.  
Zcela nový a moderní.
Společnost Kaufland otevřela svoji celkově již 135. prodejnu. 
Nechybí tu moderní vybavení, technické vychytávky 
ulevující životnímu prostředí nebo třeba hmyzí hotel. 
A i letos chce v rámci vánoční sbírky pro Světlušku opět 
vybrat 10 000 000 Kč.

Z obsahu čísla

Rozhovor 
s Josefem
Dvořákem
Herec, dabér 
a konferenciér josef 
dvořák svého času 
z obrazovky téměř neslezl 
a ještě častěji byl vidět na 
divadelních prknech. za 
55 let své úspěšné 
kariéry hrál pro statisíce 
lidí. i to je jeden z důvodů, 
proč prezident republiky 
oznámil, že mu 
udělí státní vyznamenání.

více na str. 6 a 7

Exkluzivně
Honza Tuna
V letošním roce se 
Mikulášem může stát 
každý z nás, vyzývá 
Honza Tuna. 
Upozorňuje na  
velkou charitativní 
akci s názvem 
„Potřebujeme se  
– Staň se i Ty 
Mikulášem“, která 
proběhne v sobotu  
5. prosince po celé 
republice.

více na str. 9
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„Nejde o barvu 
střech, ale o využi-

tí široké palety rostlin na 
střechách skladových hal, 
výrobních objektů nebo 
velkých prodejen,“ na-
psala mluvčí města Kate-
řina Lauerová s důrazem 
na ekologičnost.

Střechy osázené zelení 
mají v létě nesporně pozi-
tivní vliv na teplotu oko-
lí. Zlepšují také hospoda-
ření s dešťovou vodou. 
Jenže zastupitelé změ-
nou územního plánu 
umožnili, aby stavebníci 
díky ozelenění střechy, 
mohli zastavět větší část 
pozemku. Ten totiž nikdy 
nejde zastavět celý, musí 
zůstat místo pro zeleň.

„Splněním podmínky 
vegetační střechy s trvale 
udržitelnou zelení si pak 

stavebník může polovinu 
výměry střechy započítat 
do celkového procenta ze-

leně. Maximálně lze takto 
nahradit čtvrtinu požado-
vané zeleně na pozemku,“ 
dodala Lauerová.

Změna tak nepomůže 
lidem, kteří mají příliš 
malý pozemek na to, aby 
si na něm kvůli kvótě na 
zastavěnost pozemku 
mohli postavit rodinný 
dům. Pro ně je 300metro-
vý limit střechy, který by 
jim problém mohl vyřešit, 
velmi předimenzovaný. 

Radost z něj budou mít 
nepochybně velcí develo-

peři, kteří staví objemné 
stavby, jako jsou logistic-
ké sklady, haly a obchod-
ní centra. Tak často vzni-
kající na bývalé orné 
půdě.

„Hranice velikosti stře-
chy od 300 metrů čtve-
rečních byla stanovena po 
důkladné úvaze jako opti-
mální hranice mezi ro-
dinnými domy a jinými 
stavbami, zejména ko-
merčního charakteru,“ 
dodala mluvčí.
pokračování na straně 2

Říčany umožní developerům zalít  
betonem o čtvrtinu větší plochu zeleně
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Změna územního plánu v Říčanech umožní developerům zalít betonem o čtvrtinu 
větší plochu zeleně při stavbě skladových hal a komerčních center. Schválili 
to zastupitelé v čele s končícím starostou Vladimírem Kořenem, výměnou za 
pravidlo, že nové budovy se střechou větší než 300 metrů čtverečních, ji budou 
muset mít osázenou zelení. 

největší
noviny

ZDARMA
do schránek 

a stojanů

každých
14 dní

na Jihu
www.nasregion.cz

Z obsahu čísla

Rozhovor 
s Josefem
Dvořákem
Herec, dabér 
a konferenciér josef 
dvořák svého času 
z obrazovky téměř neslezl 
a ještě častěji byl vidět na 
divadelních prknech. za 
55 let své úspěšné 
kariéry hrál pro statisíce 
lidí. i to je jeden z důvodů, 
proč prezident republiky 
oznámil, že mu 
udělí státní vyznamenání.

více na str. 6 a 7

Exkluzivně
Honza Tuna
V letošním roce se 
Mikulášem může stát 
každý z nás, vyzývá 
Honza Tuna. 
Upozorňuje na  
velkou charitativní 
akci s názvem 
„Potřebujeme se  
– Staň se i Ty 
Mikulášem“, která 
proběhne v sobotu  
5. prosince po celé 
republice.

více na str. 9

„Na základě podnětu 
občana se začalo 

zjišťovat, zda firma Staler, 
spol. s.r.o. dodávala vždy 
městu na pravdě se zaklá-
dající potvrzení o kvalifi-
kaci, jež měla být použita 
jako deklarace zkušeností 
této firmy s pracemi urči-
tého typu. V průběhu 
zkoumání se skutečně na 
určitá podezření narazi-

lo,“ uvedl starosta Příbra-
mi Jan Konvalinka (ANO) 
v komentáři.

Reference firmy Staler 
totiž byly podle zjištění 
Moslera smýšlené, což 
mu potvrdil státní podnik 
Vojenské lesy a statky. 
Firma tak neměla zakáz-
ku na výsuvné sloupky za 
milion korun vůbec do-
stat. Sloupky navíc ne-
fungovaly tak, jak měly.

„Předpokládám, že 
v případě zjištění trestně-
právního skutku bude vše 
ze strany ÚOHS předáno 
policii,“ napsal starosta 
Konvalinka. Město už 
podnět podalo.

„Já to teď nechci ko-
mentovat, zatím to nechá-
váme být, jak to je,“ řekl 
jednatel firmy Staler Mar-
tin Roušal. „Podnět na 
ÚOHS byl odeslán v minu-
lém týdnu a týká se nejen 
zmíněných sloupků, ale 
i jiné zakázky. Město záro-
veň v současné době pro-
věřuje další podněty a ná-
sledně budou předány 
ÚOHS,“ potvrdila mluvčí 
Příbrami Eva Švehlová.

Úřad na ochranu soutě-
že tedy nedostal podnět, 
aby prověřil všechny za-
kázky firmy Staler s Pří-
bramí. Těch jsou přitom 
podle dokumentů z veřej-
ného registru smluv, za 
poslední roky desítky.
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Kontrolou projde jen zlomek 
podezřelých zakázek v Příbrami

příbramsko www.nasregion.cz

www.nasregion.cz
na
největší

noviny

ZDARMA
do schránek

a stojanů

každý
měsíc

Příbramsku

Publicista Tomáš Mosler upozornil veřejnost a zastupitele na 
podezřelé okolnosti zakázky na výsuvné sloupky v Pražské 
ulici v Příbrami. Tu plnila firma Staler, měla ji dostat na 
základě smyšlených referencí. Město proto podalo podnět 
Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS), ten se ale 
netýká všech zakázek firmy.

pokračování na str. 2
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Exkluzivně
Honza Tuna
V letošním roce se 
Mikulášem může stát 
každý z nás, vyzývá 
Honza Tuna. Upozor-
ňuje na velkou chari-
tativní akci s názvem 
„Potřebujeme se – 
Staň se i Ty Mikulá-
šem“, která proběhne 
v sobotu 5. prosince 
po celé republice.

více na str. 9

Z obsahu čísla

Rozhovor  
s Josefem
Dvořákem

Herec, dabér a konferen-
ciér josef dvořák svého 
času z obrazovky téměř 
neslezl a ještě častěji byl 
vidět na divadelních prk-
nech. za 55 let své 
úspěšné kariéry hrál pro 
statisíce lidí. i to je jeden 
z důvodů, proč prezident 
republiky oznámil, že mu 
udělí státní vyznamenání.

více na str. 6 a 7
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Exkluzivně
Honza TunaV letošním roce se 
Mikulášem může stát 
každý z nás, vyzývá 
Honza Tuna. 
Upozorňuje na velkou 
charitativní akci 
s názvem 
„Potřebujeme se – 
Staň se i Ty 
Mikulášem“, která 
proběhne v sobotu 5. 
prosince po celé 
republice.

více na str. 9

Po dlouhém vyjednává-
ní, získání souhlasu 

diecézního konzervátora 
a uzavření smlouvy 
s Římskokatolickou far-
ností v Českém Brodě, 
vyrazili starosta obce Jiří 
Mokošín a spisovatel Jan 
Psota do Arcibiskupského 
paláce v Praze na Hradča-
nech, aby zde převzali ba-
rokní polychromovaný 
dřevořez Panny Marie 
Klatovské, který má být 
po 22 letech znovu zavě-
šen na původním místě 
v kostele sv. Martina 
Rostoklatech. V bublinko-
vé fólii pečlivě zabalená 
a dekami překrytá mado-
na byla naložena do osob-
ního vozu a před převo-
zem do Rostoklaty předal 
arcibiskupský technik do 
rukou starosty předávací 
protokol se slovy: „kdyby 
vás zastavila policie, tak 

jim to ukažte, aby neměli 
podezření, že převážíte 
odcizené dílo“.  
V kostele řádili 
lupiči

Dřevěný reliéf Panny 
Marie Klatovské z 18. sto-
letí visel naproti dnešní-
mu vstupu do kostela 
uprostřed niky, kde podle 
historika Vladimíra J. Mr-
víka, původně kompozič-
ně doplňoval restaurátory 
roku 2014 objevenou 
mal bu očistce (hořící du-
še) s unikátními kostlivci 
po stranách. Madona s Je-
žíškem na klíně v obla-
cích uprostřed očistce ja-
ko by přijímala od ohně 
hříchů zbavené duše 
a tvořila s freskami celek. 
Podle historického sním-
ku z roku 1939 byla ma-
dona doplněna o krajkový 
závěs, růže a klekátko 

Do Rostoklat se vrátila 
Klatovská madona
Rostoklatští zažívají historický 
mezník v novodobých dějinách obce. 
Do kostela sv. Martina se po 22 letech 
vrátil vysoce významný barokní reliéf 
Klatovské madony, který se veřejnosti 
představí poprvé na jaře 2021 v původní 
kompozici s objevenými freskami 
kostlivců a hořících duší. Zároveň 
Rostoklaty vydaly novou knihu 
o kostele na počest úspěšně dokončené 
generální rekonstrukce.

Reliéf Panny Marie Klatovské

s opěrkou na ruce, kde vě-
řící klekali a vykonávali 
modlitby. Malby kostliv-
ců i očistce byly několi-
krát přemalovány, a nako-
nec zůstal jen dřevořez, 
který býval patrně po vět-
šinu roku zahalen a od-
krýván při mariánských 
svátcích.

V 90. letech 20. století 
postihla kostel série vlou-
pání a odcizování částí 

mobiliáře. Co zloději ne-
odnesli, to poničili.
Kostel nakonec 
získala obec

Nakonec se Římskoka-
tolická církev rozhodla 
v roce 1998 odvézt z ne-
zabezpečeného, nevyuží-
vaného, zchátralého a ve-
getací zarostlého kostela 
pozůstatky mobiliáře 
pokračování na str. 4
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Z obsahu čísla

Rozhovor
s Josefem
Dvořákem

Herec, dabér 
a konferenciér Josef 
Dvořák svého času 
z obrazovky téměř neslezl 
a ještě častěji byl vidět na 
divadelních prknech. Za 
55 let své úspěšné 
kariéry hrál pro statisíce 
lidí. I to je jeden z důvodů, 
proč prezident republiky 
oznámil, že mu  udělí 
státní vyznamenání.

více na str. 6 a 7
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Dva studenti hořovického gymnázia 
na lék pro nemocnou maminku  
vybrali 8 milionů

Dojemný příběh ma-
minky Anežky Tábor-

ské (31), která dva roky 
marně čekala na lék proti 
roztroušené skleróze 
(RS), zasáhl přes 9000 
dárců. Na léčbu někdejší 
učitelky poslali za pouhé 
dva měsíce trvání sbírky 
téměř 8 000 000,- Kč. 
I díky pečlivé a dlouhotr-
vající práci obou studentů 
hořovického gymnázia se 
projekt na pomoc mladé 
mamince stal tím nejú-
spěšnějším z tuzemského 

„RS světa.“ Na vrchol ho 
zařadila i platforma Da-
rujme.cz. Příběh zaujal 
také přední tuzemská 
media, včetně televizních 
stanic ČT1 nebo CNN Pri-
ma News.

Sbírku zorganizovala 
rodina Anežky Táborské. 
„Roztroušenou sklerózu 
mé sestře diagnostikovali 
lékaři v roce 2012. Až do 
plánovaného těhotenství 
měla jen mírný průběh,“ 
líčí příběh Petr Kološ 
(40), organizátor sbírky 

Z obsahu čísla

Rozhovor
s Josefem
Dvořákem
Herec, dabér 
a konferenciér Josef 
Dvořák svého času 
z obrazovky téměř neslezl 
a ještě častěji byl vidět na 
divadelních prknech. Za 
55 let své úspěšné 
kariéry hrál pro statisíce 
lidí. Ti si ho oblíbili v řadě 
nezapomenutelných rolí. 
Legendární je například 
jeho vodník. Prezident 
republiky Miloš Zeman 
oznámil, že mu udělí 
státní vyznamenání.

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

Anežka by se mohla po léčbě opět postavit na vlastní nohy.
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Příští číslo 
vyjde  

17. 12. 2020.

a otec hořovického gym-
nazisty Mikuláše. Po po-
rodu syna Václava, v úno-
ru 2019, se stav Anežky 
začal rapidně zhoršovat.

Navzdory opakovaným 
žádostem ze strany léka-
řů ale její pojišťovna 
(VZP) léčbu stále zamíta-
la. „Lékaři nám dva roky 
opakovali: „vhodný lék 
existuje, jmenuje se Lem-
trada, ale Anežčině pojiš-
ťovně se zdá příliš drahý,“ 
popisuje Anežčin bratr 
zoufalství, se kterým se 
v létě 2020 vrhl do přípra-
vy sbírkového webu. 
„Rozpočet na sbírku jsme 
neměli žádný. Proto jsem 

poprosil syna Mikyho 
a jeho kamaráda Pepu 
o pomoc. A oni pomohli!“ 
říká Petr dojatě.

Mikuláš se podílel na 
natáčení a sestříhání vi-
deo dokumentů, které 
byly klíčové pro úspěch 
sbírky. Josef nabídl k dis-
pozici své programátor-
ské schopnosti. Vyrobil 
přehledný a skvěle struk-
turovaný sbírkový web. 
Řada věcí byla pro oba 
gymnazisty nových, pro-
blémy ze svých „oborů“ 
obětavě studovali napří-
klad pomocí youtube. Vše 
proto, aby sbírka byla 
úspěšná.

Teprve sedmnáctiletí spolužáci 
z víceletého Gymnázia Václava Hraběte 
(GVH) stojí za výrazným úspěchem 
veřejné sbírky pomůžuAnežce.cz. Josef 
Čerpl naprogramoval web, Mikuláš 
Kološ natočil a sestříhal videa, která 
posléze zasáhla statisíce diváků. Jejich 
práci v těchto dnech ocenil ředitel 
gymnázia Jiří Vlček, udělil studentům 
Pochvalu ředitele školy.

A nakonec byla. Hlav-
ně díky oběma chlapcům 
mohla Anežka už  
v druhém listopadovém 
týdnu dostat první dávku 
léku.

O mimořádné sociální 
odpovědnosti a houžev-
natosti svých studentů 
byl koncem listopadu 
2020 informován i ředitel 
hořovického GVH Jiří Vl-
ček, který se rozhodl akti-
vitu studentů ocenit ředi-
telskou pochvalou. Mimo 
jiné i proto, aby motivo-
val podobné chování 
u dalších studentů. n  
Klára OdstrčilováIN
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Nově otevřená prodej-
na potvrzuje směr, 

kterým se společnost 
v posledních letech udá-
vá – je moderní, ekolo-
gická a dobrým souse-
dem. Kvalitní a čerstvý 
sortiment se v kombina-
ci se stavbou nové gene-
race pro životní prostředí 
stává stále menší zátěží. 
Vytápění prodejny je rea-
lizováno pouze odpad-
ním teplem z chladících 
boxů. Ty jsou navíc opat-
řeny dveřmi, které zabra-
ňují tepelným ztrátám. 
Kombinací obou opatře-
ní se snižuje energetická 
náročnost celé budovy 
o 30 %. 

Vánoční sbírka  
pro Světlušku

Do 6. prosince mají zá-
kazníci možnost zapojit se 
do dalšího ročníku vánoč-
ní sbírky pro Světlušku 
a rozsvítit tak společně 
s Kauflandem Vánoce ne-
vidomým. Na všech pro-
dejnách lze na pokladně 
zakoupit stylové jmenov-
ky na dárky a podpořit tak 
nevidomé a slabozraké na-
příč celou Českou republi-
kou. Cena jmenovek je 30 
Kč. Za každý prodaný arch 
navíc Kaufland Světlušce 
věnuje dalších 10 Kč. 
V loňském roce se před 
Vánoci společně podařilo 

vybrat neuvěřitelných 
10 000 000 Kč. Celý výtě-
žek sbírky bude i letos roz-
dělen prostřednictvím 
Fondu Kaufland mezi ne-
vidomé, slabozraké a lo-
kální neziskové organiza-
ce pomáhajícím lidem se 
zrakovým handicapem.

Zaměstnavatel se 
silnou pozicí na 
trhu práce

Humpolecká prodejna 
otevřela s celkovým po-
čtem 120 zaměstnanců na 
vedoucích, řadových a bri-
gádnických pozicích. Kau-
fland je dlouhodobě jed-
ničkou v potravinovém 
retailu i mezi zaměstnava-

teli. V celé České republice 
zaměstnává bezmála 
23 000 zaměstnanců, 
o které vzorně pečuje. Pat-
ří mezi nejlépe platící, pod-
poruje vyváženost práce 
a volného času u svých za-
městnanců a odměňuje za-
jímavými benefity, jako 
např. den volna pro rodiče 
prvňáčků, den placeného 
volna v čase vánočních 
svátků nebo vánoční od-
měna a poukázka na ná-
kup. Pro udržování příjem-
né pracovní atmosféry 
organizuje sportovní 
a zdravotní programy, 
umožňuje zaměstnancům 
obrátit se důvěrně na inter-
ní komunikační partnery, 
kteří jim pomohou s pra-
covním nebo i osobním 
problémem. Společnost 
Kaufland má v České re-
publice kromě 135 prode-
jen také dvě logistická cen-
tra, vlastní masozávod 
a centrálu. n red

Humpolec má svůj Kaufland.  
Zcela nový a moderní.
Společnost Kaufland otevřela svoji celkově již 135. prodejnu. 
Nechybí tu moderní vybavení, technické vychytávky 
ulevující životnímu prostředí nebo třeba hmyzí hotel. 
A i letos chce v rámci vánoční sbírky pro Světlušku opět 
vybrat 10 000 000 Kč.

Z obsahu čísla

Rozhovor 
s Josefem
Dvořákem
Herec, dabér 
a konferenciér josef 
dvořák svého času 
z obrazovky téměř neslezl 
a ještě častěji byl vidět na 
divadelních prknech. za 
55 let své úspěšné 
kariéry hrál pro statisíce 
lidí. i to je jeden z důvodů, 
proč prezident republiky 
oznámil, že mu 
udělí státní vyznamenání.

více na str. 6 a 7

Exkluzivně
Honza Tuna
V letošním roce se 
Mikulášem může stát 
každý z nás, vyzývá 
Honza Tuna. 
Upozorňuje na  
velkou charitativní 
akci s názvem 
„Potřebujeme se  
– Staň se i Ty 
Mikulášem“, která 
proběhne v sobotu  
5. prosince po celé 
republice.

více na str. 9
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„Nejde o barvu 
střech, ale o využi-

tí široké palety rostlin na 
střechách skladových hal, 
výrobních objektů nebo 
velkých prodejen,“ na-
psala mluvčí města Kate-
řina Lauerová s důrazem 
na ekologičnost.

Střechy osázené zelení 
mají v létě nesporně pozi-
tivní vliv na teplotu oko-
lí. Zlepšují také hospoda-
ření s dešťovou vodou. 
Jenže zastupitelé změ-
nou územního plánu 
umožnili, aby stavebníci 
díky ozelenění střechy, 
mohli zastavět větší část 
pozemku. Ten totiž nikdy 
nejde zastavět celý, musí 
zůstat místo pro zeleň.

„Splněním podmínky 
vegetační střechy s trvale 
udržitelnou zelení si pak 

stavebník může polovinu 
výměry střechy započítat 
do celkového procenta ze-

leně. Maximálně lze takto 
nahradit čtvrtinu požado-
vané zeleně na pozemku,“ 
dodala Lauerová.

Změna tak nepomůže 
lidem, kteří mají příliš 
malý pozemek na to, aby 
si na něm kvůli kvótě na 
zastavěnost pozemku 
mohli postavit rodinný 
dům. Pro ně je 300metro-
vý limit střechy, který by 
jim problém mohl vyřešit, 
velmi předimenzovaný. 

Radost z něj budou mít 
nepochybně velcí develo-

peři, kteří staví objemné 
stavby, jako jsou logistic-
ké sklady, haly a obchod-
ní centra. Tak často vzni-
kající na bývalé orné 
půdě.

„Hranice velikosti stře-
chy od 300 metrů čtve-
rečních byla stanovena po 
důkladné úvaze jako opti-
mální hranice mezi ro-
dinnými domy a jinými 
stavbami, zejména ko-
merčního charakteru,“ 
dodala mluvčí.
pokračování na straně 2

Říčany umožní developerům zalít  
betonem o čtvrtinu větší plochu zeleně
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Změna územního plánu v Říčanech umožní developerům zalít betonem o čtvrtinu 
větší plochu zeleně při stavbě skladových hal a komerčních center. Schválili 
to zastupitelé v čele s končícím starostou Vladimírem Kořenem, výměnou za 
pravidlo, že nové budovy se střechou větší než 300 metrů čtverečních, ji budou 
muset mít osázenou zelení. 

největší
noviny

ZDARMA
do schránek 

a stojanů

každých
14 dní

na Jihu
www.nasregion.cz
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Rozhovor 
s Josefem
Dvořákem
Herec, dabér 
a konferenciér josef 
dvořák svého času 
z obrazovky téměř neslezl 
a ještě častěji byl vidět na 
divadelních prknech. za 
55 let své úspěšné 
kariéry hrál pro statisíce 
lidí. i to je jeden z důvodů, 
proč prezident republiky 
oznámil, že mu 
udělí státní vyznamenání.

více na str. 6 a 7

Exkluzivně
Honza Tuna
V letošním roce se 
Mikulášem může stát 
každý z nás, vyzývá 
Honza Tuna. 
Upozorňuje na  
velkou charitativní 
akci s názvem 
„Potřebujeme se  
– Staň se i Ty 
Mikulášem“, která 
proběhne v sobotu  
5. prosince po celé 
republice.

více na str. 9

„Na základě podnětu 
občana se začalo 

zjišťovat, zda firma Staler, 
spol. s.r.o. dodávala vždy 
městu na pravdě se zaklá-
dající potvrzení o kvalifi-
kaci, jež měla být použita 
jako deklarace zkušeností 
této firmy s pracemi urči-
tého typu. V průběhu 
zkoumání se skutečně na 
určitá podezření narazi-

lo,“ uvedl starosta Příbra-
mi Jan Konvalinka (ANO) 
v komentáři.

Reference firmy Staler 
totiž byly podle zjištění 
Moslera smýšlené, což 
mu potvrdil státní podnik 
Vojenské lesy a statky. 
Firma tak neměla zakáz-
ku na výsuvné sloupky za 
milion korun vůbec do-
stat. Sloupky navíc ne-
fungovaly tak, jak měly.

„Předpokládám, že 
v případě zjištění trestně-
právního skutku bude vše 
ze strany ÚOHS předáno 
policii,“ napsal starosta 
Konvalinka. Město už 
podnět podalo.

„Já to teď nechci ko-
mentovat, zatím to nechá-
váme být, jak to je,“ řekl 
jednatel firmy Staler Mar-
tin Roušal. „Podnět na 
ÚOHS byl odeslán v minu-
lém týdnu a týká se nejen 
zmíněných sloupků, ale 
i jiné zakázky. Město záro-
veň v současné době pro-
věřuje další podněty a ná-
sledně budou předány 
ÚOHS,“ potvrdila mluvčí 
Příbrami Eva Švehlová.

Úřad na ochranu soutě-
že tedy nedostal podnět, 
aby prověřil všechny za-
kázky firmy Staler s Pří-
bramí. Těch jsou přitom 
podle dokumentů z veřej-
ného registru smluv, za 
poslední roky desítky.
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Kontrolou projde jen zlomek 
podezřelých zakázek v Příbrami

příbramsko www.nasregion.cz

www.nasregion.cz
na
největší

noviny

ZDARMA
do schránek

a stojanů

každý
měsíc

Příbramsku

Publicista Tomáš Mosler upozornil veřejnost a zastupitele na 
podezřelé okolnosti zakázky na výsuvné sloupky v Pražské 
ulici v Příbrami. Tu plnila firma Staler, měla ji dostat na 
základě smyšlených referencí. Město proto podalo podnět 
Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS), ten se ale 
netýká všech zakázek firmy.

pokračování na str. 2
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Exkluzivně
Honza Tuna
V letošním roce se 
Mikulášem může stát 
každý z nás, vyzývá 
Honza Tuna. Upozor-
ňuje na velkou chari-
tativní akci s názvem 
„Potřebujeme se – 
Staň se i Ty Mikulá-
šem“, která proběhne 
v sobotu 5. prosince 
po celé republice.

více na str. 9

Z obsahu čísla

Rozhovor  
s Josefem
Dvořákem

Herec, dabér a konferen-
ciér josef dvořák svého 
času z obrazovky téměř 
neslezl a ještě častěji byl 
vidět na divadelních prk-
nech. za 55 let své 
úspěšné kariéry hrál pro 
statisíce lidí. i to je jeden 
z důvodů, proč prezident 
republiky oznámil, že mu 
udělí státní vyznamenání.

více na str. 6 a 7
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Exkluzivně
Honza TunaV letošním roce se 
Mikulášem může stát 
každý z nás, vyzývá 
Honza Tuna. 
Upozorňuje na velkou 
charitativní akci 
s názvem 
„Potřebujeme se – 
Staň se i Ty 
Mikulášem“, která 
proběhne v sobotu 5. 
prosince po celé 
republice.

více na str. 9

Po dlouhém vyjednává-
ní, získání souhlasu 

diecézního konzervátora 
a uzavření smlouvy 
s Římskokatolickou far-
ností v Českém Brodě, 
vyrazili starosta obce Jiří 
Mokošín a spisovatel Jan 
Psota do Arcibiskupského 
paláce v Praze na Hradča-
nech, aby zde převzali ba-
rokní polychromovaný 
dřevořez Panny Marie 
Klatovské, který má být 
po 22 letech znovu zavě-
šen na původním místě 
v kostele sv. Martina 
Rostoklatech. V bublinko-
vé fólii pečlivě zabalená 
a dekami překrytá mado-
na byla naložena do osob-
ního vozu a před převo-
zem do Rostoklaty předal 
arcibiskupský technik do 
rukou starosty předávací 
protokol se slovy: „kdyby 
vás zastavila policie, tak 

jim to ukažte, aby neměli 
podezření, že převážíte 
odcizené dílo“.  
V kostele řádili 
lupiči

Dřevěný reliéf Panny 
Marie Klatovské z 18. sto-
letí visel naproti dnešní-
mu vstupu do kostela 
uprostřed niky, kde podle 
historika Vladimíra J. Mr-
víka, původně kompozič-
ně doplňoval restaurátory 
roku 2014 objevenou 
mal bu očistce (hořící du-
še) s unikátními kostlivci 
po stranách. Madona s Je-
žíškem na klíně v obla-
cích uprostřed očistce ja-
ko by přijímala od ohně 
hříchů zbavené duše 
a tvořila s freskami celek. 
Podle historického sním-
ku z roku 1939 byla ma-
dona doplněna o krajkový 
závěs, růže a klekátko 

Do Rostoklat se vrátila 
Klatovská madona
Rostoklatští zažívají historický 
mezník v novodobých dějinách obce. 
Do kostela sv. Martina se po 22 letech 
vrátil vysoce významný barokní reliéf 
Klatovské madony, který se veřejnosti 
představí poprvé na jaře 2021 v původní 
kompozici s objevenými freskami 
kostlivců a hořících duší. Zároveň 
Rostoklaty vydaly novou knihu 
o kostele na počest úspěšně dokončené 
generální rekonstrukce.

Reliéf Panny Marie Klatovské

s opěrkou na ruce, kde vě-
řící klekali a vykonávali 
modlitby. Malby kostliv-
ců i očistce byly několi-
krát přemalovány, a nako-
nec zůstal jen dřevořez, 
který býval patrně po vět-
šinu roku zahalen a od-
krýván při mariánských 
svátcích.

V 90. letech 20. století 
postihla kostel série vlou-
pání a odcizování částí 

mobiliáře. Co zloději ne-
odnesli, to poničili.
Kostel nakonec 
získala obec

Nakonec se Římskoka-
tolická církev rozhodla 
v roce 1998 odvézt z ne-
zabezpečeného, nevyuží-
vaného, zchátralého a ve-
getací zarostlého kostela 
pozůstatky mobiliáře 
pokračování na str. 4
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Z obsahu čísla

Rozhovor
s Josefem
Dvořákem

Herec, dabér 
a konferenciér Josef 
Dvořák svého času 
z obrazovky téměř neslezl 
a ještě častěji byl vidět na 
divadelních prknech. Za 
55 let své úspěšné 
kariéry hrál pro statisíce 
lidí. I to je jeden z důvodů, 
proč prezident republiky 
oznámil, že mu  udělí 
státní vyznamenání.

více na str. 6 a 7

cena výtisku 
•  zdarma
 • 16 a více stran 
•  formát 210 x 292 mm 
•  papír novinový 42,5 g/m2

•  bez vazby
•  tisk 4/4 barvy



formát inzerce rozměry 
š x v (mm)

Vybraná mutace Středočeský  
kraj (13)

Kompletně  
celý náklad

2/1 396 x 265  45 000 Kč  500 000 Kč  750 000 Kč 
1/1 192 x 265  35 000 Kč  250 000 Kč  500 000 Kč 
Junior page 153 x 197  25 000 Kč  200 000 Kč  400 000 Kč 
1/2 192 x 123  18 000 Kč  140 000 Kč  300 000 Kč 
1/3 192 x 81    17 000 Kč  130 000 Kč  250 000 Kč 
1/4 94 x 123  10 000 Kč  75 000 Kč  150 000 Kč 
1/5 114 x 81  9 500 Kč  70 000 Kč  –   Kč 
1/8 192 x 30  6 000 Kč  40 000 Kč   –   Kč 
čtverák (2/15) 75 x 81  4 500 Kč  35 000 Kč   –   Kč 
troják (1/10) 114 x 39 / 36 x 123  3 500 Kč  33 000 Kč   –   Kč 
dvoják (1/15) 75 x 39 / 36 x 81  2 500 Kč  28 000 Kč   –   Kč 
modul (1/30) 36 x 39  1 200 Kč  20 000 Kč   –   Kč 
křížovka (srdce) 58 x 45  7 000 Kč  55 000 Kč   –   Kč 

Titulní strana (ucho) 90 x 52  10 000 Kč  70 000 Kč  200 000 Kč 
Titulní strana (1/4) 192x60  20 000 Kč  150 000 Kč  300 000 Kč 
Titulní strana (1/6) 192 x 39  11 000 Kč  90 000 Kč   –   Kč 
Titulní strana (1/8) 192 x 30  12 000 Kč  80 000 Kč   –   Kč 
4. strana obálky (1/1) 192 x 265  52 500 Kč  320 000 Kč  650 000 Kč 
Falešná titulka 192 x 184 + 192 x 265  75 000 Kč  650 000 Kč  950 000 Kč 

Za umístění inzerce na přesnou pozici účtujeme příplatek 100 %.
Řádková inzerce: za každý započatý řádek 125 Kč  (30 znaků vč. mezer).  
Cena bez DPH.
Inzerce na první straně za příplatek 300 %.
Při opakování inzerce 3x a více sleva 10 %.

formáty a ceny inzerce

JP

1/4
ucho

1/2
1/3

1/8

1/12/1

1/4
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Dva studenti hořovického gymnázia 
na lék pro nemocnou maminku  
vybrali 8 milionů

Dojemný příběh ma-
minky Anežky Tábor-

ské (31), která dva roky 
marně čekala na lék proti 
roztroušené skleróze 
(RS), zasáhl přes 9000 
dárců. Na léčbu někdejší 
učitelky poslali za pouhé 
dva měsíce trvání sbírky 
téměř 8 000 000,- Kč. 
I díky pečlivé a dlouhotr-
vající práci obou studentů 
hořovického gymnázia se 
projekt na pomoc mladé 
mamince stal tím nejú-
spěšnějším z tuzemského 

„RS světa.“ Na vrchol ho 
zařadila i platforma Da-
rujme.cz. Příběh zaujal 
také přední tuzemská 
media, včetně televizních 
stanic ČT1 nebo CNN Pri-
ma News.

Sbírku zorganizovala 
rodina Anežky Táborské. 
„Roztroušenou sklerózu 
mé sestře diagnostikovali 
lékaři v roce 2012. Až do 
plánovaného těhotenství 
měla jen mírný průběh,“ 
líčí příběh Petr Kološ 
(40), organizátor sbírky 

Z obsahu čísla

Rozhovor
s Josefem
Dvořákem
Herec, dabér 
a konferenciér Josef 
Dvořák svého času 
z obrazovky téměř neslezl 
a ještě častěji byl vidět na 
divadelních prknech. Za 
55 let své úspěšné 
kariéry hrál pro statisíce 
lidí. Ti si ho oblíbili v řadě 
nezapomenutelných rolí. 
Legendární je například 
jeho vodník. Prezident 
republiky Miloš Zeman 
oznámil, že mu udělí 
státní vyznamenání.

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

Anežka by se mohla po léčbě opět postavit na vlastní nohy.
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Příští číslo 
vyjde  

17. 12. 2020.

a otec hořovického gym-
nazisty Mikuláše. Po po-
rodu syna Václava, v úno-
ru 2019, se stav Anežky 
začal rapidně zhoršovat.

Navzdory opakovaným 
žádostem ze strany léka-
řů ale její pojišťovna 
(VZP) léčbu stále zamíta-
la. „Lékaři nám dva roky 
opakovali: „vhodný lék 
existuje, jmenuje se Lem-
trada, ale Anežčině pojiš-
ťovně se zdá příliš drahý,“ 
popisuje Anežčin bratr 
zoufalství, se kterým se 
v létě 2020 vrhl do přípra-
vy sbírkového webu. 
„Rozpočet na sbírku jsme 
neměli žádný. Proto jsem 

poprosil syna Mikyho 
a jeho kamaráda Pepu 
o pomoc. A oni pomohli!“ 
říká Petr dojatě.

Mikuláš se podílel na 
natáčení a sestříhání vi-
deo dokumentů, které 
byly klíčové pro úspěch 
sbírky. Josef nabídl k dis-
pozici své programátor-
ské schopnosti. Vyrobil 
přehledný a skvěle struk-
turovaný sbírkový web. 
Řada věcí byla pro oba 
gymnazisty nových, pro-
blémy ze svých „oborů“ 
obětavě studovali napří-
klad pomocí youtube. Vše 
proto, aby sbírka byla 
úspěšná.

Teprve sedmnáctiletí spolužáci 
z víceletého Gymnázia Václava Hraběte 
(GVH) stojí za výrazným úspěchem 
veřejné sbírky pomůžuAnežce.cz. Josef 
Čerpl naprogramoval web, Mikuláš 
Kološ natočil a sestříhal videa, která 
posléze zasáhla statisíce diváků. Jejich 
práci v těchto dnech ocenil ředitel 
gymnázia Jiří Vlček, udělil studentům 
Pochvalu ředitele školy.

A nakonec byla. Hlav-
ně díky oběma chlapcům 
mohla Anežka už  
v druhém listopadovém 
týdnu dostat první dávku 
léku.

O mimořádné sociální 
odpovědnosti a houžev-
natosti svých studentů 
byl koncem listopadu 
2020 informován i ředitel 
hořovického GVH Jiří Vl-
ček, který se rozhodl akti-
vitu studentů ocenit ředi-
telskou pochvalou. Mimo 
jiné i proto, aby motivo-
val podobné chování 
u dalších studentů. n  
Klára OdstrčilováIN
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Nově otevřená prodej-
na potvrzuje směr, 

kterým se společnost 
v posledních letech udá-
vá – je moderní, ekolo-
gická a dobrým souse-
dem. Kvalitní a čerstvý 
sortiment se v kombina-
ci se stavbou nové gene-
race pro životní prostředí 
stává stále menší zátěží. 
Vytápění prodejny je rea-
lizováno pouze odpad-
ním teplem z chladících 
boxů. Ty jsou navíc opat-
řeny dveřmi, které zabra-
ňují tepelným ztrátám. 
Kombinací obou opatře-
ní se snižuje energetická 
náročnost celé budovy 
o 30 %. 

Vánoční sbírka  
pro Světlušku

Do 6. prosince mají zá-
kazníci možnost zapojit se 
do dalšího ročníku vánoč-
ní sbírky pro Světlušku 
a rozsvítit tak společně 
s Kauflandem Vánoce ne-
vidomým. Na všech pro-
dejnách lze na pokladně 
zakoupit stylové jmenov-
ky na dárky a podpořit tak 
nevidomé a slabozraké na-
příč celou Českou republi-
kou. Cena jmenovek je 30 
Kč. Za každý prodaný arch 
navíc Kaufland Světlušce 
věnuje dalších 10 Kč. 
V loňském roce se před 
Vánoci společně podařilo 

vybrat neuvěřitelných 
10 000 000 Kč. Celý výtě-
žek sbírky bude i letos roz-
dělen prostřednictvím 
Fondu Kaufland mezi ne-
vidomé, slabozraké a lo-
kální neziskové organiza-
ce pomáhajícím lidem se 
zrakovým handicapem.

Zaměstnavatel se 
silnou pozicí na 
trhu práce

Humpolecká prodejna 
otevřela s celkovým po-
čtem 120 zaměstnanců na 
vedoucích, řadových a bri-
gádnických pozicích. Kau-
fland je dlouhodobě jed-
ničkou v potravinovém 
retailu i mezi zaměstnava-

teli. V celé České republice 
zaměstnává bezmála 
23 000 zaměstnanců, 
o které vzorně pečuje. Pat-
ří mezi nejlépe platící, pod-
poruje vyváženost práce 
a volného času u svých za-
městnanců a odměňuje za-
jímavými benefity, jako 
např. den volna pro rodiče 
prvňáčků, den placeného 
volna v čase vánočních 
svátků nebo vánoční od-
měna a poukázka na ná-
kup. Pro udržování příjem-
né pracovní atmosféry 
organizuje sportovní 
a zdravotní programy, 
umožňuje zaměstnancům 
obrátit se důvěrně na inter-
ní komunikační partnery, 
kteří jim pomohou s pra-
covním nebo i osobním 
problémem. Společnost 
Kaufland má v České re-
publice kromě 135 prode-
jen také dvě logistická cen-
tra, vlastní masozávod 
a centrálu. n red

Humpolec má svůj Kaufland.  
Zcela nový a moderní.
Společnost Kaufland otevřela svoji celkově již 135. prodejnu. 
Nechybí tu moderní vybavení, technické vychytávky 
ulevující životnímu prostředí nebo třeba hmyzí hotel. 
A i letos chce v rámci vánoční sbírky pro Světlušku opět 
vybrat 10 000 000 Kč.

Z obsahu čísla

Rozhovor 
s Josefem
Dvořákem
Herec, dabér 
a konferenciér josef 
dvořák svého času 
z obrazovky téměř neslezl 
a ještě častěji byl vidět na 
divadelních prknech. za 
55 let své úspěšné 
kariéry hrál pro statisíce 
lidí. i to je jeden z důvodů, 
proč prezident republiky 
oznámil, že mu 
udělí státní vyznamenání.

více na str. 6 a 7

Exkluzivně
Honza Tuna
V letošním roce se 
Mikulášem může stát 
každý z nás, vyzývá 
Honza Tuna. 
Upozorňuje na  
velkou charitativní 
akci s názvem 
„Potřebujeme se  
– Staň se i Ty 
Mikulášem“, která 
proběhne v sobotu  
5. prosince po celé 
republice.

více na str. 9
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„Nejde o barvu 
střech, ale o využi-

tí široké palety rostlin na 
střechách skladových hal, 
výrobních objektů nebo 
velkých prodejen,“ na-
psala mluvčí města Kate-
řina Lauerová s důrazem 
na ekologičnost.

Střechy osázené zelení 
mají v létě nesporně pozi-
tivní vliv na teplotu oko-
lí. Zlepšují také hospoda-
ření s dešťovou vodou. 
Jenže zastupitelé změ-
nou územního plánu 
umožnili, aby stavebníci 
díky ozelenění střechy, 
mohli zastavět větší část 
pozemku. Ten totiž nikdy 
nejde zastavět celý, musí 
zůstat místo pro zeleň.

„Splněním podmínky 
vegetační střechy s trvale 
udržitelnou zelení si pak 

stavebník může polovinu 
výměry střechy započítat 
do celkového procenta ze-

leně. Maximálně lze takto 
nahradit čtvrtinu požado-
vané zeleně na pozemku,“ 
dodala Lauerová.

Změna tak nepomůže 
lidem, kteří mají příliš 
malý pozemek na to, aby 
si na něm kvůli kvótě na 
zastavěnost pozemku 
mohli postavit rodinný 
dům. Pro ně je 300metro-
vý limit střechy, který by 
jim problém mohl vyřešit, 
velmi předimenzovaný. 

Radost z něj budou mít 
nepochybně velcí develo-

peři, kteří staví objemné 
stavby, jako jsou logistic-
ké sklady, haly a obchod-
ní centra. Tak často vzni-
kající na bývalé orné 
půdě.

„Hranice velikosti stře-
chy od 300 metrů čtve-
rečních byla stanovena po 
důkladné úvaze jako opti-
mální hranice mezi ro-
dinnými domy a jinými 
stavbami, zejména ko-
merčního charakteru,“ 
dodala mluvčí.
pokračování na straně 2

Říčany umožní developerům zalít  
betonem o čtvrtinu větší plochu zeleně
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Změna územního plánu v Říčanech umožní developerům zalít betonem o čtvrtinu 
větší plochu zeleně při stavbě skladových hal a komerčních center. Schválili 
to zastupitelé v čele s končícím starostou Vladimírem Kořenem, výměnou za 
pravidlo, že nové budovy se střechou větší než 300 metrů čtverečních, ji budou 
muset mít osázenou zelení. 

největší
noviny

ZDARMA
do schránek 

a stojanů

každých
14 dní

na Jihu
www.nasregion.cz

Z obsahu čísla

Rozhovor 
s Josefem
Dvořákem
Herec, dabér 
a konferenciér josef 
dvořák svého času 
z obrazovky téměř neslezl 
a ještě častěji byl vidět na 
divadelních prknech. za 
55 let své úspěšné 
kariéry hrál pro statisíce 
lidí. i to je jeden z důvodů, 
proč prezident republiky 
oznámil, že mu 
udělí státní vyznamenání.

více na str. 6 a 7

Exkluzivně
Honza Tuna
V letošním roce se 
Mikulášem může stát 
každý z nás, vyzývá 
Honza Tuna. 
Upozorňuje na  
velkou charitativní 
akci s názvem 
„Potřebujeme se  
– Staň se i Ty 
Mikulášem“, která 
proběhne v sobotu  
5. prosince po celé 
republice.

více na str. 9

„Na základě podnětu 
občana se začalo 

zjišťovat, zda firma Staler, 
spol. s.r.o. dodávala vždy 
městu na pravdě se zaklá-
dající potvrzení o kvalifi-
kaci, jež měla být použita 
jako deklarace zkušeností 
této firmy s pracemi urči-
tého typu. V průběhu 
zkoumání se skutečně na 
určitá podezření narazi-

lo,“ uvedl starosta Příbra-
mi Jan Konvalinka (ANO) 
v komentáři.

Reference firmy Staler 
totiž byly podle zjištění 
Moslera smýšlené, což 
mu potvrdil státní podnik 
Vojenské lesy a statky. 
Firma tak neměla zakáz-
ku na výsuvné sloupky za 
milion korun vůbec do-
stat. Sloupky navíc ne-
fungovaly tak, jak měly.

„Předpokládám, že 
v případě zjištění trestně-
právního skutku bude vše 
ze strany ÚOHS předáno 
policii,“ napsal starosta 
Konvalinka. Město už 
podnět podalo.

„Já to teď nechci ko-
mentovat, zatím to nechá-
váme být, jak to je,“ řekl 
jednatel firmy Staler Mar-
tin Roušal. „Podnět na 
ÚOHS byl odeslán v minu-
lém týdnu a týká se nejen 
zmíněných sloupků, ale 
i jiné zakázky. Město záro-
veň v současné době pro-
věřuje další podněty a ná-
sledně budou předány 
ÚOHS,“ potvrdila mluvčí 
Příbrami Eva Švehlová.

Úřad na ochranu soutě-
že tedy nedostal podnět, 
aby prověřil všechny za-
kázky firmy Staler s Pří-
bramí. Těch jsou přitom 
podle dokumentů z veřej-
ného registru smluv, za 
poslední roky desítky.
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Kontrolou projde jen zlomek 
podezřelých zakázek v Příbrami

příbramsko www.nasregion.cz

www.nasregion.cz
na
největší

noviny

ZDARMA
do schránek

a stojanů

každý
měsíc

Příbramsku

Publicista Tomáš Mosler upozornil veřejnost a zastupitele na 
podezřelé okolnosti zakázky na výsuvné sloupky v Pražské 
ulici v Příbrami. Tu plnila firma Staler, měla ji dostat na 
základě smyšlených referencí. Město proto podalo podnět 
Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS), ten se ale 
netýká všech zakázek firmy.

pokračování na str. 2

Fo
to

: M
Ú

 P
říb

ra
m

Exkluzivně
Honza Tuna
V letošním roce se 
Mikulášem může stát 
každý z nás, vyzývá 
Honza Tuna. Upozor-
ňuje na velkou chari-
tativní akci s názvem 
„Potřebujeme se – 
Staň se i Ty Mikulá-
šem“, která proběhne 
v sobotu 5. prosince 
po celé republice.

více na str. 9

Z obsahu čísla

Rozhovor  
s Josefem
Dvořákem

Herec, dabér a konferen-
ciér josef dvořák svého 
času z obrazovky téměř 
neslezl a ještě častěji byl 
vidět na divadelních prk-
nech. za 55 let své 
úspěšné kariéry hrál pro 
statisíce lidí. i to je jeden 
z důvodů, proč prezident 
republiky oznámil, že mu 
udělí státní vyznamenání.

více na str. 6 a 7
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KOLÍNSKO  
www.nasregion.cz

 
Exkluzivně
Honza TunaV letošním roce se 
Mikulášem může stát 
každý z nás, vyzývá 
Honza Tuna. 
Upozorňuje na velkou 
charitativní akci 
s názvem 
„Potřebujeme se – 
Staň se i Ty 
Mikulášem“, která 
proběhne v sobotu 5. 
prosince po celé 
republice.

více na str. 9

Po dlouhém vyjednává-
ní, získání souhlasu 

diecézního konzervátora 
a uzavření smlouvy 
s Římskokatolickou far-
ností v Českém Brodě, 
vyrazili starosta obce Jiří 
Mokošín a spisovatel Jan 
Psota do Arcibiskupského 
paláce v Praze na Hradča-
nech, aby zde převzali ba-
rokní polychromovaný 
dřevořez Panny Marie 
Klatovské, který má být 
po 22 letech znovu zavě-
šen na původním místě 
v kostele sv. Martina 
Rostoklatech. V bublinko-
vé fólii pečlivě zabalená 
a dekami překrytá mado-
na byla naložena do osob-
ního vozu a před převo-
zem do Rostoklaty předal 
arcibiskupský technik do 
rukou starosty předávací 
protokol se slovy: „kdyby 
vás zastavila policie, tak 

jim to ukažte, aby neměli 
podezření, že převážíte 
odcizené dílo“.  
V kostele řádili 
lupiči

Dřevěný reliéf Panny 
Marie Klatovské z 18. sto-
letí visel naproti dnešní-
mu vstupu do kostela 
uprostřed niky, kde podle 
historika Vladimíra J. Mr-
víka, původně kompozič-
ně doplňoval restaurátory 
roku 2014 objevenou 
mal bu očistce (hořící du-
še) s unikátními kostlivci 
po stranách. Madona s Je-
žíškem na klíně v obla-
cích uprostřed očistce ja-
ko by přijímala od ohně 
hříchů zbavené duše 
a tvořila s freskami celek. 
Podle historického sním-
ku z roku 1939 byla ma-
dona doplněna o krajkový 
závěs, růže a klekátko 

Do Rostoklat se vrátila 
Klatovská madona
Rostoklatští zažívají historický 
mezník v novodobých dějinách obce. 
Do kostela sv. Martina se po 22 letech 
vrátil vysoce významný barokní reliéf 
Klatovské madony, který se veřejnosti 
představí poprvé na jaře 2021 v původní 
kompozici s objevenými freskami 
kostlivců a hořících duší. Zároveň 
Rostoklaty vydaly novou knihu 
o kostele na počest úspěšně dokončené 
generální rekonstrukce.

Reliéf Panny Marie Klatovské

s opěrkou na ruce, kde vě-
řící klekali a vykonávali 
modlitby. Malby kostliv-
ců i očistce byly několi-
krát přemalovány, a nako-
nec zůstal jen dřevořez, 
který býval patrně po vět-
šinu roku zahalen a od-
krýván při mariánských 
svátcích.

V 90. letech 20. století 
postihla kostel série vlou-
pání a odcizování částí 

mobiliáře. Co zloději ne-
odnesli, to poničili.
Kostel nakonec 
získala obec

Nakonec se Římskoka-
tolická církev rozhodla 
v roce 1998 odvézt z ne-
zabezpečeného, nevyuží-
vaného, zchátralého a ve-
getací zarostlého kostela 
pozůstatky mobiliáře 
pokračování na str. 4
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Z obsahu čísla

Rozhovor
s Josefem
Dvořákem

Herec, dabér 
a konferenciér Josef 
Dvořák svého času 
z obrazovky téměř neslezl 
a ještě častěji byl vidět na 
divadelních prknech. Za 
55 let své úspěšné 
kariéry hrál pro statisíce 
lidí. I to je jeden z důvodů, 
proč prezident republiky 
oznámil, že mu  udělí 
státní vyznamenání.

více na str. 6 a 7
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Bezplatné  

zpravodajské  tituly 

doručované  

do schránek a stojanů

PROČ INZEROVAT V LOKÁLNÍM TISKU
UVAŽUJETE O INZERCI V NOVINÁCH NÁŠ REGION? PŘIPRAVILI JSME PRO VÁS NĚKOLIK 
DŮVODŮ, PROČ INZERCE V LOKÁLNÍM TISKU PODPOŘÍ VAŠE PODNIKÁNÍ A PŘIVEDE 
VÁM NOVÉ ZÁKAZNÍKY.

Regionální tisk je v České republice druhým 
nejdůvěryhodnějším médiem hned 
po České televizi. 
Podle posledního průzkumu věří lidé lokálním novinám a časopisům více 
než novinám MF Dnes, Lidovým novinám, Blesku nebo TV Nova 
či TV Prima.

Noviny Náš REGION se dostanou 
do více domácností, než 
například Deník nebo MF Dnes. 
Díky způsobu distribuce do vlastní široké sítě stojanů, 
prostřednictvím kamelotů a Českou poštou dosahuje 
počet rozdaných / prodaných kusů na vydání výrazně 
vyšších čísel než konkurence. 

Oproti inzerci na webu, v rádiu nebo TV 
 je inzerce v tištěných médiích výrazně  
méně rušivá
Kterou reklamu považuji za nejméně
rušivou?

Pro 77 % čtenářů je regionální tisk 
velmi důležitým informačním 
zdrojem z okolí bydliště.
Regionální tisk je velmi důležitým informačním 
zdrojem z okolí mého bydliště

Průměrný prodaný náklad Deníků  
ve stánku na jednu mutaci 292 Ks

Průměrný prodaný náklad Deníku 
(předplatné) na jednu mutaci 844 Ks

Průměrný prodaný náklad MF Dnes  
ve stánku na jednu mutaci 2052 Ks

Průměrný prodaný náklad MF Dnes  
(předplatné) na jednu mutaci 3743 Ks

Průměrný rozdaný náklad 
Náš REGION  na mutaci mimo 
Prahu a Brno

40 000 Ks

Průměrný rozdaný náklad 
Náš REGION  v Praze a Brně 150 000 Ks

Zdroj: ABC CR, červenec 2020, CM Data, průměrný tištěný náklad A 11

Zdroj: STEM/MARK,  
Median pro Unii vydavatelů,  

červenec 2020

Zdroj: STEM/MARK, Median pro Unii vydavatelů, červenec 2020

Zdroj: Reuters, Oxfordská univerzita, YouGov. Výzkum důvěryhodnosti médií v ČR, květen 2020

  důvěřuje        nedůvěřuje

Česká televize

Regionální tisk

MF Dnes

Lidové noviny

TV Prima

TV Nova

Blesk

20 %50 %

19 %62 %
10 %61 %

16 %48 %
18 %51 %

32 %42 %
63 %16 %

nasregion.cz

11 %
rozhodně nesouhlasím

13 %
spíše nesouhlasím

77 %
souhlasím
spíše souhlasím

Noviny Náš REGION již téměř 15 let pomáhají chránit místní nezávislé 
zpravodajství, lokální redakce a jejich zaměstnance. Jako například Podbrdské noviny 
nebo Periskop Příbram, které díky letošnímu začlenění do skupiny novin Náš REGION 
zachránily všechny zaměstnance a nově vycházejí ve výrazně vyšším nákladu a to při 
zachování všech specifik regionu i názvu.

Informujeme i bavíme. Jsme objektivní, nejsme placeni místní samosprávou a díky 
vlastním reportážím poukazujeme na případy, které by mohly být zamlčeny. 

Podporujeme lokální sportovní kluby, nadace a kulturní zařízení, kterým poskytujeme 
každoročně bezplatný inzertní prostor v hodnotě desítek milionů korun.
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Statisíce pro vyvolené. Tak se hospodaří
na úřadě hejtmanky Jermanové

JIH www.nasregion.cz

Reportér Vojtěch Blažek
ze serveru seznamz-

právy.cz se týdny věnoval
dotazování na výši odměn
vedoucích zaměstnanců
jednotlivých odborů a od-
dělení. Krajský úřad na
jeho novinářské dotazy
neodpovídal, a tak musel
využít dotazů podle zá-
kona 106 o svobodném
přístupu k informacím.
Poté, co shromáždil odpo-
vědi, 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 za-
městnanců s extrémně
vysokými příjmy. Téměř
200 tisíc měsíčně si vydě-
lal jeden z nich po celou
dobu posledních dvou let.
To je pro srovnání vyšší
plat než má ministr vlády.

Několik dalších zaměst-
nanců úřadu si pak pravi-
delně přišlo na přibližně
150 tisíc korun. Všichni
dostávali k platu opako-
vaně a pravidelně mimo-
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. 
pokračování na straně 4

in
Ze

rc
e

Fo
to

: Z
ák

up
ák

-w
ik

im
ed

ia
.o

rg

Platy jako ministři. Na dvacet vyvole-
ných a doposud tajných zaměstnanců
středočeského krajského úřadu dostá-
valo opakovaně pravidelně mimořádné
odměny v řádech desítek tisíc korun mě-
síčně. S tímto odhalením přišel zpravo-
dajský server seznamzprávy.cz. 

Z obsahu čísla

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
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Statisíce pro vyvolené. Tak se hospoda ří
na úřadě hejtmanky Jermanové

Reportér Vojtěch
Blaže k ze serveru

seznam zprávy.cz se
týdny věnoval dotazování
na výši odměn vedoucích
zaměstnanců jednotli-
vých odborů a oddělení.
Krajský úřad na jeho no-
vinářské dotazy neodpo-
vídal, a tak musel využít
dotazů podle zákona 106
o svobodném přístupu
k informacím. Poté, co
shromáždil odpovědi, vy-

šlo v plné nahotě najevo,
proč tyto odměny úřad
vedený hejtmankou Jer-
manovou z ANO tajil. In-
formace, které zjistil, jsou
šokující. 

Na krajském úřadě je
totiž vyvolená skupina
zaměstnanců s extrémně
vysokými příjmy. Téměř
200 tisíc měsíčně si vydě-
lal jeden z nich po celou
dobu posledních dvou let.
To je pro srovnání vyšší

Ano, odměny na krajském úřadě si zaslouží potlesk

plat než třeba ministrů
vlády. Několik dalších za-
městnanců úřa du si pak
pravidelně přišlo na při-
bližně 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

Platy jako ministři. Na dvacet
vyvolených a doposud tajný ch
zaměstnanců středočes kého krajského
úřadu dostávalo opakovaně pravidelně
mimořádné odměny v řádech desítek
tisíc korun měsíčně. S tímto odhalením
přišel zpravodajský serve r
seznamzprávy.cz.
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Z obsahu čísla

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
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Statisíce pro vyvolené. Tak se hospodaří
na úřadě hejtmanky Jermanové

Reportér Vojtěch Blažek
ze serveru seznam

zprávy.cz se týdny věnoval
dotazování na výši odměn
vedoucích zaměstnanců
jednotlivých odborů a od-
dělení. Krajský úřad na
jeho novinářské dotazy
neodpovídal, a tak musel
využít dotazů podle zá-
kona 106 o svobodném
přístupu k informacím. Po
té, co shromáždil odpo-
vědi, 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
vysokými příjmy. Téměř
200 tisíc měsíčně si vy-
dělal jeden z nich po
celou dobu posledních
dvou let. To je pro srov-
nání vyšší plat než má

třeba ministr vlády. Ně-
kolik dalších zaměst-
nanců úřadu si pak
pravidelně přišlo na při-
bližně 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. 

pokračování na straně 10

Platy jako ministři. Na dvacet vyvole-
ných a doposud tajných zaměstnanců
středočeského krajského úřadu dostá-
valo opakovaně pravidelně mimořádné
odměny v řádech desítek tisíc korun mě-
síčně. S tímto odhalením přišel zpravo-
dajský server seznamzprávy.cz. 

Z obsahu čísla

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.
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ze serveru seznam

zprávy.cz se týdny věnoval
dotazování na výši odměn
vedoucích zaměstnanců
jednotlivých odborů a od-
dělení. Krajský úřad na
jeho novinářské dotazy
neodpovídal, a tak musel
využít dotazů podle zá-
kona 106 o svobodném
přístupu k informacím. Po
té, co shromáždil odpo-
vědi, vyšlo v plné nahotě

najevo, proč tyto odměny
úřad vedený hejtmankou
Jermanovou z ANO tajil.
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