BENEŠOV, BEROUN, KLADNO, KOLÍN, KUTNÁ HORA, MĚLNÍK, MLADÁ BOLESLAV, NYMBURK, PŘÍBRAM, RAKOVNÍK

VĚDA Meteorit u Benešova
Vědci našli zbytky meteoritu, jenž
spadl na Zemi před 20 lety Strana B2
Kolínsko,
Kutnohorsko

U nádraží bude
nové parkoviště.
Zatím zdarma
ČESKÝ BROD Na léto chystá českobrodská radnice rozsáhlou rekonstrukci prostoru před nádražím.
Možná ještě důležitější však bude
s ní související oprava silnice do
Liblic. Ta nebude znamenat jen obměnu povrchu – proběhne totiž
také výměna autobusových zastávek. Od příštího roku bude navíc řidičům sloužit nové bezplatné parkoviště u nádraží. To by mělo být
k dispozici i cyklistům, na místě budou speciální stojany na kola. Práce by měly začít v červnu a budou
trvat zhruba rok.
» Více na str. B4

Zítra

Mladá Boleslav, Nymburk,
Mnichovo Hradiště, Poděbrady
sobota: Brandýs nad Labem-Stará
Boleslav, Říčany, Hostivice, Černošice,
Roztoky
pondělí: Beroun, Rakovník, Hořovice,
Nové Strašecí
úterý: Kladno, Mělník, Kralupy, Slaný
středa: Benešov, Příbram, Vlašim,
Sedlčany
čtvrtek: Kolín, Kutná Hora, Český
Brod, Čáslav

O silnice by se
ve středních
Čechách opět
měli starat vězni
PRAHA (ČTK) Údržbu silnic ve Středočeském kraji by mohli dostat
znovu na starosti i vězni. Projekt
už jednou hejtmanství vyzkoušelo,
zhruba po roce ho však ukončilo.
Podle krajského náměstka pro dopravu Robina Povšíka se nelíbil jednomu z úředníků, který měl blízko
k bývalému hejtmanovi Davidu Rathovi. Nyní se poměry na úřadě
uvolnily. Povšík řekl, že vězni by
mohli čistit příkopy a provádět
drobnou údržbu přibližně od srpna. Program vymyslel v roce 2009
místopředseda krajské komise pro
bezpečnost
Zdeněk
Milata
(KSČM). Zapojili se do něj odsouzení z jiřické věznice.

FOTBAL Středočeši sílí
Středočeské týmy míří
do vyšších soutěží Strana B6

s AAA rAdiotAxi,
vyhazujete
prachy z kapsy!
Jezděte za
INZERCE

střední čechy

Pokud nejezdíte

Počasí v kraji

23 °C/26 °C
16 °C/13 °C

Více informací najdete
na pocasi.idnes.cz

14,90 Kč/km.

www.aaataxi.cz
ČTVRTEK 24. 5. 2012
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Sedláci na silnicích
Zemědělci včera protestovali
proti rušení zelené nafty Str. B3

Zájezd v Hostivici
poznával Rathovo
korupční dědictví
Z vtípků na adresu Davida Ratha už se stává podnikání. Cestovní kancelář, která
vozí turisty po místech spojených s korupcí, včera zavítala do Hostivice. Prý
ukázat místo, které rozkvetlo díky absolutistické vládě hejtmana v kraji.

HOSTIVICE „Městečko Hostivice je
asi jediné místo v České republice,
kde měli Davida Ratha rádi. A byla
to láska oboustranná,“ říká průvodkyně. Naslouchají jí účastníci výletu do míst spojených s korupcí. Autobus s tímto pozoruhodným zájezdem včera poprvé přijel do středočeské Hostivice.
Průvodkyně, která se představila jako Marabel, drží nad hlavou
oranžovou květinu na dlouhém
stonku, aby ji její klienti dobře viděli a neztratili se. V klidném městečku to působí zvlášť humorně.
„Gymnázium Hostivice se zaměřuje na výuku individuálních sportů, jako je třeba golf,“ vykládá Marabel, zatímco vede turisty ke vchodu gymnázia. Upozorňuje, že projekt rekonstrukce, na který přihrál
dotační peníze doktor Rath, se zastavil. Vyšetřuje jej policie.
Průvodkyně Corrupt tour, která

FAKTA

Výlety za korupcí
Corrupt tour je cestovní kancelář
pořádající výlety s průvodcem po
místech spojených s korupcí
v Česku. Výlet do Hostivice
uspořádala v rámci trasy Tři pražská
nej, která zahrnuje tunel Blanka
nebo místa související s Opencard.
Další výlety jezdí třeba k vilám
podezřelých podnikatelů a Hustý
Ústí ukazuje podivné nakládání
s penězi v Ústí nad Labem.
staví celý svůj výklad na ironickém
humoru, vysvětluje, že vedení gymnázia vymyslelo pro své studenty
velmi užitečnou věc: uniformy.
„Školní uniforma umožňuje, aby
do jedné školy mohlo chodit jak
dítě politika, tak dítě běžného občana,“ říká průvodkyně. A to prý

ODS: Kroky zastupující
hejtmanky jsou neplatné
STŘEDNÍ ČECHY (rok) Pověření Zuzany Moravčíkové zastupováním
kraje navenek je neplatné, tvrdí
středočeská ODS. Podle ní je v rozporu se zákonem o krajích. „Zákon
říká jasně, že zástupce hejtmana
určuje zastupitelstvo kraje,“ říká
krajský zastupitel Raduan Nwelati
(ODS). „Dokud nebude řádně zvolen nový hejtman nebo zastupitelstvo nepověří výkonem pravomocí
hejtmana některého z členů rady,
jsou veškeré kroky Zuzany Moravčíkové při zastupování kraje nave-

nek ze zákona neplatné,“ dodává.
Podle Markéty Vítkové z tiskového oddělení kraje byla Moravčíková pouze pověřena k zastupování
kraje navenek a svolávání a řízení
jednání rady. „Do volby nového
hejtmana bude jménem kraje vystupovat v minimálním nutném
rozsahu. Stejný postup byl již při
nepřítomnosti hejtmana využíván. Nepředpokládáme vznik komplikací,“ popisuje. Zastupitelstvo,
které zvolí nového hejtmana, zasedne zřejmě 4. června.

velmi zapadá do úspěšné strategie
rozvoje obce, která v Hostivici
vznikla. „Navrhuji, aby se v obcích
a městech stavěly lobbistické parky. Není totiž důležité, kolik obce
přilákají firem, ale kolik politiků a
vysokých úředníků,“ vykládá ředitel cestovky Petr Šourek.
Dva mladíci v kraťasech, kteří se
k zájezdu spontánně přidávají,
jeho slova potvrzují. „Zrovna jsme
se bavili o tom, kolik toho tady David postavil. Máme na dvacet let
dopředu hotovo,“ říkají.
Lidé z cestovky pak před vchodem do radnice názorně ukazují,
jak se podle nich v Hostivici a na
krajském úřadě vybíraly stavební
firmy, které se z dotačních peněz
od Ratha také radovaly.
„Kdo z vás ví, jak se provádí taková dobrá losovačka?“ říká průvodkyně.

» Pokračování na str. B2

Je Rathova? Zájezd si prohlíží otisk ruky ve fontáně v Hostivici. Jeho
účastníci dostali od cestovky krabice od vína.
Foto: Radek Cihla, MF DNES

Češi vládnou fotbalu! Mistrovství
vyhráli i dva středočeští starostové
MIROŠOVICE Tomáš Zvěřina kdysi
hrával fotbal za ligový dorost Bohemians 1905 a později nastupoval i
v divizi za Meteor Praha, ale kvůli
studiu medicíny kopačky odsunul.
Jako lékař už dnes hraje jen pro radost třetí třídu v Mirošovicích, kde
zároveň zastává pozici starosty.
A přece se může pyšnit čerstvým titulem fotbalového mistra Evropy!
Že vám tu něco nesedí?
Aby bylo jasno: Češi se v sobotu

vrátili z Polska, kde se konalo mistrovství Evropy starostů.
Kromě Tomáše Zvěřiny figuroval v nominaci i druhý Středočech
– Viktor Liška z Ratměřic.
„Hraju fotbal od pěti let, dnes je
mi pětačtyřicet, ale toto pro mě
byl jednoznačně nejsilnější zážitek,“ ohlíží se Tomáš Zvěřina, starosta Mirošovic. „Vytvořila se skvělá parta lidí.“
Pětidenní turnaj se konal v polském Tychy. Kromě domácího vý-

běru a Čechů se účastnilo dalších
osm reprezentací. „Hrálo se systémem 6+1. My jsme měli v nominaci 22 lidí, takže jsme se během zápasů prostřídali,“ vypráví Zvěřina.
Česká bilance na turnaji? 6 utkání – 6 výher!
„V posledním zápase skupiny
už jsme měli jistý postup, takže za
nás nastoupil i trenér Jozef Zoser,
třiašedesátiletý pán,“ vzpomíná
Zvěřina.

» Pokračování na str. B6
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SLANÝ - bydlení od 20.000,-Kč/m2 včetně DPH a zahrady!

„U HVĚZDÁRNY“
ROZESTAVĚNÉ
Kolaudace květen 2012!

MOŽNOST

ZÁKAZNICKÝCH ÚPRAV!

WWW.SLANYDOMKY.CZ
Háje Invest s.r.o., Želevčice 5, 274 01 Slaný,
tel.: +420 312 576 212, mobil: +420 724 050 702, e-mail: ladislav.leksa@slanydomky.cz, www.slanydomky.cz

