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Střední Čechy Střední Čechy DNES
Najdete nás i na Facebooku
facebook.com/StredniCechyDnes

Po letech šetření se le-
tos v některých středo-
českýchměstech do-
čkají nové vánoční vý-
zdoby.

Karolina Kolářová
s přispěním Kristýny Proškové
a využitím ČTK

STŘEDNÍ ČECHY Spirituál kvintet,
Leona Machálková, Jaroslav Uhlíř
nebo Petr Kotvald. I tak si některé
středočeské radnice představují ad-
vent. Začíná tuto neděli a kromě
rozsvěcování stromů a otevírání
trhů ho zahájí i hudební vystoupe-
ní.
V některých městech se k tomu

přidá i nová výzdoba. Města do ní
letos investovala statisíce.
Novou výzdobu za téměř tři sta ti-

síc korun budoumoct běhemvečer-
ních procházek obdivovat Rakov-
ničtí. „Dosavadní světýlka jsou osm
let stará a jsou částečně nefunkční –
oprava by byla dražší než pořízení
nových,“ vysvětluje mluvčí města
Alida Štulajterová. „Obnovena byla
i výzdoba na Husově náměstí nebo
na Pražské a Vysoké bráně,“ doplni-
la.

V Příbrami a v Nymburce budou
do nového oděny vánoční stromeč-
ky. „Pořídili jsme celý komplet pro
hlavní vánoční strom na náměstí
T. G. Masaryka, vše v celkové hod-
notě zhruba 100 tisíc korun,“ uved-
la tisková mluvčí Pavlína Svobodo-
vá.
Nymburk přesnou podobu no-

vých světýlek tají. Překvapit chce
až během zítřejšího slavnostního
rozsvícení na náměstí Přemyslov-
ců.
Program mají ve městě napláno-

vaný i na další týdny. Vánoční kon-
cert Petra Rezka s kapelou je připra-
ven na středu 17. prosince ve vel-
kém sále Obecního domu a 19. pro-
since vystoupí v kapli svatého Jana
Nepomuckého se zpíváním skaut-
ské středisko Modrá flotila.

Rozsvítí strom
a pokřtí planetku
V Příbrami dokonce strom rozsvítí
už dnes. Většina stromečků se však
ve středočeských městech rozsvítí
až tento víkend. V neděli to plánují
v Berouně, Mělníku, Mladé Bolesla-
vi, Kladně nebo Rakovníku.
V Berouně budou zároveň křtít

nově objevenou planetku, která do-
stala jméno podle města – Berou-
nurbi. V Kladně budou moct ná-
vštěvníci plnit přání dětem z dět-
ských domovů, a to pomocí Stro-
mu splněných přání.
V Mělníku si děti budou moci při-

nést vlastní ozdoby, které na strom
zavěsí. „K dalším akcím patří tradič-
ní jarmark, na kterém budou klient-
ky mělnických azylových domů
prodávat vánoční dekorace, které
vyrobily,“ doplnila mluvčí města
Helena Vavřinová. Za utržené pení-
ze se nakoupí vánoční dárky pro
děti z azylových domů.
Jeden a půl milionu si ze svého

rozpočtu vyčlenil Beroun. Nekou-
pil za to nová světýlka, ale ledové
kluziště. Děti se na něm tak budou
moct vyřádit od 5. prosince na Hu-
sově náměstí.

STŘEDNÍ ČECHY Je to téměř přes-
ně rok. Loni 5. prosince dva násilní-
ci na Kladensku spoutali a následně
přivázali šedesátiletou ženu ke stro-
mu. Spolu s dalšími třemi muži jí
pak vykradli byt. Podchlazenou
ženu našla po deseti hodinách dru-
hý den náhodná kolemjdoucí.
Krajský soud včera pětici po-

trestal. Výsledek? Vladimír Novot-
ný 16 let za pokus o vraždu, jeho
spolupachatel František Kopena za
totéž o rok méně.
Další tři jejich komplice soud za

loupež a další delikty podělil tresty
od tří do šesti let vězení.
Senát krajského soudu se tak

svým verdiktem spíše přiklonil ke
stanovisku obžaloby. „Neměli jsme
v zásadě pochyb o tom, že se čin
stal tak, jak uváděla obžaloba,“ ko-
mentoval dnes verdikt soudce Ivo
Zelinka.
Obhajoba naopak tvrdila, že je-

jich klienti toužili hlavně po tom,
aby přišli k penězům. Proto advoká-
ti tvrdili, že Novotného a Kopenu
nelze odsoudit za pokus o vraždu,
ale podlemírnějšího znění paragra-
fu – za loupež. Tím spíše, že svou
oběť Klaudii J. prý chtěli od stromu
odvázat, k čemuž však nedošlo.
„Tento argument nešlo přijmout.

Podmínky v době, kdy oběť pone-
chali v lese, byly kruté. Obžalovaní
si byli vědomi, že to místo je znač-
ně odlehlé,“ zdůvodnil Ivo Zelinka,
proč oba hlavní obžalované po-
trestal za pokus o vraždu.

Iniciátor vyvázl s podmínkou
Drama, jež penzistku z Kladna má-
lem stálo život, odstartoval nejmé-
ně nápadnýmuž na lavici obžalova-

ných a jediný, jenž nečekal na dneš-
ní verdikt ve vazbě, Pavel Vimer,
který vyvázl s podmínkou.
Ten podle žaloby někdy v polovi-

ně roku 2013měl jednomu ze svých
kompliců dát tip na Klaudii J. Podle
něj měla údajně ve svém kladen-
ském bytě poklad, minimálně mili-
on korun. Akce se podle spisu rozje-
la loni 4. prosince, kdy Kopena pod
falešným jménem vylákal oběť na
schůzku, údajně kvůli pronájmu
bytu. Nic netušící žena si k mužům
sedla do jejich volkswagenu. Odvez-
li ji do lesíka u Kamenných Žehro-

vic, kde ji Novotný s Kopenou od-
vedli do lesa a připoutali ke stro-
mu. Pak se vrátili do jejího bytu,
který důkladně vyrabovali. Na mili-
onový balík peněz pochopitelně ne-
narazili. „Vrátili jsme se pak k lesu,
abychom ji odpoutali. Kopena se
však po chvíli vrátil, že ji nenašel,“
hájil se Novotný.
Spoutanou důchodkyni našla až

druhý den ráno náhodná chodky-
ně venčící psa. 15 minut jí trvalo,
než rozvázala pouta. Lékaři ženě
naměřili tělesnou teplotu 34,3 stup-
ně. — Jan Bohata

Víc světýlek na stromech i nové kluziště.
O víkendu ožijí města adventem

Foto: JanBohata,MAFRA

Advent
Speciální příloha
s rozsáhlým
adventním servisem
Zítra v MF DNES

B1 dokončení

Bonus ve výši až 20 tisíc vyjednali
odboráři už na jaře před podpisem
nové kolektivní smlouvy. Vyplácí
se dvakrát ročně v létě před dovole-
nou a v zimě právě před Vánocemi.
Částka se vypočítává ze mzdy.
„Beru kolem 40 tisíc hrubého a teď
dostanu s bonusem a prémií více
než 60 tisíc, to budou opravdu vese-
lé Vánoce,“ usmíval se jeden ze za-
městnanců Škodovky pod podmín-
kou anonymity.

Rekordní zisk
Na jaře ve Škodovce dostávají ještě
takzvaný variabilní bonus, který se

vypočítává podle toho, jak se firmě
dařilo v předchozím roce. A zisk
Škodovky bude letos rekordní.
„Provozní výsledek za devětměsí-

ců tohoto roku představuje proti
loňsku nárůst o 75,5 procenta na
651 milionů eur, tedy zhruba
17,6 miliardy korun,“ potvrzuje Ba-
láž.
Odbory KOVO ve Škodovce, které

sdružují přes 70 procent zaměst-
nanců, dnes vyberou nového před-
sedu a místopředsedu podnikové
rady.
Dosavadní vedení v čele s Jarosla-

vem Povšíkem má však svá místa
téměř jistá. Podle informací
MF DNES je právě Povšík jediným
kandidátem na místo šéfa.

„Chtěli jsme ji pak zase odvázat“

Foto: Petr Topič,MAFRA

VzpomínkaPoděkování

Dovolujeme si touto formou poděkovat pracovníkům
firmy AV stav, spol. s.r.o. Hořovice za provedení rekon-
strukce našeho domu v obci Broumy.
Jmenovitě p. Ing. Radku Vasserbauerovi - spoluma-
jiteli firmy, stavbyvedoucímu panu Radku Havelkovi
a všem, kteří se na tomto díle podíleli.
Naše poděkování patří také projektantovi panu
Ing. Luďku Novotnému, Projekční kancelář Zdice, se
kterým jsme stavbu od prvopočátku plánovali.

Děkujeme za naprosto profesionální přístup a vždy ko-
rektní jednání.

Pokud chcete mít stavbu bez starostí, doporučujeme.

Lacinovi, Červená 49, Broumy.

INZERCE

Přímý zájemce ihned vykoupí byt na
investici - okamžitá záloha 300.000,-Kč. Tel.:
602 21 21 21.

Stále hledáme ke koupi byty 2+kk - 3+1 v
Praze, u MHD. Nabídněte. T:604 392 532.

Nemovitosti-prodej

Majitel prodá činžovní dům na Praze 8, Kar-
lín, v blízkosti metra B Křižíkova. Tel:
605083611.

Nemovitosti-koupě

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

Hledáme chalupu/chatu do cca 50 km od
Prahy, blízko les/řeka výhodou.
T:605193054.

Jakýkoliv RD v Praze, PV a PZ umíme pro-
dat do 30 dnů. Pro více info volejte na:
733 467 995.

Nájmy

Pro ředitele zahraniční spol. hled. pěkný byt
3-4+1 (kk) na 3 roky v Praze.T:722 083 967.

Pro bezdětný pár (CZ) hledáme k pronájmu
menší byt 1-2+1 (kk) v Praze. T:607 710 043

Pro zaměstnance zastupitelských úřadů hl.
byty v širším centru Prahy. Tel.: 274 810 601

Pozemky-koupě

Hledáme ke koupi stavební pozemky pro
výstavbu RD v okolí Prahy. T:737 130 740.

Prostory pro podn.
Majitel pronajme kanceláře a sklady od
100m2 na Praze 3, Žižkov. Tel: 605083611.

Koupím
Znalec obrazů a starožitností koupí do své
sbírky obrazy od: Zrzavý, Procházka, Radim-
ský, Lada, Gross, Černý, J. Hlinomaz, Al.
Kalvoda, Mousson, Hála, Panuška, Ullmann,
Blažíček, Špála, Frolka, Jambor, Uprka, Ka-
ván, Benka, Mervart, Lhoták, Jíra, Macoun,
Matal, Číla, Hudeček, Holub, Bubeníček. Ky-
tice, krojované postavy, akty, krajiny aj. Pla-
tím ceny podle katalogu. Jezdím na Moravu.
Poradím na tel.: 722 343 270, p. Soukup

Poštovní známky. Tel.: 723 194 400.

Pianino nebo křídlo. Tel.: 602 366 831

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

Sběratelství
Znalec koupí jakékoliv mince, bankovky, ho-
dinky, šperky. Platba ihned. Tel: 602 802 040

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

Byty-koupě

Střední Čechy

Náměstka vybere
ČSSDmimo radu

Středočeská ČSSD bude vybírat no-
vého hejtmanova náměstka pro so-
ciální věci za Zdeňka Syblíka.
Podle hejtmana Miloše Petery jsou
ve hře dvě jména. Opozice má oba-
vy, že Syblíka nahradí člověk, kte-
rý s oborem nemá zkušenosti. Syb-
lík se stal nedávno poslancemmís-
to Petery, který se vzdal mandátu a
vyhověl tak stranickému doporuče-
ní, aby politici nehromadili funkce.
O novém náměstkovi rozhodnou
krajští zastupitelé 8. prosince.
Podle Petery platí, že ČSSD, která v
kraji vládne spolu s komunisty, má
právo do funkce navrhnout svého
člověka. Petera ví o dvou kandidá-
tech, kteří by mohli Syblíka nahra-
dit. Ani jeden z nich v minulosti ne-
zasedal v krajské radě. (ČTK)

Nymbursko

Hrabal bude mít
v Kostomlatech
pamětní desku
V Kostomlatech nad Labem na
Nymbursku v sobotu 6. prosince
vyvrcholí oslavy stého výročí naro-
zení spisovatele Bohumila Hrabala.
Na železniční stanici, kde spisova-
tel pracoval jako výpravčí, bude od-
halena jeho pamětní deska. Hrabal
zde čerpal inspiraci pro novelu
Ostře sledované vlaky. Sté výročí
Hrabalova narození, které při-
padlo na 28. března letošního
roku, si po celý rok připomínali na
Nymbursku i v dalších městech.
Součástí oslav byl vznik několika
nových knih, divadelní představe-
ní, besedy, výstavy, Hrabalovy na-
učné stezky i projekty mezinárodní-
ho významu. (ČTK)

Kladensko

Kriminalisté zadrželi
šest lidí podezřelých
z výroby drog
Kriminalisté z protidrogové centrá-
ly zadrželi v pondělí šest lidí, které
obvinili z výroby a prodeje drog. Je-
den z pondělních zásahů byl v obci
Zájezd na Kladensku. Zadrženým
hrozí až 12 let vězení. Při prohlíd-
kách policisté zajistili 20 kilogramů
sušené marihuany a 750 000 ko-
run. Soud rozhoduje v případě ně-
kterých zadržených o vzetí do vaz-
by. (ČTK)

Škoda dá půl miliardy
na vánoční odměny

.cz
226 000 226

NEJLEVNEJSITAXIPRAHA.CZ

ANDROID IPHONE ON-LINE WEB

APLIKACE - RYCHLÁ OBJEDNÁVKATAXI

INZERCE

Tipy
Advent v kraji

V Příbrami je zahájení adventu plá-
nováno na dnešek na náměstí T.
G. Masaryka rozsvícením vánoční-
ho stromu, ohňostrojem a vystou-
peními Leony Machálkové, Jarosla-
va Uhlíře a kapely Žlutý pes.
V pátek počítají se zahájením ad-
ventu v Nymburce a také v Kolíně
– tam rozsvítí strom a začne i řeme-
slný trh na Karlově náměstí. Vy-
stoupí sbor kolínského gymnázia
se zpěvákem Petrem Kotvaldem.
Benešov chystá v sobotu naMa-
sarykově náměstí adventně laděné
farmářské trhy.
V neděli se stromy rozsvítí napří-
klad v Berouně, Mělníku, Mladé Bo-
leslavi, Kladně nebo v Rakovníku.

avstav@avstav.cz
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