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

střední čechy

T
eta, párky!“ volají kluci
rozverně po ránu na paní
z bufetu, sotva vejdou po
prázdninách do své školy

– kolínské střední průmyslové a ja-
zykové. Prodavačka se sice usmě-
je, ale hned přidá výtku. „Co tak
nejdřív pozdravit?“

Někteří z hloučku kluků pozdra-
ví a potom už spěchají po chod-
bách do svých tříd, na kterých je
přece jen poznat, že by potřebova-
ly modernizaci.

„Dobrý den, jsem ráda, že jsme
se tady všichni po prázdninách se-
tkali,“ vítá šestadvacet žáků 4. A
strojírenského oboru jejich třídní
Jana Dvořáková a všem přeje, aby
se za pár měsíců setkali u úspěšné-
ho zdolání maturit. Že to nemusí
být tak samozřejmé, se ukazuje za
chvíli, když ředitel Jaromír Krato-
chvíl přináší šesti žákům dodateč-
né vysvědčení, protože před něko-
lika dny si museli opravovat znám-
ky, aby nedostali na vysvědčení
pětku.

Konkurence je obrovská
Zatímco před pěti lety měla škola
pro budoucí strojaře v prvním roč-
níku 90 míst a takřka všechna zapl-
nila, loni už se podařilo z 60 obsa-
dit jen 37 míst a letos je to ještě
méně. Podobné poklesy v posled-
ních letech zaznamenaly všechny
odborné školy v kraji.

„Středoškoláků je málo, takže
konkurence mezi školami napří-
klad tady v Kolíně je obrovská, sna-
žíme se dělat stále více pro to, aby
šli žáci na naši školu,“ podotýká
Dvořáková. » Pokračování na str. B4

Krátce
STŘEDNÍ ČECHY

Celníci odhalili padělané
gumičky za pět milionů
Letošní hit mezi dětmi i dospělými
– gumičkové náramky Rainbow
Loom – už začal zajímat i čínské
padělatele a pašeráky. Středočeští
celníci nyní odchytili první zásilku
těchto padělků do Česka. Podařilo
se jim zadržet 16 tisíc plastových
stavů i barevných gumiček. Hodno-
ta originálních výrobků by činila
bezmála pět a půl milionu korun.

(luk)

RUDNÁ

Okolo Prahy přibylo šest
železničních zastávek
Rudná u Prahy zastávka, Chýně, Ji-
nočany, Hostivice-Sadová a Hosti-
vice-U Hřbitova. Cestující západ-
ním pražským předměstím mo-
hou těchto pěti železničních zastá-
vek využívat od včerejška. V souvis-
losti s tím se ve směru na Beroun a
Hostivici také mění jízdní řády.
Rychlejší spojení do Dejvic a na
metro A nově využívají i cestující z
Kralup nad Vltavou. Zastávka Pra-
ha-Podbaba funguje od minulého
pátku, a na trase tak nahradila pů-
vodní nádraží Bubeneč. (tyn)

KLADNO

Divadlo zahájí stou
sezonu detektivní hrou
Kladenské divadlo zahájí 100. sezo-
nu detektivní hrou podle Agathy
Christie Vražda na Nilu v režii Ma-
riána Amslera. Premiéra je 13. září,
v nové sezoně soubor uvede osm
premiér. Kvůli zdržené rekonstruk-
ci budovy divadla se představení
uskuteční na scéně Divadla Lampi-
on. (ČTK)

BEROUN

Město za získané dotace
opraví vytížené silnice
Dopravně velmi zatížené a poško-
zené ulice Okružní a Pod Homol-
kou v Berouně čeká oprava. Díky
šestnáctimilionové dotaci tam kro-
mě nového povrchu vzniknou par-
kovací místa, město pak ze svého
rozpočtu vybuduje chodníky. Chy-
bějící část bude doplněna i v ulici
Okružní, kde přibude vodorovné
značení či odvodnění. (tyn)

„Nemyslete si, že vše doženete
o svaťáku,“ slyšeli maturanti

Poslední rok Budoucí kolínští maturanti se včera sešli při zahájení svého posledního školního roku na střední škole. Foto: Radek Bartoníček, MF DNES

Počasí v kraji

STŘEDNÍ ČECHY (psv) Ten obor
mohli v Horkách nad Jizerou už
dávno zrušit. Není o něj moc zá-
jem a je dost finančně náročný.
Jenže je tu jeden důvod, proč ředi-
tel zdejší střední odborné školy
a středního odborného učiliště Vra-
tislav Morava rušení programu far-
mář zatím vždycky zavrhl.

Blíží se renesance.
„Cítíme zájem zaměstnavatelů,

kteří velmi dobře platí. Je třeba si

uvědomit, že až dvě třetiny pracov-
níků v zemědělství se blíží důcho-
dovému věku, a můžeme tu mít
brzy problém,“ vysvětluje Morava.

Když viděl výplatní pásky někte-
rých svých absolventů a porovnal
je s výplatami učitelů před důcho-
dem, byl prý v dobrém smyslu slo-
va v šoku.

Podobně je to i s mnoha dalšími
odbornými obory a podle ředitelů
se zdá, že právě na dobré uplatně-

ní začínají stále víc slyšet děti i rodi-
če.

„Pryč jsou doby, kdy se brali stu-
denti jen proto, aby oni měli kam
jít a my mohli naplnit ročník. Cho-
dí k nám skutečně kvalitní zájemci
mnohdy z rodin, kde někdo pracu-
je v zemědělství,“ říká Morava.

Ani tohle kritérium však nejde
uplatnit vždycky, což dokazuje tře-
ba sedmnáctiletý Jan Mazáč. Rodi-
če ho poslali do učení na instalaté-

ra. „Souhlasil jsem, protože strýc v
tomto oboru podniká a vydělá si
slušné peníze. Jenže já na to
nejsem, tak jsem se vzepřel,“ říká
mladík. Po roce trápení tak přešel
do oboru na hony vzdáleného od
instalace potrubí, chce být kadeřní-
kem.

„Doufám, že jednou budu mít
vlastní salon a budu vytvářet ty nej-
hezčí účesy ve městě,“ maluje si
budoucnost Mazáč.

NEMOCNICE Tablety v ordinaci
Lékaři díky technice komunikují
snáz s hluchými pacienty Strana B2

SPORT Výsledkový servis
Výsledky zápasů vašich
středočeských týmů Strana B4

Zítra v MF DNES
Začíná další série předvolebního
seriálu Nová radnice 2014

Více informací najdete
na pocasi.idnes.cz

11 °C/13 °C

16 °C/18 °C

Renesance farmářství. Nedostatková profese láká
Děti se postupně vracejí i k oborům, jimž kvůli malému zájmu hrozil zánik. Rozhodování podle peněz však není vždy ideální

Středočeským učilištím
se stále nedaří naplnit
kapacity tříd, a tak
přijímají žáky bez ohledu
na prospěch. Odráží se
to v kvalitě vzdělání,
varují učitelé.


