
Úředníci z inspektorátu práce šikanují 
hostinského. Jurečka jim ještě zvýší platy 
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Inspektorát práce 
napařil pokutu 20 
tisíc korun česko-
budějovickému 
hostinskému za 
inzerát, ve kterém 
hledal servírku 
do své restaurace. 
Podle úřadu, který 
spadá pod minister-
stvo práce řízené 
Marianem Jurečkou 
(KDU-ČSL), se jed-
nalo o diskriminaci. 
Stejný úřad přitom 
sám zveřejňuje in-
zeráty v podobném 
znění.

Z obsahu čísla

Rozhovor 
s Vojtěchem 
Kotkem

Během jednoho roku se 
představil jako Werich, 
ošklivec, einstein, Guru 
nebo manžel marie terezie 
František Štěpán. je už 
trochu unavený a chce si 
dát menší pauzu. díky 
smršti hereckých 
příležitostí se ale zároveň 
výrazně posunul.

více na str. 4 a 5pokračování na str. 2



2 Zpravodajství

Krátce

Otevření Zámecké 
lékárny
odkaz petra voka z rožm-
berka připomíná opravená 
národní kulturní památka, 
dům zámecká lékárna 
v třeboni. oprava domu 
vyšla na 150 milionů ko-
run. Nabízí stálou expozici 
o vokovi, prohlídky i kul-
turní akce. Budoucí druhá 
prohlídková trasa přiblíží, 
jak fungovala lékárna, řek-
la ředitelka provozu lenka 
Želivská. dům koupila za 
deset milionů korun spo-
lečnost zámecká lékárna 
třeboň, za níž stojí třeboň-
ská firma Hydro Kov. opra-
va třípatrové stavby začala 
v září 2019. Náklady byly 
150 milionů Kč. dům byl 
v dezolátním stavu, řekla 
Želivská. zámecká lékárna 
bude mít pět stálých za-
městnanců, v létě počítá 
s brigádníky. n

Úředníci z inspektorátu práce šikanují hostinského...
dokončení ze str. 1
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Restauraci Zlatá hvězda 
pana Dobiáše navští-

vily kontrolorky z In-
spektorátu práce v polovi-
ně dubna, v době, kdy mu 
scházela servírka. A tak 
na okno restaurace vyle-
pil inzerát „Přijmu účtují-
cí servírku“.

To byla závažná chyba. 
„Přišla kontrola, dvě že-
ny, a řekly, že to je diskri-
minační vůči mužům. 
A když to opravím, tak 
bude zákonu dobře udělá-
no,“ řekl televizi CNN 
Prima News hostinský. 
Pan Dobiáš na to původní 
inzerát sundal, a přepsal 
na „Příjmu účtující osobu 
do restaurace“. Tím se do-
mníval, že je problém vy-
řešen. Jenže tak snadno 
ze spáru úředníků nevy-
klouzl. Za dva týdny panu 
Dobiášovi volali z inspek-

torátu, jestli je ochoten 
zaplatit pokutu tisíc ko-
run, popisuje televize. 
„Řekl jsem, že to nezapla-
tím. Domluvili jsme se 
totiž, že když to odstra-
ním, bude to v pořádku,“ 
vysvětluje Dobiáš.

Ve správním řízení ale 
pokuta narostla na rov-
ných dvacet tisíc korun. 
„Obviněný je vinen spá-
cháním přestupku podle 
zákona o zaměstnanosti, 
kterého se dopustil tím, 
že učinil nabídku zaměst-
nání, která obsahovala 
diskriminační prvek 
z hlediska pohlaví,“ stojí 
v dokumentu, který tele-
vize zveřejnila. Podle ní 
inspektorát ve zdůvodně-
ní výslovně uvedl, že se 
jedná o zvlášť závažný 
přestupek, za který hos-
tinskému hrozila sankce 
dokonce až jeden milion 
korun.

Zatímco úředníci in-
spekce práce hrozí milio-
novou pokutou hostin-
skému za nabídku, která 
obsahovala diskriminační 
prvek z hlediska pohlaví, 
tedy že poptával servírku, 
sami zveřejňují obdobné 
personální inzeráty. „Vy-
hlášení výběrového říze-
ní na obsazení pracovní-
ho místa inspektor 
zaměstnanosti, či Vyhlá-
šení výběrového řízení na 
obsazení pracovního mís-
ta právník,“ stojí v nabíd-
kách zaměstnání na 
stránkách Státního úřadu 
inspekce práce.

Ministra Jurečku redak-
ce s tímto problémem 
konfrontovala, k postupu 
ani inzerátům své inspek-
ce práce se však nevyjád-
řil. Inspekce tak zřejmě 
za znění své vlastní per-
sonální inzerce pokutu 
nedostane. Sám úřad po-
stup zdůvodnil následov-
ně. „Rozhodování o tom, 
co je a co není diskrimi-
nační je posuzováno 
v souladu s ustanovením 
zákona,“ napsal tiskový 
mluvčí inspektorátu prá-
ce Richard Kolibač. 

Reportérka Veronika 
Rohlíčková se ještě zepta-
la na složení kontroly. 
„Když se jedná o diskri-

minaci, není tedy diskri-
minační, když na jednoho 
muže přišly dvě ženy 
z inspektorátu?“ Následo-
valo ostré nařčení ze sexi-
smu. „Uvažování v poj-
mech pohlaví, respektive 
genderu při hodnocení 
činnosti úředních osob je 
projevem sexistického 
uvažování, které je v jed-
nadvacátém století zcela 
nepřijatelné,“ reagoval 
mluvčí Kolibač. 

Ani k arogantním po-
stojům svých úředníků se 
však ministr Jurečka ne-
vyjádřil. Je totiž zane-
prázdněn zvyšováním je-
jich platů. „Vláda počítá 
s tím, že letos to zvýšení 
platů uděláme,“ řekl mi-
nistr Jurečka po jednání 
s úředními odbory. A při-
dání bude masivní. „Mo-
hou být od čtyř miliard 
korun až po dvacet,“ do-
dal Jurečka. 

Českobudějovický hos-
tinský vnímá celý inci-
dent jako házení klacků 
pod nohy: „Je to pro 
všechny těžká doba. Dva 
roky covidu, pak se za-
čneme mátořit a přišla 
válka a s ní zdražení ener-
gií.“  Úředníků štědře pla-
cených z peněz daňových 
poplatníků se drahota ni-
jak nedotkne. n red

Chcete inzerovat
v Našem Regionu?

Kontaktujte nás: 
Eva Hájíčková,

tel.: 774 488 914,
eva.hajickova@a11.cz



Heleno, co nyní čeká ev-
ropské plynárenství?

Víme, že v energetice 
půjde Evropa cestou de-
karbonizace, podpory ob-
novitelných zdrojů a bude 
hledat vyšší míru 
soběstačnosti. Například 
plán Evropské komise RE-
PowerEU počítá s dodateč-
nými investicemi spoje-
nými s energetikou ve 
výši 210 miliard eur v nej-
bližších letech. Důležitější 
roli v Evropě začne hrát 
diverzifikace energetic-
kých zdrojů, ve které bude 
mít plynárenství nezastu-
pitelnou roli. Evropa chce 
investovat do biometanu, 
vodíku a v GasNetu jsme 
připravení zvyšovat podíl 
těchto plynů v naší distri-
buční síti.

Jak se na to v GasNetu 
připravujete?

Začnu biometanem, te-
dy očištěným bioplynem, 
který je svým složením 
takřka identický se zem-
ním plynem. To znamená, 
že vše, co funguje na zem-
ní plyn, funguje i na bio-
metan. Jeho obrovskou vý-
hodou je, že se jedná 

o obnovitelný zdroj. Bio-
metan se vyrábí z organic-
ké hmoty a odpadu, díky 
čemuž má neutrální uhlí-
kovou stopu. No a biome-
tan už v ČR do naší sítě 
vtláčíme. Jako první distri-
butor jsme s tím začali od 
konce roku 2019 a je zde 
velký potenciál. Do roku 
2030 by mohl biometan 
nahradit 10 až 15 % tuzem-
ské spotřeby zemního ply-
nu pro potřeby vytápění 
i silniční dopravy.

A co vodík?
Vodík má odlišné vlast-

nosti než zemní plyn či 
biometan, takže naši ply-
naři pracují na řešení řady 
technologických výzev. 
Vodík by měl být z počát-
ku v distribuční síti 
v menších množstvích, 
tedy tvořit směs se zem-
ním plynem a biometa-
nem. Příprava sítě na vo-
dík se zakládá zejména na 
její modernizaci. Ta spočí-
vá mimo jiné ve výměně 
části ocelového potrubí za 
polyetylenové, které už 
plně umožňuje distribuci 
100% vodíku. Tento pro-
ces probíhá kontinuálně 

více než 20 let. Díky tomu 
nyní pokrývá polyetyle-
nové potrubí přes 60 % 
místních sítí v obcích 
a městech. Zbytek naší sí-
tě zvládne s dílčími úpra-
vami už dnes příměs vodí-
ku ve výši 20 %. To také 
znamená, že určitě bude-
me zavádět další nové 
technologie, které budou 
vyžadovat nové know
-how, které chceme zajis-
tit pro celé plynárenství. 
A již nyní také chceme 
o budoucnosti plynáren-
ství intenzivněji informo-
vat školy, rodiče a studen-
ty. Ti totiž o těchto 
novinkách v evropském 
plynárenství zatím moc 
nevědí.

Budete tedy potřebovat 
i nové plynaře?

Rozhodně. Klíčové pro 
energetiku budou i nové 
generace plynařů, proto 
děláme další důležitý 
krok, kterým je zavedení 
zkrácených forem studia 
plynařiny pro technické 
obory.

O co jde?
Dosud jsme ve středo-

školské výuce plynařiny 
spolupracovali se čtyřmi 
školami, a to v lokalitách 
Pardubice, Brno-Bosono-
hy, Šumperk, Frýdek-Mís-
tek. V těchto školách bu-

deme chtít udržet stávající 
obory. No a k tomu chce-
me do roku 2026 otevřít 
jednoleté nástavbové ply-
nárenské obory ve všech 
regionech, kde GasNet pů-
sobí. Aktuálně byla zaháje-
na přípravná fáze formou 
pilotního projektu v Kyjo-
vě a v Kladně. Jde o úspěch 
našeho ředitele speciál-
ních prací Petra Zajíčka 
a Českého plynárenského 
svazu, kterým jsme jako 
HR tým GasNetu nápo-
mocní. Cílem je zajistit li-
di pro celý nový plynáren-
ský segment.

Heleno, zmiňovala jste 
potřebu informovat více 
o budoucnosti plynáren-
ství rodiče, studenty, 
školy… Co už v této ob-
lasti s HR týmem GasNe-
tu děláte?

Zaměřujeme se jak na 
učiliště, tak na vysoké 
školy. V těchto týdnech 
objíždíme naše partnerské 
školy s akcí Den s GasNe-
tem, kde se naši zaměst-
nanci potkávají se studen-
ty i učiteli, představují jim 
GasNet a budoucnost ply-
nárenství. Dále jsme zača-
li podporovat technologic-
ké talenty a vzdělávání: 
stali jsme se partnery 
vzdělávacích akcí jakou 
jsou Technologická olym-
piáda, EuroTeQ na ČVUT 

nebo Enersol. Naši za-
městnanci studentům po-
máhají v rolích odborných 
garantů, mentorů, nebo 
přímo přednášejí na vyso-
kých školách. A nezamě-
řujeme se čistě jen na bu-
doucnost plynů, ale 
oblíbené jsou i přednášky 
našich odborníků z IT či 
kyberbezpečnosti. Stu-
denty také zaměstnáváme 
na částečné úvazky, snaží-
me se je odborně vyprofi-
lovat a nabídnout jim 
u nás další uplatnění.

Co plánujete dál?
Budeme posilovat již 

výše popsané aktivity, 
protože nám umožňují 
dostat se blíže k těm 
správným studentům 
a školám. Klíčové budou 
praxe a brigády studentů 
v GasNetu, a to i vysoko-
školáků. Se školami nás 
také čeká společná přípra-
va osnov k budoucnosti 
plynů a plynárenství. 
Zemní plyn, vodík, bio-
metan, LNG ani bioLNG 
opravdu nemají nohy, tak-
že bez nás se nedostanou 
k lidem a firmám, které je 
potřebují. Vše teď bude 
o trpělivé, systematické 
práci. V HR týmu GasNet 
se na ni těšíme, protože 
zde se otevírá okno do bu-
doucnosti a s ním mnoho 
nových šancí. n

Helena Steinerová z GasNet: Restartujeme 
plynařinu
Evropa jde cestou dekarbonizace 
a soběstačnější energetiky. Zelená 
dohoda pro Evropu i plán Evropské 
komise REPowerEU počítají s větším 
využitím obnovitelných plynů, jakými 
jsou biometan a vodík. „Příprava na 
distribuci nových plynů bude vyžadovat 
intenzivní spolupráci se školami 
i vzdělávání našich zaměstnanců. Pro 
celý plynárenský segment budeme muset 
zajistit potřebné know-how. Základní 
kroky děláme již nyní,“ říká manažerka 
Recruitment & Development společnosti 
GasNet Helena Steinerová. GasNet 
je největší distributor plynu v České 
republice a s Helenou Steinerovou jsme 
si povídali o budoucnosti plynárenství 
z pohledu náboru nových zaměstnanců 
a vzdělávání.
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Nebaví vás teď náhodou 
divadlo víc než film?

Je to spíš projekt od pro-
jektu, příběh od příběhu 
a role od role. Včetně ko-
lektivu, který do toho za-
sahuje. Tak velký rozdíl 
mezi divadlem a filmem 
nedělám, respektive není 
to tak, že by mě určitá for-
ma sdělení teď bavila víc. 
I když je pravda, že na di-
vadle má člověk větší pro-
stor a může si s rolí víc 
hrát. Pak jsou ale zase fil-
my, které jsou výjimečný-
mi setkáními. 

Máte nově hlavní roli 
v Činoherním klubu 
a záříte v letním Weri-
chovi…

Je to pro mě radost. V di-
vadle jsem začínal asi ve 
dvanácti a obešel jsem 
všechny možné scény, od 
té největší, Národního di-
vadla, až po tu nejmenší, 
Ungelt. Nejvíce k srdci mi 
svým geniem loci přirostl 
Činoherák, tam jsem asi 

i nejčastěji hostoval. V di-
vadle jsem se naučil spíš 
sloužit celku, v Ošklivci 
jsem dostal poprvé hlavní 
roli. Jsem tak v opačné si-
tuaci a v představení, kte-
ré je hodně o hlavním hr-
dinovi, který se potýká se 
světem kolem sebe, plným 
absurdit.

Hodně mi záleželo na 
tom, aby to dopadlo dobře. 
A bylo to náročné. Protože 
v Činoheráku je to jiné 
než na Kampě, když hraje-
me Wericha. To je kolek-
tivní a hodně pohybové 
představení, alternujeme 
se, věci jsou tam režijně 
jasně dané. V Ošklivcovi 
jsme jen čtyři, je to mno-
hem intimnější a ten vý-
sledný tvar jsme dlouho 
hledali. Víc věcí tam taky 
záleží na mně. Proto to pro 
mě byla ještě intenzivnější 
zkušenost. Navíc jsme Oš-
klivce zkoušeli loni na jaře 
a kvůli covidu jsme měli 
před premiérou půlroční 
pauzu. I tím to bylo jiné.

Bylo by to bez covidu 
jiné představení?

Možná jo. Půlroční od-
stup nám svým způso-
bem prospěl, všichni jsme 
se od té hry oprostili. Já 
jsem začal zkoušet Weri-
cha a s Honzou Svěrákem 
jsem točil Betlémské 
světlo. Taky třetí Marii 
Terezii, Gurua nebo ten 
kutilský pořad pro Primu. 
Pak se hrál celé léto We-
rich… V tom mém herec-
kém světě se toho stalo 
strašně moc. Odstup od 
Odšklivce byl veliký, až 
propastný, vzpomínal 
jsem si na to. Představení 
během pěti zkoušek v zá-
ří dozrálo a dostálo něko-
lika zásadních změn. To 
z něj udělalo to, co teď je.

Budete díky všem těm 
rolím, které jste za po-
slední rok vytvořil, hrát 
Wericha letos jinak než 
loni?

Je to otázka. Jsem hroz-
ně zvědavý, jak se do toho 

znovu vpravíme. Forma 
představení je poměrně 
jasná, ale je možné, že ně-
co nového vznikne a obje-
víme nové možnosti. To je 
právě to, co je na divadle 
fajn. Hrajete v různých ob-
dobích, po různých život-
ních zkušenostech. A ve 
svém vnitřním světě občas 
přicházíte na nové význa-
my replik, které říkáte. Na 
nové konotace s tím, co se 
stává aktuálnějším. 
A u nadčasových věcí 
a osobností jako Voskovec 
a Werich je to nasnadě.

Vaše role jsou dost od-
lišné. Když vezmeme 
manžela Marie Terezie 
Františka Štěpánka 
a profesora v Einsteino-
vi… Je to něco úplně ji-
ného.

Je to tak. Snažím se, 
abych se nezrcadlil v po-
dobných projektech na 
různých televizích. Je 
pravda, že řeším, že když 
mám kriminální a lehce 
komediální seriál na Pri-
mě, tak že nebudu dělat 
něco podobného na Nově 
a opačně. Protože člověk 
nechce dělat dvě stejné 
věci. 

Nejste jen herec. Reží-
roval jste Padesátku, 
i když to je už sedm let 
starý film…

Pořád čekám na vhod-
nou příležitost. Na to, co 
by mě chytlo za srdce 
a nutilo mě to natočit. Teď 
využívám spíš toho, že 
dostávám role, které jsem 
dříve nedostával a které 
jsou rozličné. I to je otáz-
ka určitého momentu 
a věku, ve kterém herec 
je. Jsem rád, že si můžu 
takhle vybírat. Životní 
zkušenosti se mi ale hro-
madí a většinou se odrá-
žejí i v tom, co mě zajímá. 
Jako režisér ale musím být 
o to pečlivější ve výběru 
tématu, nejde už jen 
o moji práci. K tomu, že 
chci něco natočit, potře-
buji strašnou spoustu lidí. 
Musím je do toho vtáh-

nout a věřit tomu filmu 
natolik, abych šel i do 
krajností a vláčel je bah-
nem, sněhem, prachem 
a bůhví čím vším. Čím víc 
o tom vím, tím mi přijde, 
že je to větší zodpověd-
nost. Tím náročnější jsem 
na látku a na scénář, které 
bych si eventuálně vybral. 

A vybral byste si ho? Ne-
chtěl byste si ho i sám 
napsat?

Asi jo. Na škole jsem si 
věci psal sám a myslel 
jsem si, že to tak budu 
i dělat. Ale mám pořád 
moc práce, a tak na to ne-
mám prostor a čas. Také 
není někdy špatné, když 
je režisér až druhé oko to-
ho příběhu, jinak může 
chybět odstup i jakýsi 
tvůrčí dialog. Není to nut-
né, nemusím si to napsat 
za každou cenu. Ale urči-
tě bych do toho chtěl za-
sahovat, stejně jako jsem 
zasahoval do Padesátky. 

Máte i mezinárodní am-
bice?

Moc nemám, já obecně 
nemám moc velké ambi-
ce. Spíš jsem rád, že můžu 
tu práci dělat a že mě ba-
ví. Naučil jsem se takhle 
existovat a ne- 
umím si už moc předsta-
vit, že bych dělal něco  
jiného. Nutně tak nesmě-
řuji k něčemu, co jsem 
ještě neudělal, nebo k to-
mu, že bych chtěl vyhrát 
nějakou cenu. Chci spo-
kojeně žít, v práci se bavit 
a mít z ní radost. Už to je 
velká výhra.

Ale třeba z toho, že je 
Padesátka na Netflixu, 
radost určitě máte…

Jo, to jsou takové dílčí 
radosti, které jsou vždyc-
ky fajn a dají vám další 
elán, když si říkáte, jestli 
to má celé smysl. Stejně 
tak to ale může být plné 
hlediště, ať už na Kampě, 
nebo v Činoheráku. Ne-
mám cíle a nemám mety, 
které bych si potřeboval 
splnit, abych byl klidný.

Během jednoho roku se představil jako Werich, Ošklivec, 
Einstein, Guru, manžel Marie Terezie František Štěpán. Je 
unavený, díky té smršti hereckých příležitostí se ale zároveň 
výrazně herecky posunul, a tak i legendární osobnost 
československé kultury, Jana Wericha, bude možná při 
letošních letních představeních hrát jinak než před rokem. 
Jinak si ale dá trochu pauzu. I když u něj to znamená, že při 
tom natočí druhou sérii Einsteina.

Vojtěch Kotek: na divadle si   člověk může s rolí víc hrát
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Takže když jste nedostal 
za Vlastníky Českého 
lva, zklamaný jste ne-
byl? 

Byl jsem šťastný už za 
tu nominaci a za to, že 
jsem mohl být v partě, 
která Vlastníky točila. A že 
jsem tam seděl u jednoho 
stolu s herci, které obdivu-
ji. To pro mě byla největší 
odměna. A panu Mrkvič-

kovi, kterého jsem znal 
z dětství, jsem samozřej-
mě tu výhru moc přál.

Zmínil jste Betlémské 
světlo. I se Svěrákovými 
jste se potkával od dět-
ství, bylo pro vás tohle 
natáčení něčím nové?

Bylo. Se Zdeňkem jsem 
sice hrál v posledních le-
tech divadlo, ale tam vstu-

pujete už do něčeho, co je 
dané, jen se ty situace no-
vě hledají. Natáčet se Svě-
rákovými byl pro mě sen, 
můj táta mě k jejich hu-
moru přivedl už jako ma-
lého. Ale potom, co jsem 
začal točit Snowboarďáky 
a podobně, měl jsem pocit, 
že do škatulky herců, kte-
ré Honza obsazuje, úplně 
nezapadám. Proto, že si 
mě vybral až po těch le-
tech a musel jsem absolvo-
vat poměrně dlouhé ka-
merové zkoušky, bylo o to 
cennější u té práce být. Dí-
ky tátovi jsem u toho byl 
blízko, ale to moje angaž-
má nebylo protekční. Hon-
za o mně nebyl přesvědče-
ný od samého začátku 
a táta… už vlastně ani není 
na světě, aby mohl lobbo-
vat… ale stejně pro mě by-
lo důležité to pro toho tá-
tu, a nejenom pro něj, 
udělat. Věděl jsem, že by 
za to byl na mě pyšnej. Vi-

děl jsem ho v životě plakat 
jen párkrát. Poprvé na pre-
miéře Kolji a podruhé na 
premiéře mého filmu. 
A vím, že teď by plakal po-
třetí.

Nemůžu se vás nezeptat 
právě na Snowboarďáky, 
byť nevím, jak tyhle 
otázky snášíte. Zane-
dlouho to bude 20 let od 
jejich premiéry. A kdyby 
se natočili Snowboarďá-
ci po 20 letech, byl by to 
asi velký kasovní trhák…

…asi jo…

…nejspíš ale do toho 
chuť nemáte, viďte. Ani 
kdybyste dostal honorář 
závratných výšek?

(úsměv) Nejde o hono-
rář. Rád bych se v téhle 
partě znovu setkal. I když 
to bývá ošemetné, tyhle 
filmy těží z té dřívější nos-
talgie. Záleželo by na tom, 
jestli by to někdo dokázal 

dobře postavit a napsat. 
A priori bych se tomu ale 
v žádném případě nebrá-
nil, kdyby to bylo dobrý. 
S Jirkou jsme myslím naši 
spolupráci úplně nepřetě-
žili, zase tolik jsme toho 
spolu neudělali. Tři filmy 
a nějaké pořady, poměrně 
rychle jsme však šli každý 
svou cestou. Asi to ale není 
nic, co bych já potřeboval 
rozpoutat. n Jan Januš

l	 Narodil se 8. ledna 1988 v praze.
l	 pochází z divadelnické rodiny, jeho otec václav Kotek byl 

hercem v divadle járy Cimrmana a maminka alena 
vystudovala produkci na damU. Kromě činoherního 
a filmového herectví se věnuje také moderování 
a dabingu. je členem kapely tH!s, kde hraje na 
baskytaru.

l	 po nepřijetí na FamU začal studovat v písku Filmovou 
akademii miroslava ondříčka. Školu nedokončil.

l	 v 16 spolu s jiřím mádlem ztvárnili ústřední dvojici ve 
filmu snowboarďáci, což jim oběma přineslo obrovskou 
popularitu. oblíbená je i jeho role manžela marie terezie 
ve stejnojmenném seriálu a televizním filmu, ve filmu 
vlastníci nebo v seriálu Guru. Naposledy se objevil ve 
filmu otce a syna svěrákových Betlémské světlo.

vojtěCH KoteK

Vojtěch Kotek: na divadle si   člověk může s rolí víc hrát

zbytek rozhovoru 
a spoustu zajímavého 
čtení najdete 
v nejnovějším vydání 
časopisu mladý svět.
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Zvolenská ulice ve Strakonicích 
projde rekonstrukcí

Město bude ze své-
ho rozpočtu financo-

vat stavbu rekonstrukce 
ulice Zvolenské a části 
ulice Máchovy. Jedním 
z hlavních cílů rekon-
strukce a modernizace 
vozovky je odstranění zá-
vad spočívající v zúžení 
komunikace v místě pře-
chodů, ale také zpomale-
ní provozu v křižovatce 
ulice Zvolenské s ulicí 
Máchovou a Krále Jiřího 
z Poděbrad. Dále by měla 
rekonstrukce přinést 

zlepšení rozhledových 
poměrů a v neposlední řa-
dě komfortní povrch sa-
motné komunikace, je-
hož současný stav je 
nevyhovující. Řešit se bu-
de i šířka Máchovy ulice. 
Ta je v případě zaparkova-
ných aut nedostatečná 
a není obousměrně prů-
jezdná. 

Součástí stavby bude 
i rekonstrukce odvodnění 
komunikace a veškerých 
inženýrských sítích, kte-
ré jsou v majetku města. 

Rekonstrukce je pláno-
vána v úseku od okružní 
křižovatky se silnicí I/22 
po křižovatku s ulicí Krá-
le Jiřího z Poděbrad, která 
bude do rekonstrukce ta-
ké spadat a malé části uli-
ce Máchova v úseku od 
křižovatky s ulicí Zvolen-
skou po křižovatku 
u sportovní haly včetně.  

Vzhledem ke značně 
narušenému stavu komu-
nikace přinese její rekon-
strukce zlepšení život-
ních podmínek obyvatel 

žijících v přilehlých obyt-
ných a rodinných do-
mech. Opravou by se mě-
lo docílit především 
snížení hlučnosti od po-
jíždějících aut, která se 
mnohdy potýkají s velmi 
špatnou průjezdností uli-
ce zajišťující dopravní ob-
služnost celé severní části 
města. Nejsou to, ale jen 
dopravní problémy, se 
kterými se tato lokalita 
musí potýkat. Problém je 

i v pěším přístupu k obyt-
ným domům, v zásobová-
ní a parkování vozidel. To 
vznikne na úkor v součas-
né době nepoužívaného 
chodníku.   

Stavbu dodavatelsky 
zajistí, na základě veřejné 
zakázky, společnost Zna-
kon, a.s.Dokončena by 
dle smluvních podmínek 
měla být do pěti měsíců 
od předání staveniště. n 
mab

V letošním roce bude za cenu převyšující 34 mil. korun 
kompletně zrekonstruována další ulice ve Strakonicích. 
Jedna z největších investičních akcí letošního roku směřuje 
do oprav Zvolenské a části Máchovy ulice. Obě v minulosti 
narušily výkopy a překopy a při současné dopravní frekvenci 
se stav jen zhoršuje. Navíc v určitých místech chybí podél 
komunikace chodníky. 
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Český Krumlov představí unikátní výstavu 
ilustrací pro děti

Výstava Sbírka ilustrací 
pro děti po několika 

měsících příprav odkryje 
necelou čtvrtinu největší 
mezinárodní sbírky dět-
ské knižní ilustrace v Ev-
ropě, kterou město Český 
Krumlov získalo od svě-
toznámého nakladatele 
Otakara Božejovského 
von Rawennoff. Tento no-
sitel Zlatého benátského 
lva za kulturní zásluhy 
spolu s ilustrátorem Ště-
pánem Zavřelem, žákem 
Jiřího Trnky, ve Švýcar-
sku vytvořil jedno z nej-
slavnějších a nejúspěšněj-
ších nakladatelství dětské 
knihy na světě Bohem 
Press. Mnohé z asi 300 ti-
tulů dětských knih vyda-
ných v desítkách jazyků 

v milionových nákladech 
získaly celou řadu pres-
tižních ocenění.

První z cyklu výstav  
3+ galerie Sbírka ilustrací 
pro děti představí v Čes-
kém Krumlově špičkové 
ilustrátory, je mezi nimi 
např. Józef Wilkoń, David 
McKee, Jan Lenica, Sita 
Jucker, Ralph Steadman, 
Stasys Eidrigevicius, Gia-
nni de Conno, Marie-José 
Sacré, Emilio Urberuaga, 
Arcadio Lobato, Svjetlan 
Junaković, Eric Battut či 
čeští autoři Vlasta Barán-
ková, Jindra Čapek a Ště-
pán Zavřel. Vyjma průře-
zu výjimečné sbírky 
přiblíží výstava i inspiru-
jící příběh obou českých 
emigrantů, kteří svými 

knihami udělali šťastný-
mi miliony dětí na celém 
světě. 

Získáním světově uni-
kátní sbírky se městu 
Český Krumlov podařilo 
nalézt vhodné dlouhodo-
bě udržitelné kulturní 
využití pro část revitali-
zovaného areálu klášterů. 
Rozsáhlá umělecká ko-
lekce zahrnuje téměř 600 
originálů od 30 autorů ze 
16 zemí a reprezentuje 
etapu od 80. let 20. stole-
tí do počátku 21. století 
v evropském prostoru. 
„O kvalitě uměleckých 
děl svědčí i skutečnost,  
že části sbírky byly pre-
zentovány formou mezi-
národních výstav ve  
slavných muzeích, 

knihovnách a galeriích – 
například v  Metropolitan 
Museum of Art v New 
Yorku, v Centre Pompi-
dou v Paříži, pod záštitou 
španělské infantky v Mu-
seo di Arte Contemporá-
neo v Madridu nebo pod 
záštitou japonské císa-
řovny v The Itabashi 
Ward Museum of Art 
v Tokiu a dalších třinácti 
nejvýznamnějších mu-
zeích Japonska,” říká mís-
tostarosta Českého 
Krumlova pro kulturu 
Ivo Janoušek.  

3+ galerie vzniká s am-
bicí stát se místem fanta-
zie a prostorem imagina-
ce rozvíjející představy 
dětí i dospělých prostřed-
nictví prezentace špičko-

vých ilustrací a současně 
místem hravé edukace 
dětí i inspirujícího setká-
vání ilustrátorů. Tato no-
vá dlouhodobá náplň čás-
ti klášterů s sebou přináší 
několik příležitostí, pře-
devším budování světo- 
vě uznávané instituce za-
měřené na mezinárodní 
dětskou knižní ilustraci. 
„V plánu je pořádání nej-
různějších mezinárod-
ních výstav autorů dětské 
knižní ilustrace, work- 
shopů, školních progra-
mů či komentovaných 
prohlídek. Návštěvníkům 
bude k dispozici muzejní 
shop a rozsáhlá knihovna 
nakladatelství Bohem 
Press,” dodává místosta-
rosta. n san

Jednou z nejvýznamnějších kulturních 
událostí letošního roku v Českém 
Krumlově bude mezinárodní výstava 
Sbírka ilustrací pro děti. Až do 30. 
října 2022 zde představí pod novou 
značkou 3+ galerie na 500 m2 areálu 
českokrumlovských klášterů přes 160 
originálů od 22 nejvýznamnějších 
ilustrátorů z celého světa, kteří věnovali 
své umění dětem. A dětem bude patřit 
i bohatý doprovodný program. Zd
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Kulturní léto v Českých Budějovicích 
nabídne 324 akcí

Léto přinese třeba 85 
koncertů, 52 divadel-

ních představení nebo 25 
festivalů. „První zpráva 
pro Budějovičáky je: ne-
odjíždějte v létě z města, 
protože si tady opravdu 
užijete. Zapojilo se 63 po-
řadatelů. Čísla jsou tak 
vysoká i proto, že město 
poskytuje druhým rokem 
grantovou podporu deset 
milionů korun na jedno-

leté akce,“ řekl náměstek 
primátora Juraj Thoma. 
Do letních akcí míří pod-
le něj asi 70 procent ze 
zmíněné sumy. Druhým 
rokem spolupracuje rad-
nice s budějovickými 
ubytovateli, pro turisty 
jim poskytuje týdenní 
programové přehledy.

K novinkám patří 
Montmartre pod Černou 
věží. Festival by měl do 

Českých Budějovic při-
vézt francouzskou kultu-
ru – šansony, pouliční di-
vadlo i výtvarné umění. 
Akce se odehraje 25. a 26. 
června. Nový bude i festi-
val Hvězdy nad Vltavou. 
„S Pavlem Šporclem by-
chom chtěli založit tradi-
ci hudebních festivalů 
spojených s mistrovský-
mi a žákovskými kurzy. 
Nahradil by výpadek po-
té, co skončily Hudební 
slavnosti Emy Destinno-
vé,“ řekl Thoma. Jiná no-
vá akce Budějovické dvor-
ky přiblíží domy z centra 
města.

Pokračuje rovněž řada 
tradičních programů. Fes-
tival Múzy na vodě přine-
se od 1. do 6. července na 
slepém rameni Vltavy 
koncerty, kde se představí 
Dagmar Pecková, Martin 

Chodúr nebo popový big-
band s písněmi Karla Go-
tta. Ulice zaplní sochy při 
festivalu Umění ve měs-
tě, přijede i kinematograf 
bratří Čadíků. Divadla 
a hudbu slibuje Radniční 
léto, na Piaristickém ná-
městí se uskuteční jazzo-
vý festival.

„Kultura se nebude 
odehrávat pouze v histo-
rickém centru. Třetím ro-
kem pokračujeme v akti-
vitách na levém břehu 
Vltavy,“ řekl Thoma. Po-
hádky budou v části par-
ku ve Čtyřech Dvorech, 
na pláži Vltava koncerty. 
n

Kulturní léto v Českých Budějovicích 
nabídne letos 324 akcí. K novinkám 
patří festival Montmartre pod Černou 
věží nebo akce Budějovické dvorky. 
Na festivalu Múzy na vodě vystoupí 
Dagmar Pecková, Michal Prokop, Thom 
Artway nebo bigband s písněmi Karla 
Gotta. Vstupné na řadu programů bude 
zdarma.
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Přívoz opět jezdí

Na hladinu lipenské pře-
hrady se vrátil opravený 
přívoz zajišťující přepra-
vu na trase z Horní plané 
do Bližší lhoty. oprava 
začala loni v říjnu a byla 
nejnáročnější za celou 
dobu padesátileté histo-
rie lodě. Náklady činily 
pět milionů korun. přívoz 
s názvem pionýr dříve 
většinou zůstával mimo 
provoz jen pár týdnů 
v zimě, kdy hladina lipen-
ské přehrady zamrzla. ji-
nak zajišťoval dopravu 
nejen turistům v sezoně, 
ale dlouhodobě jej využí-
vali také obyvatelé 
z Horní plané. rekon-
strukce se týkala přede-
vším opravy motoru 
a výměny pláště pod ča-
rou ponoru. Na přívozu 
jsou rovněž nové kovové 
pláště paluby, kormidla, 
kormidelna včetně ovlá-
dání a rozvody elektroin-
stalace. n

Stezka údolím Lužnice láká turisty

Nejvíc lidí přilákala 
stezka za uplynulých 

12 měsíců loni v červenci 
a srpnu. Velký zájem byl 

ale i na jaře a na podzim. 
„To je pro naši oblast dů-
ležité. Rádi bychom, aby 
stezka fungovala jako mi-
mosezonní produkt, kte-
rý přitáhne návštěvníky 
do regionu v době mimo 
letní prázdniny a pomůže 
prodloužit turistickou se-
zonu v regionu Toulava,“ 
řekl Sochor.

Stezka je dálková pěší 
trasa. Začíná v Plané nad 
Lužnicí a končí v Týně 
nad Vltavou. Po lesních 
pěšinách kopíruje tok 
Lužnice. Mezi Táborem 
a Bechyní se řeka dostává 
podle Sochora do krásné-
ho divokého údolí, zurčí 
kolem starých mlýnů 
a rozbořených jezů. „Nej-
navštěvovanější úsek je 
hned za Táborem, Harra-
chovka – Příběnice. Jed-
nak hraje roli blízkost 

největšího města (Tábo-
ra), jednak je ten úsek 
opravdu pěkný a historic-
ký,“ řekl Sochor.

V roce 2019 získala 
stezka evropskou značku 
Leading Quality Trails – 
Best of Europe, kterou 
uděluje Evropská asocia-
ce turistických klubů. 
Stezka je hlavním turis-

Pěší stezku údolím Lužnice na Táborsku navštívilo od 
loňského května do letošního dubna 16 631 lidí. Je to 
meziroční nárůst o více než 40 procent. Zástupci Turistické 
oblasti Toulava chystají na stezce, která je dlouhá 
55 kilometrů, nové prvky, rádi by také časem zpřístupnili 
jednu novou vyhlídku, řekl produktový manažer Toulavy  
Jan Sochor. Údaje o návštěvnosti jsou ze sčítačů na trase.
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Mezi Táborem a Bechyní se ře- 
ka dostává do krásného údolí.
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Jihočeskou vesnicí roku se staly 
Albrechtice nad Vltavou 

„Zaslouží si (cenu) za 
zásadní investiční 

projekty v obci a místních 
částech, za environmen-
tální výchovu mládeže 
a občanů ve spolupráci se 
základní školou, za bohatý 
společenský a kulturní ži-
vot. Za podporu dvaceti 
spolků, ta spolková čin-
nost je veliká. Za rozvíjení 
a udržování venkovské 
pospolitosti, za péči o ven-
kovské, historické a sa-
krální stavby, například za 
unikátní kapličkový hřbi-
tov, za podporu místních 
podnikatelů,“ uvedl z hod-
nocení komise Hroch.

Obec se zhruba 960 
obyvateli je v kraji známá 
vedle jiného právě hřbito-
vem, kde je 108 kapliček 
s lidovými malbami a ver-
šovanými náhrobními ná-
pisy. Místostarostka Hana 
Krippnerová řekla, že na 
vítězství nepomýšlela. „Je 
určitě významné tím, že 
jsme se do soutěže přihla-
šovali už pět let. Jako kaž-
dá vesnice jsme chtěli vy-
hrát a jsem ráda, že zrovna 
naše vesnice bude repre-
zentovat i Jihočeský kraj. 
Jsem ráda i kvůli našim 
občanům; nejen že my 
s panem starostou něco 
děláme, ale oni nám tady 
vytváří kulturní a spole-
čenské zázemí,“ řekla 
místostarostka. V srpnu 
2020 obec podpořila i fes-
tival Folková Dálava, urče-
ný na podporu kultury po 
první vlně pandemie. 
V roce 2019, kdy se soutěž 
pořádala naposledy, skon-
čily Albrechtice nad Vlta-
vou v kraji na druhém 
místě.

Další ocenění letos zís-
kaly Doudleby na Česko-
budějovicku, Mažice na 

Táborsku, Drahonice nebo 
Čepřovice na Strakonicku. 
O cenách rozhodovala de-
setičlenná komise, jíž 
předsedala starostka obce 
Svatý Jan nad Malší Růže-
na Balláková.

Po dvouleté přestávce 

zaviněné pandemií koro-
naviru se letos v ČR při-
hlásilo do soutěže 175 ob-
cí. Republikového vítěze 
vyhlásí pořadatelé 17. září 
v Luhačovicích. Nejvíc ob-
cí, dvacet, se letos přihlá-
silo v Jihomoravském kra-

ji. Největší přihlášenou 
obcí je Stráž pod Ralskem 
z Libereckého kraje se 
4057 obyvateli. Nejmenší 
je Suchá Lhota z Pardubic-
kého kraje s 86 obyvateli. 
Organizátoři to uvedli na 
webu. n

Vesnicí roku v Jihočeském kraji se letos staly Albrechtice nad Vltavou na Písecku. 
Postupují tím do celostátního finále. Na druhém místě v Jihočeském kraji skončil 
Mačkov na Strakonicku, třetí byla obec Cehnice na Strakonicku. Výsledky soutěže 
oznámili zástupci vedení komise a Jihočeského kraje. Kraj ocení vítězné obce 
půl milionem korun, zvykem bývá, že vítězná obec dostává 200 000 korun, řekl 
krajský radní Pavel Hroch. O titul v kraji soutěžilo 15 obcí.
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Sklářský mistr 
světa 

vynikajícího úspěchu do-
sáhl student 4. ročníku 
sklářského oboru ob-
chodní akademie, střední 
odborné školy a střední-
ho odborného učiliště 
v třeboni aleš lust na 
mistrovství světa v brou-
šení skla, které se konalo 
ve dnech 3. a 4. června ve 
světlé nad sázavou. ten 
získal 1. místo v kategorii 
střední odborné školy 
sklářské a stal se tak mis-
trem světa v broušení 
skla této kategorie. mist-
rovství se z třeboňské 
školy dále zúčastnili stu-
dentka 3. ročníku marie 
vacková a učitel odborné-
ho výcviku petr jánský, 
který se umístil mezi pro-
fesionály v kategorii ruční 
broušení – povinná tvorba 
na třetím místě. n pja

Dotace pro lékaře 
tábor připraví dotace pro 
lékaře i studenty medicí-
ny z oborů, kterých je ve 
městě nedostatek. jedná 
se o zubaře a praktické 
lékaře pro dospělé, dorost 
i děti. město chce vypsat 
dva dotační programy, 
které by uchazeče více 
motivovali k práci v tábo-
ře. jeden grant nabízí 
bezúročnou půjčku ve vý-
ši dvou milionů korun 
a druhý pak stipendium 
pro studenty zubního lé-
kařství, řekl táborský mís-
tostarosta martin mareda. 
otázku nedostatku lékařů 
neřeší jen tábor. dlouho-
době se jí zabývá také ji-
hočeský kraj. n
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Fialova vláda proto musí jed-
nat aktivněji než doposud. 

Součástí jejích kroků by měla 
být intenzivní vnímavá komu-
nikace směrem k sociálně nej-
zranitelnějším. Důležité jsou 
také symboly. Vláda by je nemě-
la podceňovat. Stojí proti ní po-
měrně zdatná a „sehraná“ opozi-
ce, jež s marketingem a médii 
umí dobře a aktivně pracovat. 
Takže pokud se například v po-
slanecké kantýně servírují jídla 
za cenu výrazně pod běžným 
průměrem, vláda musí počítat 

s tím, že to média „rozmáznou“ 
a že se to v této citlivé době ob-
zvláště obrátí proti ní samotné.

Místo slov činy
Jen se slovy a marketingem 

ale vláda ani tak nevystačí. Musí 
rozhodněji přejít k činům.

Co by tedy měla teď  
ideálně dělat? Tři věci.

Zaprvé, sestavit tří- a desetile-
tý plán rozpočtových úspor 
v řádu stovek miliard. Takové 
úspory ostatně slibovala před 
volbami.

Zadruhé, díky úsporám ulevit 
lidem plošně od inflace trvalým 
snížením daní. A zatřetí, navýše-
ním sociální podpory 25 procen-
tům nejpotřebnějších.

Není třeba, aby zmíněné roz-
počtové úspory a škrty uskuteč-
ňovala hned teď. Ani to není 
prakticky možné. Proto právě 
ony víceleté plány. Už ty ale ra-
tingové agentury uklidní. Pokud 
ulevovat plošně, pak jedině trva-
le, na základě právě realistické-
ho plánu úspor a škrtů.

Dokáže-li vláda v rámci vícele-
tého plánu seškrtat stovky mili-
ard, jak její strany slibovaly před 
volbami, pak ve spojení s budou-
cím ekonomickým růstem je re-
alistické navýšení zacílených 
podpor. Ty též slibovala.

Neví-li si rady se zacílením 
a postupným seškrtáním stovek 
miliard, neměla to slibovat.

Plané sliby?
Pokud tedy její sliby byly pla-

né a nedokáže je naplnit, bylo by 
korektní, aby co nejdříve před-
stoupila s tímto přiznáním před 
voliče. A komunikovala s nimi 
o tom. Aby řekla, jak tedy situaci 
bude řešit jinak, už ovšem v roz-
poru s předvolebními sliby. Tedy 
například navýšením daní, včet-
ně třeba částečného zvýšení 
daně z příjmu fyzických osob, 
k jejímuž snížení došlo v souvis-
losti s takzvaným zrušením su-

perhrubé mzdy. Vládní strany ve 
volbách uspěly, neboť se jim po-
dařilo veřejnosti vsugerovat, že 
veřejné finance ČR jsou v roz-
vratu. To ale nebyla pravda, jak 
potvrzuje třeba i ratingová agen-
tura Moody‘s. Voliči vládních 
stran ale čekají nápravu rozvra-
tu, protože stále míní, že rozvrat 
existuje. To vládu omezuje v po-
moci skutečně potřebným.

Euro nebude
Protože veřejné finance v roz-

vratu nejsou, postačí vládě pou-
ze pozvolné, postupné ozdravo-
vání veřejných financí v rámci 
zmíněného až desetiletého plá-
nu. Jedinou daní za tuto pozvol-
nost bude to, že se Česko připra-
ví o možnost přijmout euro 
dříve než kolem roku 2030. Ač 
totiž veřejné finance nejsou 
v rozvratu, ještě to automaticky 
neznamená, že Česko hned plní 
kritéria pro přijetí eura. Neplní. 
A plnit jen tak nebude.

To, že Česko nebude mít brzy 
euro, ale vládním stranám 
u voličů převážně neuškodí. Po-
kud navíc budou obratně s veřej-
ností komunikovat, i zavilí za-
stánci přijetí eura pochopí, že 
udržení sociálního smíru je 
přednější.  n
Autor je členem Národní 
ekonomické rady vlády (NERV) 
a hlavní ekonom
Trinity Bank.
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Tady je jednoduchý „manuál“ pro 
Fialovu vládu, jak takové krizi čelit
Lidem v Česku letos klesne životní úroveň nejvýrazněji 
od vzniku republiky v roce 1993. Potvrzují to tento týden 
zveřejněná čísla ČSÚ k vývoji reálných mezd v letošním 
prvním čtvrtletí. Frustrace a nespokojenost obyvatelstva, 
zejména sociálně zranitelných skupin, narůstá každým dnem. 
Výhledově hrozí vážný společenský a politický rozkol.

Česko míří do krize, jakou nepamatuje.



IN
ZE

RC
E

12 Řeč peněz Lukáše Kovandy

In
ze

rc
e

Fialova vláda proto musí jed-
nat aktivněji než doposud. 

Součástí jejích kroků by měla 
být intenzivní vnímavá komu-
nikace směrem k sociálně nej-
zranitelnějším. Důležité jsou 
také symboly. Vláda by je nemě-
la podceňovat. Stojí proti ní po-
měrně zdatná a „sehraná“ opozi-
ce, jež s marketingem a médii 
umí dobře a aktivně pracovat. 
Takže pokud se například v po-
slanecké kantýně servírují jídla 
za cenu výrazně pod běžným 
průměrem, vláda musí počítat 

s tím, že to média „rozmáznou“ 
a že se to v této citlivé době ob-
zvláště obrátí proti ní samotné.

Místo slov činy
Jen se slovy a marketingem 

ale vláda ani tak nevystačí. Musí 
rozhodněji přejít k činům.

Co by tedy měla teď  
ideálně dělat? Tři věci.

Zaprvé, sestavit tří- a desetile-
tý plán rozpočtových úspor 
v řádu stovek miliard. Takové 
úspory ostatně slibovala před 
volbami.

Zadruhé, díky úsporám ulevit 
lidem plošně od inflace trvalým 
snížením daní. A zatřetí, navýše-
ním sociální podpory 25 procen-
tům nejpotřebnějších.

Není třeba, aby zmíněné roz-
počtové úspory a škrty uskuteč-
ňovala hned teď. Ani to není 
prakticky možné. Proto právě 
ony víceleté plány. Už ty ale ra-
tingové agentury uklidní. Pokud 
ulevovat plošně, pak jedině trva-
le, na základě právě realistické-
ho plánu úspor a škrtů.

Dokáže-li vláda v rámci vícele-
tého plánu seškrtat stovky mili-
ard, jak její strany slibovaly před 
volbami, pak ve spojení s budou-
cím ekonomickým růstem je re-
alistické navýšení zacílených 
podpor. Ty též slibovala.

Neví-li si rady se zacílením 
a postupným seškrtáním stovek 
miliard, neměla to slibovat.

Plané sliby?
Pokud tedy její sliby byly pla-

né a nedokáže je naplnit, bylo by 
korektní, aby co nejdříve před-
stoupila s tímto přiznáním před 
voliče. A komunikovala s nimi 
o tom. Aby řekla, jak tedy situaci 
bude řešit jinak, už ovšem v roz-
poru s předvolebními sliby. Tedy 
například navýšením daní, včet-
ně třeba částečného zvýšení 
daně z příjmu fyzických osob, 
k jejímuž snížení došlo v souvis-
losti s takzvaným zrušením su-

perhrubé mzdy. Vládní strany ve 
volbách uspěly, neboť se jim po-
dařilo veřejnosti vsugerovat, že 
veřejné finance ČR jsou v roz-
vratu. To ale nebyla pravda, jak 
potvrzuje třeba i ratingová agen-
tura Moody‘s. Voliči vládních 
stran ale čekají nápravu rozvra-
tu, protože stále míní, že rozvrat 
existuje. To vládu omezuje v po-
moci skutečně potřebným.

Euro nebude
Protože veřejné finance v roz-

vratu nejsou, postačí vládě pou-
ze pozvolné, postupné ozdravo-
vání veřejných financí v rámci 
zmíněného až desetiletého plá-
nu. Jedinou daní za tuto pozvol-
nost bude to, že se Česko připra-
ví o možnost přijmout euro 
dříve než kolem roku 2030. Ač 
totiž veřejné finance nejsou 
v rozvratu, ještě to automaticky 
neznamená, že Česko hned plní 
kritéria pro přijetí eura. Neplní. 
A plnit jen tak nebude.

To, že Česko nebude mít brzy 
euro, ale vládním stranám 
u voličů převážně neuškodí. Po-
kud navíc budou obratně s veřej-
ností komunikovat, i zavilí za-
stánci přijetí eura pochopí, že 
udržení sociálního smíru je 
přednější.  n
Autor je členem Národní 
ekonomické rady vlády (NERV) 
a hlavní ekonom
Trinity Bank.

Fo
to

: a
rc

hi
v 

Lu
ká

še
 K

ov
an

dy

Tady je jednoduchý „manuál“ pro 
Fialovu vládu, jak takové krizi čelit
Lidem v Česku letos klesne životní úroveň nejvýrazněji 
od vzniku republiky v roce 1993. Potvrzují to tento týden 
zveřejněná čísla ČSÚ k vývoji reálných mezd v letošním 
prvním čtvrtletí. Frustrace a nespokojenost obyvatelstva, 
zejména sociálně zranitelných skupin, narůstá každým dnem. 
Výhledově hrozí vážný společenský a politický rozkol.

Česko míří do krize, jakou nepamatuje.



IN
ZE

RC
E



IN
ZE

RC
E



IN
ZE

RC
E


