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Do našeho týmu hledáme:
◗ projektanta / projektantku
◗  referenta / referentku 

kmenových dat – plánování 
výroby

◗ betonáře, železáře
◗ dělníky překladišť

Bene�ty pro zaměstnance:
◗ dotované závodní stravování
◗  odpovídající mzdové ohodnocení, 

bonusy, prémie
◗ zdravotní volno s náhradou mzdy (sick days)
◗ příspěvek na životní pojištění
◗ možnost příspěvku na dopravu
◗ příjemný kolektiv

MABA Prefa s.r.o.
Čtvrť J. Hybeše 549
391 81 Veselí nad Lužnicí
mabaprefa@mabaprefa.cz
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Jihočeský kraj připravil 250 milionů korun na podporu obyvatel ohrožených vysokou inflací a nárůstem cen energii. 
Peníze uvolní pro starobní a invalidní důchodce, kteří budou splňovat daná kritéria. Do nich se ale senioři s průměrným 
důchodem v Jihočeském kraji nevejdou. pokračování na str. 2
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Z obsahu čísla

Rozhovor 
s Chilli Ta Thuy

Účastnice kuchařské 
soutěže MasterChef 
a reality show Survivor by 
chtěla lidem předat lásku 
k vaření a probudit v nich 
kuráž v kuchyni 
experimentovat a hrát si. 
Sama více než autentická 
vietnamská jídla vaří 
jakousi fúzi, která je sice 
hodně založená na Asii, 
ale využívá v ní lokální 
suroviny.

více na str. 4 a 5



2 Zpravodajství

Na 4tisícový příspěvek průměrný
jihočeský důchodce nedosáhne

Záměr oznámil jihočes-
ký hejtman Martin 

Kuba (ODS). Samostatně 
žijící senioři s čistým pří-
jmem do 16 tisíc korun 
mají mít nárok na jedno-
rázový příspěvek 4 tisíce 
korun. Pokud důchodce 
žije s partnerem, mají zís-
kat podporu v případě, že 
průměrný měsíční prů-
měr na jednoho člověka 
činí 12 tisíc korun. Každý 
takový senior může zís-
kat 3000 Kč. 

Jenže už v roce 2021 do-
sahoval podle dat České 
správy sociálního zabez-
pečení průměrný sólo dů-
chod mužů v Jihočeském 
kraji 16625 korun, u žen 
to bylo 14063 korun. Žijí-
li senioři v páru a jejich 
důchod dosahuje alespoň 
průměru, podpora se jich 
nebude týkat. 

Za letošní rok ještě ne-
jsou krajská statistická 
data veřejná. Připomeň-
me ale, že i letos se dů-
chody navyšovaly, paušál-
ně o 650 korun, k tomu 
je třeba připočíst ještě 
1,3 % navýšení procentní 
výměry. Mnozí samotní 
senioři tak na 4tisícový 
krajský příspěvek mohou 
zřejmě zapomenout. 
U seniorek pak bude závi-
set, kolik udělá navýšení 
procentní výměry. V pří-
padě invalidních důchod-
ců a předčasných důcho-
dů budou kritéria působit 
podstatně méně přísněji. 
Podle představených kri-
térií nebude mít nárok na 

podporu člověk v důcho-
dovém věku, který je stá-
le zaměstnán. 

„Cílíme zhruba na 
30 procent Jihočechů 
s nejnižšími příjmy, kteří 
mohou mít reálné problé-
my zvládnout letošní 
podzim a zimu. Chceme 
podpořit jihočeské rodiče, 
kteří se aktivně starají 
o budoucnost svých dětí, 
aby nemuseli omezovat 

zejména jejich mimoškol-
ní rozvojové aktivity. 
A také ty, kteří se starali 
o nás a jsou jednou z nej-
zranitelnějších skupin ve 
společnosti, tedy naše se-
niory,“ vysvětlil hejtman 
Kuba.

U starobních nebo inva-
lidních důchodců chce 
kraj na podpoře spolupra-
covat s obcemi. „Důchod-
ci budou o příspěvek žá-
dat u svých obcí, kterým 
kraj pak 50 procent uhra-
dí. Rádi bychom, aby se 
do programu zapojily prá-
vě i obce. Protože stejně 
jako kraj, tak i ony mají 
letos vyšší příjem z vybra-
ných daní,“ dodal Kuba.

Program budou na mi-
mořádném zasedání 
schvalovat 15. srpna jiho-
čeští zastupitelé, má pod-
poru krajské koalice. „Tu-
to iniciativu jsme za náš 
klub v koalici přivítali 
a plně ji podporujeme. 
Podpora rodin s dětmi je 

dokončení ze str. 1 ostatně dlouhodobou pri-
oritou KDU-ČSL, stejně 
jako pomoc zranitelným 
skupinám seniorů. Jsme 
přesvědčeni, že v téhle 
době je nutné právě 
těmhle skupinám co nej-
více cíleně pomoct,“ uve-
dl první náměstek hejt-
mana František Talíř.

Uchazeči pak budou 
moci o jednorázový pří-
spěvek žádat od září. Ku-

ba dodal, že program 
nepřed stavuje žádné mi-
mořádné vydání. Kraj to-
tiž za prvních sedm měsí-
ců letošního roku vybral 
na daních o 700 milionů 
korun více než v minu-
lém roce. 

Příspěvek
na kroužky

Kraj chce přispět dětem 
z rodin, které mají v pře-
počtu čistý měsíční pří-
jem do 13 tisíc korun na 
jednoho člověka. V přípa-
dě manželů, kteří mají tři 
děti, musí být součet pří-

jmů do 65 tisíc korun. 
Kraj v takovém případě 
každému z dětí ve věku 
od tří let do ukončeného 
středoškolského vzdělání 
přispěje jednorázově část-
kou 4 tisíce korun na li-
bovolnou aktivitu. „Mys-
líme tím například 
jazykové kurzy, nebo 
sportovní tréninky a po-
dobně," uvedl Kuba. Pro 
děti do tří let pak kraj 
uvolní 4 tisíce korun, 
s nimiž může rodina libo-
volně nakládat. „Partne-
rem pro vyplacení pří-
spěvku nebude rodič, ale 
organizace, kam dítě do-
chází na školní nebo mi-
moškolní činnost. Tyto 
organizace se budou moci 
přihlásit do programu 
kraje a peníze následně 
dostanou přímo od něj. 
Chceme mít jistotu, že 
peníze jsou použity pou-
ze pro rozvoj dětí,“ dopl-
nil Kuba. Stejnou podpo-
ru pak získají děti do 
osmi let, na něž rodič po-
bírá příspěvek na péči. 
I v těchto dvou případech 
musí žadatelé splňovat 
kritérium měsíčního pří-
jmu do 13 tisíc korun na 
člověka. n Jan Štoll/čtk

Krátce

Stavba skateparku
se zpozdí
Skatepark, který se staví 
ve Strakonicích, bude na-
místo koncem července 
hotový až v září. Firmě 
trva lo déle, než získala 
stavební povolení, a pro 
betonáž potřebuje vhod-
né počasí, ne příliš horké 
ani deštivé. Cena stavby 
zůstane stejná, 10,5 mi-
lionu Kč bez DPH. Inflační 
doložka ve smlouvě není, 
řekl místostarosta Rudolf 
Oberfalcer. Jde o jednu 
z větších letošních měst-
ských investic. Starý 
skate park už nesplňuje 
normy. Firma staví spor-
toviště v režimu design 
and build, což znamená, 
že ho i navrhla. Skatepark 
bude u Otavy, vedle spor-
tovišť Na Křemelce. Zabe-
re necelých 1300 metrů 
čtverečních. Nabídne 
i ocelové doplňky pro jíz-
du na skateboardu, kolo-
běžce, kole a inline brus-
lích. Se skateparkem 
počítá územní studie z ro-
ku 2011. Podle ní by měl 
kolem Otavy vzniknout 
pás sportovišť. Skatepark 
bude prvním z nich, v plo-
še, která navazuje na zim-
ní stadion. Firma tam 
vysa dí i 19 javorů. Stra-
konice mají letos rozpo-
čet s příjmy 562,7 milio-
nu a výdaji 650,9 milionu 
Kč. Schodek rozpočtu 
88,2 milionu kryjí z pro-
středků minu lých let. 
Hlavní investice jsou 
oprava bazénu, zimního 
stadionu či Zvolenské uli-
ce. Město plánovalo kapi-
tálové výdaje téměř 170 
milionů. n IN

ZE
RC

E

Chcete inzerovat
v Našem Regionu?

Kontaktujte nás: 
Eva Hájíčková,

tel.: 774 488 914,
eva.hajickova@a11.cz
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U důchodců chce kraj na 
podpoře spolupracovat 
s obcemi.
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4 Zpravodajství4 Rozhovor

Pamatujete si, kdy se ve 
vás probudila láska k jíd-
lu a vaření? 

Už odmalička jsem byla 
vášnivý jedlík. Milovala 
jsem ochutnávat nové věci 
a co se jídla týká, naši mě 
museli často krotit. Můj 
vztah k vaření se vlastně 
vyvinul z vášně k jídlu sa-
motnému. Už jako malá 
jsem dokázala dobře roz-
poznat chutě. Bavilo mě 
koukat na pořady o vaření 
a bavilo mě samozřejmě 
i pozorovat v kuchyni 
svou mamku. Řekla bych, 
že jsem všeobecně byla 
velmi zvídavé dítě, milo-
vala jsem čtení a vždycky 
mě zajímaly procesy za 
věcmi. Doteď mě fascinuje 
věda. Někdy ve 13 letech 
jsem se rozhodla uvařit 
první recept podle Jamie-
ho Olivera a tím se odstar-
tovalo moje hobby. 

Jaké jídlo vám připomí-
ná dětství?

Dětství mi nejvíce při-
pomíná oblíbené jídlo od 
mé maminky – soi neboli 
lepkavá rýže. Na rozdíl od 
normální rýže se dělá na 
páře, je lepkavá, krémová 
a miluju ji nasladko nebo 
se slanými hlívovými 
chipsy. Uvařit dobré soi je 
umění. Vietnamská hos-
podyňka se soudí podle 
toho, jak dobře dokáže 
toto jídlo připravit, a moje 

maminka je v tom přebor-
nice. Pamatuju si, jak ji 
známí vždycky chválili za 
to, jak skvělé, nadýchané 
soi umí připravit. Troufám 
si říct, že díky mamince 
umím taky skvělé soi, 
i když jako to její asi nikdy 
nebude.

Jaká surovina nesmí ni-
kdy chybět ve vaší ku-
chyni a proč?

Mám pár základů, které 
používám stále dokola: 
kvalitní sójová omáčka, 
sezamový olej a rýžový 
ocet. Jsou skvělými dochu-
covadly a každému jídlu 
dají skvělý šmrnc. Jinak 
základem každého pokr-
mu jsou kvalitní a čerstvé 
suroviny. 

Je podle vás některá su-
rovina či jídlo vážně ne-
doceněné?

Za mě to jsou určitě su-
roviny, které tolik nepo- 
užíváme, přestože u nás 
hojně rostou. Například 
topinambury, které jsou 
chuťově vynikající, nebo 
fenykl, který známe všich-
ni jen v podobě koření. 
Všichni známe zelí nebo 
kapustu, ale takový kade-
řávek má taky svoje kouz-
lo a jsou z něj skvělé 
chipsy. Místo jablek a hru-
šek zkusit kdoule, ze kte-
rých jsou skvělé džemy. 
Co se snažím prosadit i ve 

svém vaření, které je hod-
ně založené na Asii, je po-
užívání surovin, které jsou 
lokální a sezonní. I proto 
nevařím autentická viet-
namská jídla, ale spíše fu-
sion recepty.

Je nějaké jídlo, které 
vážně nesnášíte a nedo-
kážete ho pozřít?

Zatím jsem na žádné ta-
kové nenarazila, ale oprav-
du nemusím šneky. Ne 
kvůli tomu, že by chutnali 
špatně, ale protože se šne-

ků trochu štítím – haha. 
Taky moc nemusím jarní 
cibulku, obzvlášť v syrové 
podobě. 

Máte nějaký gastrono-
mický sen?

Chtěla bych realizovat 
koncept, který mi nějaký 
ten pátek leží v hlavě – při-
pravit jedinečnou zážitko-
vou večeři, kde nebude jíd-
lo párované jen s pitím, ale 
také s hudbou a divadlem. 
Jedná se svým způsobem 
o 5D večeři. Miluji totiž 

příběhy a odmalička jsem 
byla vášnivým čtenářem 
i psavcem. Chtěla bych 
proto spojit všechny tyto 
části dohromady. Zároveň 
mě baví projekty, které 
jsou větší, než jsem já 
sama. Jinými slovy projek-
ty, do kterých se mohou 
zapojit i jiní kreativci 
svým umem a talentem. 
Pak svými sny a vizemi dá-
váte příležitost a prostor 
pro kreativitu i druhých, 
a to je na tom vlastně to 
nejhezčí. 

Chilli se objevila v kuchařské soutěži 
MasterChef, ve které se probojovala 
velmi daleko, ale také v nedávné 
reality show Survivor. V ní soutěžící 
týdny a měsíce přežívali na opuštěném 
ostrově s naprostým minimem 
jídla a bez jakéhokoli komfortu. 
Chilli jen o vlásek uniklo finále 
a vrátila se zpět do Česka s velkými 
kuchařskými plány do budoucna. Jaké 
jídlo jí připomíná dětství, proč zatím 
nevydala svou vlastní kuchařku a jaké 
má gastronomické sny a plány do 
budoucna?

Chilli Ta Thuy: Chci, aby    si lidé „sedli na zadek“!
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Za mě to jsou určitě su-
roviny, které tolik nepo- 
užíváme, přestože u nás 
hojně rostou. Například 
topinambury, které jsou 
chuťově vynikající, nebo 
fenykl, který známe všich-
ni jen v podobě koření. 
Všichni známe zelí nebo 
kapustu, ale takový kade-
řávek má taky svoje kouz-
lo a jsou z něj skvělé 
chipsy. Místo jablek a hru-
šek zkusit kdoule, ze kte-
rých jsou skvělé džemy. 
Co se snažím prosadit i ve 

svém vaření, které je hod-
ně založené na Asii, je po-
užívání surovin, které jsou 
lokální a sezonní. I proto 
nevařím autentická viet-
namská jídla, ale spíše fu-
sion recepty.

Je nějaké jídlo, které 
vážně nesnášíte a nedo-
kážete ho pozřít?

Zatím jsem na žádné ta-
kové nenarazila, ale oprav-
du nemusím šneky. Ne 
kvůli tomu, že by chutnali 
špatně, ale protože se šne-

ků trochu štítím – haha. 
Taky moc nemusím jarní 
cibulku, obzvlášť v syrové 
podobě. 

Máte nějaký gastrono-
mický sen?

Chtěla bych realizovat 
koncept, který mi nějaký 
ten pátek leží v hlavě – při-
pravit jedinečnou zážitko-
vou večeři, kde nebude jíd-
lo párované jen s pitím, ale 
také s hudbou a divadlem. 
Jedná se svým způsobem 
o 5D večeři. Miluji totiž 

příběhy a odmalička jsem 
byla vášnivým čtenářem 
i psavcem. Chtěla bych 
proto spojit všechny tyto 
části dohromady. Zároveň 
mě baví projekty, které 
jsou větší, než jsem já 
sama. Jinými slovy projek-
ty, do kterých se mohou 
zapojit i jiní kreativci 
svým umem a talentem. 
Pak svými sny a vizemi dá-
váte příležitost a prostor 
pro kreativitu i druhých, 
a to je na tom vlastně to 
nejhezčí. 

Chilli se objevila v kuchařské soutěži 
MasterChef, ve které se probojovala 
velmi daleko, ale také v nedávné 
reality show Survivor. V ní soutěžící 
týdny a měsíce přežívali na opuštěném 
ostrově s naprostým minimem 
jídla a bez jakéhokoli komfortu. 
Chilli jen o vlásek uniklo finále 
a vrátila se zpět do Česka s velkými 
kuchařskými plány do budoucna. Jaké 
jídlo jí připomíná dětství, proč zatím 
nevydala svou vlastní kuchařku a jaké 
má gastronomické sny a plány do 
budoucna?

Chilli Ta Thuy: Chci, aby    si lidé „sedli na zadek“!
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Jaký je váš dokonalý gas-
tro plán na celý den.

Můj dokonalý gastro 
plán začíná slavnostním 
brunchem. Miluju kombi-
naci slaného a sladkého, 
takže ideálně nějaká va-
jíčka s dobrým kusem 
kváskového chleba 
a k tomu ovocný koláč 
s tvarohem. Ráda chodím 
na brunche do Sweet and 
Peppers days nebo do Bis-
tro 8 na Vinohradech, kde 

mají i výborné kafe. Šálek 
americana je nutností, 
bez kafe ne- umím moc 
fungovat. Takhle velký 
brunch mě většinou zasy-
tí až do večeře, takže další 
jídlo bych jedla až k veče-
ru. Ideální večeře je typic-
ká vietnamská s rodinou 
u jednoho stolu, kde si 
vzájemně sdílíme pokr-
my. Moje ideální předsta-
va je maminčino soi 
a k tomu křupavé hlívové 

chipsy. Také by nechyběly 
křupavé batátové placky 
se sladkokyselou záliv-
kou. Důležité je pro mě 
to, abych hlavně nemuse-
la vařit já – haha.

Jaké jsou vaše plány do 
budoucna, čemu se 
chcete věnovat a co na-
opak není cesta pro vás?

V současnosti dělám 
hodně cooking show na 
veřejných i soukromých 
akcích, které mě baví. 
Baví mě mluvit o jídle 
a zároveň lidem něco pře-
dat a pozorovat pak jejich 
výrazy, když ochutnávají 
moje výtvory. Rozjíždíme 
teď YouTube kanál, kde 
chci dělat trochu jiná vi-
dea než jen recepty. Chtě-
la bych lidem předat lásku 
k vaření a probudit v nich 
kuráž experimentovat 
a hrát si se surovinami. 
Ráda bych je naučila prin-

cipy, metody vaření a jak 
funguje párování surovin. 
Jaký je například rozdíl 
mezi tím, když zeleninu 
orestuju nebo peču 
v troubě. Bude to takový 
zábavně naučný kanál.

Co je pro vás nejdůleži-
tější?

Moje vlastní vzdělání, 
protože pokud mám li-
dem něco předat, musím 
se sama učit a neustále se 
nutit do nepohodlných 
věcí. Někdy je lehké pod-
lehnout svému egu a udě-
lat něco, na co člověk ale 
ve skutečnosti ještě není 
zralý. V tomhle jsem se už 
párkrát spálila, a i přesto 
že jsem šíleně netrpělivý 
člověk, si musím připomí-
nat, že některé věci potře-
bují čas. Kuchařku i bistro 
jsem mohla mít už před 
dvěma roky, když mi to 
lidé nabízeli, ale věděla 

jsem, že potřebuju ještě 
zkušenosti a čas na to, 
abych mohla udělat obojí 
tak, jak chci. Nechci jen 
další bistro nebo kuchař-
ku, kde bude sbírka recep-
tů. Chci, aby to bylo něco, 
z čeho si lidé „sednou na 
zadek“, a pokud nejsem 
ve fázi, kdy něco takové-
ho mohu vytvořit, pak 
nemá cenu to dělat vůbec. 
n  Terezie Guha

Chilli Ta Thuy: Chci, aby    si lidé „sedli na zadek“!

Tento rozhovor a spoustu 
zajímavého čtení najdete 
v nejnovějším vydání 
časopisu Mladý svět.

l	 Má vietnamské kořeny, ale pochází z Příbrami. Její 
dětství bylo poznamenáno šikanou dětí na příbramském 
sídlišti, kde vyrůstala.

l	 Kromě vaření, miluje zpěv a americký fotbal, který hraje 
závodně v týmu Prague Harpies.

l	 Snem Chili bylo otevřít si vlastní bistro, v němž by vařila 
pokrmy, kterým, jak sama říká, „přidává Chili faktor“. 
Tradiční asijská jídla totiž ozvláštňuje prvky zejména 
evropské kuchyně, čímž z nich vytváří něco neobvyklého.

l	 V soutěži MasterChef Česko 2020 se probojovala mezi 
šest nejlepších a následně přijala nabídku účinkovat 
v drsné reality show Survivor Česko & Slovensko 2022.

CHILLI TA THUY DUNG
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Nové auto má sice dlou-
hou záruku, čistou 

historii, nevýhodou je ale 
vysoká pořizovací cena 
a hlavně není k dispozici 
hned. U žádaných modelů 
nejsou výjimkou ani více 
než roční čekací lhůty. To 
je vzhledem ke stále ros-
toucím cenám důležitý 
fakt, který hraje při roz-
hodování zákazníků ne-
spornou roli. 

Nákupu vozu zpravidla 
předchází průzkum trhu 
a zúžení výběru na něko-
lik modelů či značek. Po-
tvrzují to i data největší-

ho prodejce ojetin u nás. 
„V padesáti procentech 
případů mají zákazníci 
vůz předvybraný na zá-
kladě recenzí nebo zkuše-
ností. Z toho polovina na 
výběru trvá, druhá polo-
vina je ochotná svou vol-
bu na základě doporučení 
přehodnotit,“ říká Petr 
Vaněček, provozní ředitel 
společnosti AURES Hol-
dings, kam patří značky 
AAA AUTO a Mototechna. 
„Jen asi čtvrtina lidí při-
chází do autobazaru s tím, 
že si vůz nechá doporučit 
až na místě,“ dodává. 

Nákup auta v bazaru. Na co nezapomenout?
Pokud se kupující v au-

tomobilech příliš nevy-
zná, je určitě vhodné vzít 
si k nákupu někoho, kdo 
je schopen provést ales-
poň základní prohlídku 
vozu. „U nás v AAA AUTO 
samozřejmě umožňujeme 
detailní kontrolu vlast-
ním automechanikem, 
včetně detailní kontroly 
na zvedáku či testovací 
jízdy,“ doplňuje Vaněček. 
Testovací jízda je velmi 
důležitá a neměli bychom 
ji opomíjet, může totiž 
odhalit mnohé nedostat-
ky, které při pouhé static-
ké kontrole poznat nelze.

Na co se zaměřit? 
První je na řadě exteri-

ér vozu. „Kontrolujte bar-
vu a rovnoměrnost laku, 
jehož tloušťku lze ověřit 
speciálním měřičem. Pro-
věřte spáry, spoje karose-
rie i uchycení jednotli-
vých dílů. V interiéru se 
zaměřte hlavně na opo-

třebování volantu, pedá-
lů, řadicí páky, kryty 
airba gů a vzhled zavaza-
dlového prostoru. Podí-
vejte se i pod koberce 
a plastové kryty,“ přibli-
žuje prověrku vozu Vaně-
ček. Samostatnou kapito-
lou je motor. Jeho chod by 
měl být plynulý, bez jaké-
hokoliv škubání. Při testu 
je dobré zrychlit až do 
maximálních otáček. 
V záběru by neměly být 
žádné prodlevy nebo ztrá-
ty výkonu. Důležitá je 
i prohlídka podvozku. Za-
měřte se na korozi výfu-
ku, stav uložení náprav 
a jejich součástí. Zkontro-
lujte sjetí pneumatik. Ja-
kákoli nepravidelnost 
znamená problém v geo-
metrii či tlumičích. 

Více než třetina vozů 
se kupuje na úvěr

Ohledně potřebné do-
kumentace nezapomeňte 
na dva osobní doklady. 

Hodí se i v případě, že vůz 
kupujete na úvěr, což je 
dnes ve větších autobaza-
rech naprosto běžný způ-
sob nákupu.

„V autocentrech AAA 
AUTO bylo prostřednic-
tvím úvěru v tomto roce 
financováno okolo 35 % 
všech nákupů, zákazníci 
si tak mohou pořídit 
mladší a třeba lépe vy-
bavený vůz,“ říká Petr 
Vaněče k z AAA AUTO 
s tím, že toto číslo prav-
děpodobně dále poroste, 
jelikož nových vozů je 
stále nedostatek, zvýší se 
pravděpodobně i zájem 
o ojetá auta na splátky.

„Našim zákazníkům 
vždy doporučujeme vše si 
důkladně promyslet, 
v současné situaci by ale 
přílišné otálení mohlo 
být na škodu. „Vývoj trhu 
totiž ukazuje, že množ-
ství vozů v nabídce se 
může dále snižovat,“ uza-
vírá Vaněček. n pr

Koupě automobilu nepatří v případě 
většiny lidí mezi běžné každodenní 
činnosti. Je proto důležité se na nákup 
co nejlépe připravit dopředu a vědět, 
co nás může čekat. Zatímco v případě 
nového vozu předpokládáme, že jako 
takový je víceméně v pořádku, u nákupu 
ojetiny může být situace jiná. 
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Rozhovor s Janou Křížovou, 
moderátorkou a šé�ou Hitrádia Faktor

Kde všude se mohou  
letos posluchači s Hitrá-
diem Faktor potkat 
osobně?

Jsme hudební rádio, 
takže rozhodně nebude-
me chybět na koncertech 
Marka Ztraceného v Čes-
kém Krumlově a na festi-
valu České Hrady na Rož-
mberku. Ale zároveň nás 
posluchači potkají i na ob-
líbených regionálních ro-
dinných akcích, například 
na Borůvkobraní v Boro-
vanech nebo na charita-
tivní akci pro budějovic-
kou Bazalku Großberg 
Summer Fest v Nových 
Hradech. A protože jižní 
Čechy mají nejoblíbenější 
„vodáckou dálnici“, náš 
tým v průběhu prázdnin 
vyrazí i na Vltavu. 

Chystá vaše rádio pro le-
tošní rok nějaké změny 
a novinky ve vysílání?

Novinek bude více, ale 
ráda bych zmínila akci 
„Věrné jižní Čechy“. Vědě-
li jste třeba, že medvědář 

Jan Míša Černý se o krum-
lovské medvědy stará 46 
let? Nebo že strojvedoucí 
úzkokolejky Tomáš Malíř 
s parními lokomotivami 
pracuje víc než 20 let? To-
hle téma trochu souvisí se 
mnou, protože už 22 let 
působím v jihočeském 
éteru, z toho 20 let na 
Faktoru a nikdy jsem ne-
přemýšlela, že bych šla 
někam jinam. Chceme 
společně připomenout, že 
Jihočeši jsou opravdoví 
srdcaři.  Pokud nějakého 
podobného znáte, a klid-
ně může pracovat u vás 
v JZD nebo továrně, urči-
tě mi o něm dejte vědět 
na jana.krizova@hitradio.
cz, i jeho příběh rádi zve-
řejníme! 

Jakou regionální osob-
nost byste rádi přivítali 
u vás ve vysílání? 

Nenapadá mě nikdo 
konkrétní. Máme štěstí, 
že většina regionálních 
osobností k nám do rádia 
chodí pravidelně a ráda. 

Jak si máme představit 
typického posluchače 
Hitrádia Faktor? 

Je to Jihočech, rodič 
v nejlepším věku, který se 
snaží skloubit práci, péči 
o rodinu a zábavu. Trou-
fám si tvrdit, že jsem úpl-
ně stejná. Obyčejná holka 
odvedle, která má to štěs-
tí, že může stát v čele jed-
né z nejúspěšnějších roz-
hlasových stanic, a přitom 
jsem máma na plný úva-
zek se spoustou dalších ra-
dostí a starostí. Vážím si 
ale i starších loajálních po-
sluchačů, kteří s námi 
takzvaně „stárnou“, po-
slouchají nás více než 30 
let a považují naše rádio za 
svého přítele. 

Je podle Vás z pohledu 
šé�y regionálního rádia 
váš region nějak speci-
fický? 

Jak už jsem psala výše, 
Jihočeši jsou patrioti.  
Není se čemu divit, náš 
kraj je prostě nádherný 
a jeho obyvatelé skvělí. 
Být Jihočechem je výhra. 

Jaké místo ve vašem kra-
ji máte nejraději a proč? 

Tak těch je opravdu 
hodně. Strakonice, kde 
jsem se narodila a strávila 
víc než 20 let. Budějovice, 
které jsem pojala za svůj 
druhý domov, protože je 
to sice největší jihočeské 
město, ale zároveň i nej-
větší vesnice, kde se znají 
téměř všichni. Pak Rado-
myšl, kde bydlí moje sest-
ra s rodinou a nesmírně 
mi pomáhají s péčí o dce-
ru. Kleť, kde máme vysí-
lač a je tam skvělá hospo-
da, jejíž návštěvu si 
musíte zasloužit výstu-
pem. Dívčí kámen, proto-
že skýtá romantické pro-
cházky. Jihočeské moře 
Lipno, Šumava, mohla 
bych pokračovat doneko-
nečna, protože oblíbe-
ných míst u nás doma na 
jihu mám opravdu hodně. 
A stále objevuji nová. 

Ještě mám na Vás jednu 
osobní otázku. Někde 
jsem zaslechla, že použí-
váte 2 příjmení. Není to 
pro rádio matoucí?

Máte pravdu, někteří 
posluchači v tom mohou 
mít zmatek, protože pou-
žívám obě příjmení. Naro-
dila jsem se jako Fišerová. 

V roce 2003 jsem se prov-
dala a přijala příjmení Kří-
žová. Po necelém roce 
jsem se ale rozvedla. Po-
sluchači nicméně zažili 
svatbu, změnu jména, tak 
jsem si řekla, že jim to ne-
budu komplikovat a zůsta-

nu Křížová. Jenže po pár 
letech jsem otěhotněla, 
Eminky tatínek si mě od-
mítl vzít, takže jsem trva-
la na tom, že se dcera bude 
jmenovat po mně. A jemu 
zase vadilo, že by se jme-
novala po exmanželovi 
(smích). Tak jsem došla na 
matriku, nechala si vrátit 

své rodné příjmení, které 
nese i moje dcera, ale jak 
sami čtete, hůř se to vy-
světluje, takže v éteru stá-
le působím jako Křížová. 
Respektive jako Jana, jak 
mě všichni znají. 
n Zuzana Nevoralová

V rádiu pracuje Jana Křížová od léta roku 2002. Nejprve 
začínala vysílat dopoledne, pak dlouhou dobu moderovala 
ranní show. Po mateřské se stala šéfkou programu  a vrátila 
se do dopoledního bloku. Do Faktoru přišla z píseckého rádia 
Prácheň. Tam začínala na pozici zprávařky. A jak se Jana 
dostala vůbec k moderování? Nejprve pracovala jako 
asistentka ředitele ve firmě na výrobu hnojiv. Objednávat 
kopýtka z Mongolska ji moc nebavilo, a navíc to tam úplně 
nevonělo. Poslouchala rádio a tam říkali, že hledají posilu do 
týmu. Napsala jim, sedla na autobus a jela na konkurz. I když 
se na ni doma zlobili, že jde z tak lukrativní pozice do 
„cirkusu“, tak nakonec do rádia nastoupila a je to pro ni 
dodnes srdeční záležitost. Jana Křížová vystudovala 
Vysokou školu ekonomie a managementu. „Jinak jsem 
šťastná svobodná matka s pětiletou cácorou Emičkou, která 
v rádiu vyrostla a ani bych se nedivila, že v něm jednou taky 
bude pracovat,“ uzavírá povídání Jana Křížová.  

JANA KŘÍŽOVÁ
šéfka Hitrádia Faktor
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Nové auto má sice dlou-
hou záruku, čistou 

historii, nevýhodou je ale 
vysoká pořizovací cena 
a hlavně není k dispozici 
hned. U žádaných modelů 
nejsou výjimkou ani více 
než roční čekací lhůty. To 
je vzhledem ke stále ros-
toucím cenám důležitý 
fakt, který hraje při roz-
hodování zákazníků ne-
spornou roli. 

Nákupu vozu zpravidla 
předchází průzkum trhu 
a zúžení výběru na něko-
lik modelů či značek. Po-
tvrzují to i data největší-

ho prodejce ojetin u nás. 
„V padesáti procentech 
případů mají zákazníci 
vůz předvybraný na zá-
kladě recenzí nebo zkuše-
ností. Z toho polovina na 
výběru trvá, druhá polo-
vina je ochotná svou vol-
bu na základě doporučení 
přehodnotit,“ říká Petr 
Vaněček, provozní ředitel 
společnosti AURES Hol-
dings, kam patří značky 
AAA AUTO a Mototechna. 
„Jen asi čtvrtina lidí při-
chází do autobazaru s tím, 
že si vůz nechá doporučit 
až na místě,“ dodává. 

Nákup auta v bazaru. Na co nezapomenout?
Pokud se kupující v au-

tomobilech příliš nevy-
zná, je určitě vhodné vzít 
si k nákupu někoho, kdo 
je schopen provést ales-
poň základní prohlídku 
vozu. „U nás v AAA AUTO 
samozřejmě umožňujeme 
detailní kontrolu vlast-
ním automechanikem, 
včetně detailní kontroly 
na zvedáku či testovací 
jízdy,“ doplňuje Vaněček. 
Testovací jízda je velmi 
důležitá a neměli bychom 
ji opomíjet, může totiž 
odhalit mnohé nedostat-
ky, které při pouhé static-
ké kontrole poznat nelze.

Na co se zaměřit? 
První je na řadě exteri-

ér vozu. „Kontrolujte bar-
vu a rovnoměrnost laku, 
jehož tloušťku lze ověřit 
speciálním měřičem. Pro-
věřte spáry, spoje karose-
rie i uchycení jednotli-
vých dílů. V interiéru se 
zaměřte hlavně na opo-

třebování volantu, pedá-
lů, řadicí páky, kryty 
airba gů a vzhled zavaza-
dlového prostoru. Podí-
vejte se i pod koberce 
a plastové kryty,“ přibli-
žuje prověrku vozu Vaně-
ček. Samostatnou kapito-
lou je motor. Jeho chod by 
měl být plynulý, bez jaké-
hokoliv škubání. Při testu 
je dobré zrychlit až do 
maximálních otáček. 
V záběru by neměly být 
žádné prodlevy nebo ztrá-
ty výkonu. Důležitá je 
i prohlídka podvozku. Za-
měřte se na korozi výfu-
ku, stav uložení náprav 
a jejich součástí. Zkontro-
lujte sjetí pneumatik. Ja-
kákoli nepravidelnost 
znamená problém v geo-
metrii či tlumičích. 

Více než třetina vozů 
se kupuje na úvěr

Ohledně potřebné do-
kumentace nezapomeňte 
na dva osobní doklady. 

Hodí se i v případě, že vůz 
kupujete na úvěr, což je 
dnes ve větších autobaza-
rech naprosto běžný způ-
sob nákupu.

„V autocentrech AAA 
AUTO bylo prostřednic-
tvím úvěru v tomto roce 
financováno okolo 35 % 
všech nákupů, zákazníci 
si tak mohou pořídit 
mladší a třeba lépe vy-
bavený vůz,“ říká Petr 
Vaněče k z AAA AUTO 
s tím, že toto číslo prav-
děpodobně dále poroste, 
jelikož nových vozů je 
stále nedostatek, zvýší se 
pravděpodobně i zájem 
o ojetá auta na splátky.

„Našim zákazníkům 
vždy doporučujeme vše si 
důkladně promyslet, 
v současné situaci by ale 
přílišné otálení mohlo 
být na škodu. „Vývoj trhu 
totiž ukazuje, že množ-
ství vozů v nabídce se 
může dále snižovat,“ uza-
vírá Vaněček. n pr

Koupě automobilu nepatří v případě 
většiny lidí mezi běžné každodenní 
činnosti. Je proto důležité se na nákup 
co nejlépe připravit dopředu a vědět, 
co nás může čekat. Zatímco v případě 
nového vozu předpokládáme, že jako 
takový je víceméně v pořádku, u nákupu 
ojetiny může být situace jiná. 
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Dalších šest milionů 
korun uvolnil Písek, 

který je majitelem ryb-
niční soustavy, řekla 
mluvčí písecké radnice 

Petra Měšťanová. Některé 
z obnovených rybníků 
mohou nyní lidé využít 
i pro koupání. Rybářství 
dále odstranilo sedmdesá-

Podle obcí kolem jezera 
láká stezka víc turistů 

k Lipnu a nabízí jim vyži-
tí, když je ošklivé počasí. 
Někteří ekologové míní, 
že stezka moc zatěžuje 
přírodu jednodenním tu-
rismem. Stezka se otevře-
la 20. července 2012.

„Je to jeden z hlavních 
motorů letní sezony, nej-
vyhledávanější atrakce na 
Lipensku. Dostala Lipno 
nad Vltavou na mapu. 
Před deseti lety to obletě-
lo zemi, byl to unikát 
a druhá stezka svého dru-
hu v Evropě. Chtěli jsme 
nabídnout klientům, kte-
ří sem přijedou, něco na-
víc,“ řekl Kratochvíl. 
Stezka podle něj přinesla 
nová pracovní místa. Ná-
vštěvnost si drží i díky zá-
bavnímu parku Králov-
ství lesa, který vedle ní 
funguje od roku 2016. Lá-

ká hlavně rodiny s dětmi 
a aktivní seniory. Před 
pandemií to bývalo i přes 
300.000 lidí ročně.

Okolní obce stezku 
chválí. Starosta Frymbur-
ku Oto Řezáč vidí jen kla-
dy. „Vybudovala se atrak-
ce, která přitahuje řadu 
lidí a rozptyluje volnoča-
sové využití na skuteč-
nou přírodu. Turisté jsou 
tu stejně a dáváme jim 
šanci, aby jenom nečekali 
v kempech nebo chato-
vých osadách na to, až vy-
leze sluníčko, ohřeje se 
jezero a užijí si koupání,“ 
řekl Řezáč.

Díky stezce se podle něj 
návštěvníci zajímají také 
o to, kde jsou další vyhlíd-
ková místa. Jedním je ko-
pec Marta nad Frymbur-
kem, hlavně pak 
zřícenina Vítkův Hrádek. 
„To je ještě vyšší level 

Prácheňské rybářství odbahnilo
pět rybníků Purkartické soustavy
Pět rybníků Purkartické soustavy 
nacházející se u Písku odbahnilo 
Prácheňské rybářství. Náklady na 
obnovu rybníků činily téměř 30 milionů 
korun. Prácheňské rybářství na projekt 
získalo od ministerstva zemědělství 
dotaci 24 milionů korun. 

ticentimetrovou vrstvu 
bahna, upravilo břehy 
a odstranilo z nich někte-
ré stromy nebo keře. Ryb-
níky zároveň slouží jako 
hnízdiště vodního ptac-
tva, které se do této loka-
lity vrátilo.

„Obnovou purkartic-
kých rybníků se v žád-
ném případě nesnížily 
hnízdní možnosti pro 
ptactvo, tato lokalita bu-
de nadále významnou 
orni tologickou oblastí. 
Citlivě se zde pracovalo 

i s přilehlými prostory, 
které slouží pro ostatní 
druhy ptactva,“ pozna-
menal vedoucí odboru ži-
votního prostředí písecké 
radnice Miloslav Šatra.

Purkartická rybniční 
soustava je v blízkosti 
jednoho z největších pí-
seckých sídlišt Portyč. 
Obnova také zajistila 
ochranu města před pří-
padnou povodní, protože 
rybníky jsou nyní schop-
ny zadržet až stoletou vo-
du. n

Lipenská Stezka korunami stromů
už přilákala tři miliony turistů 
Stezku korunami stromů u Lipna nad 
Vltavou navštívilo za deset let provozu 
kolem tří milionů lidí. Jde o čísla 
včetně přilehlého zábavního areálu 
Království lesa. Loni to bylo 250.000 lidí 
při výnosech přes 70 milionů korun, 
řekl ředitel firmy Lipno Servis Matěj 
Kratochvíl. 

pohle du do krajiny a na 
Alpy. Synergie je patrná, 
je to dobře provázané. 
Lipno a Frymburk bych 
přirovnal k destinacím 
Caorle a Bibione v Itálii, 
kde Caorle je historické, 
klidnější místo, a Bibione 
je Lipno. Cestovní ruch 
tady tvoří 95 procent na-
šeho pomyslného HDP 
a my se za to nemůžeme 
stydět,“ řekl Řezáč.

Díky stezce míří k Lip-
nu víc turistů. Myslí si to 
starostka Černé v Pošu-
maví Irena Pekárková. 
„Je to atrakce, která je po-
třeba, že sem lidé nejezdí 
jenom za jezerem. Když 
prší, tak mají možnost dě-

lat něco navíc. Hosté, kte-
ří jsou ubytovaní v Čer né 
v Pošumaví, se tam vždy 
jedou podívat, stráví tak 
den i ve vedlejší destina-
ci,“ řekla starostka.

Někteří ekologičtí ak-
tivisté stezku kritizují. 
Edvard Sequens ze sdru-
žení Calla řekl, že „tyto 
projekty jsou vůči přírodě 
tvrdé. Lidé přijedou a od-
jedou, jsou to atrakce, kdy 
je příroda okolo jenom 
pozadím. Lidé si vyjdou 
nahoru, sjedou toboga-
nem, ale to by mohlo stát 
i jinde. Zbytečně přetěžu-
jeme pěknou přírodu ta-
kovými atrakcemi. Vede 
to k přetížení tohoto bře-

hu Lipna jednodenním 
turismem. Mám k této 
stavbě ambivalentní po-
stoj, a to je ještě celkem 
schovaná,“ řekl Sequens.

Stavba stezky stála pod-
le Kratochvíla kolem 
80 milionů korun. Podíle-
la se na ní německá firma 
Erlebnis Akademie AG, 
kótovaná na mnichovské 
burze. Její pilotní projekt 
byla podobná stezka Neu-
schönau v Bavorském le-
se. Erlebnis Akademie AG 
drží ve firmě, pod niž 
stezka spadá, pětinový 
podíl. „Bez našich němec-
kých partnerů by stezka 
nikdy nestála,“ řekl Kra-
tochvíl. n
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Designérka 
v Prachaticích 
Desetiletí tvorby úspěš-
ného studia Anna Mare-
šová designers připomíná 
výstava v Galerii Neu-
mannka v Prachaticích, 
která startuje 29. červen-
ce a potrvá do 28. září. 
Designérka Anna Mare-
šová se do povědomí ve-
řejnosti zapsala kolekcí 
erotických pomůcek pro 
ženy. Pozornost upoutala 
i svým návr hem vyhlídko-
vé tramvaje T3 Coupé ne-
bo kolekcí šperků pro 
českou značku Mooyyy. n



IN
ZE

RC
E



10 Zpravodajství

IN
ZE

RC
E

Cyklisté mohou 
nově využívat 
stezku mezi Novou 
Hlínou a Starou 
Hlínou u Třeboně. 
Vyhnou se tím 
frekventované 
silnici I/34, po níž 
cyklotrasa doposud 
vedla.

Stezka tak nabízí bez-
pečnější cestu pro 

obyvatele Staré Hlíny do 
Třeboně i pro turisty, řekl 
třeboňský starosta Jan 
Váňa.

„Největší přínos pro-
jektu je, že se cyklisté ko-

nečně vyhnou úseku, kdy 
museli jet po přetížené 
silnici, která vede z Čes-
kých Budějovic do Jindři-
chova Hradce. Obyvatelé 

Staré Hlíny se nyní dosta-
nou na kole pohodlně až 
do Třeboně,“ řekl Váňa.

Náklady na vybudování 
více než 600 metrů dlou-

hého asfaltového úseku 
činily zhruba šest milio-
nů korun. Původní pro-
jekt však počítal s nákla-
dy výrazně vyššími.

„Jednalo se o částku 
25 milionů korun. Ale po-
dařilo se nám najít levněj-
ší řešení, za což musím 
poděkovat Rybářství Tře-
boň, po jejichž pozemcích 
část stezky vede,“ uvedl 
starosta. Třeboň a okolí 
patří v letních měsících 
mezi nejvyhledávanější 
turistické cíle na jihu 
Čech. Návštěvníci si po 
regionu často plánují vý-
lety na kolech.

„Díky nové stezce jim 
tím nabízíme větší kom-
fort. A hlavně se tím vy-
hneme možným doprav-
ním nehodám cyklistů, 
které se na silnici I/34 
stávaly a mívaly i fatální 
následky,“ řekl Váňa. n

Vzhledem k tomu, že 
rašeliniště o rozloze 

přibližně 85 hektarů za-
držuje více vody, nelze 
stezku projít takzvaně su-
chou nohou. „Je to ne-
komfortní pro turisty 
a zároveň devastující pro 
obnovující se rašeliniště. 
Proto Správa Národního 
parku Šumava naplánova-
la kompletní rekonstruk-

ci, tedy spíše stavbu plno-
hodnotného poválkového 
chodníku, který začnou 
řemeslníci budovat letos 
1. srpna,“ uvedl mluvčí 
NP Šumava Jan Dvořák.

Šumavský park začal 
s revitalizací Soumarské-
ho rašeliniště před 20 le-
ty. Smyslem projektu by-
lo, aby lokalita zadržovala 
více vody. Původně byla 

U Třeboně je nová cyklostezka

NP Šumava dočasně uzavře
pro návštěvníky Soumarské rašeliniště

Šumavský národní park od 1. srpna 
uzavře pro návštěvníky na tři měsíce 
Soumarské rašeliniště u Volar na 
Prachaticku. Důvodem je rekonstrukce 
povalových chodníků, které postupně 
poškodila stoupající podzemní voda.

na místě až osmimetrová 
vrstva rašeliny, jež se zde 
hromadila více než 
10.000 let. Za minulého 
režimu však byla postup-
ně odvodňována, frézová-
na a odvážena k dalšímu 
zpracování. Naučná stez-
ka po rašeliništi měří při-
bližně 1,5 kilometru. Její 
součástí je i vyhlídková 
věž.

„Rozumíme tomu, že 
pro některé návštěvníky 
je uzavření rašeliniště ne-
příjemné a naruší jim to 
jejich cestovní plány. Ale 
v jiném termínu není 
možné takovou činnost 
vykonávat. Přednost totiž 
má ochrana silně ohrože-
ného tetřívka obecného, 
který se na rašeliništi 
a v jeho blízkém okolí vy-

skytuje,“ uvedl Dvořák. 
Náklady na obnovu pova-
lové stezky po Soumar-
ském rašeliništi vyjdou 
zhruba na 4,5 milionu 
korun.

Šumavský národní park 
následně chystá opravu 
povalového chodníku na 
Chalupské slati poblíž Bo-
rových Lad na Prachatic-
ku. n
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Současná vláda začátkem červ-
na schválila předběžné návr-

hy státních rozpočtů pro léta 
2023 až 2025. Je třeba podtrh-
nout, že jde nutně o návrhy 
předběžné, které ještě mohou 
doznat citelných změn. Nicmé-
ně i tak jde o dokument, který 
naznačuje, jak současná vláda 
uvažuje o svém přístupu k veřej-
ným financím v celém jejím zbý-
vajícím řádném funkčním obdo-
bí. Zkrátka a dobře, žádné 
zásadní ozdravování veřejných 
financí neplánuje nejen letos – 
kdy je to vzhledem k okolnos-
tem typu války na Ukrajině po-
chopitelné –, ale ani v příštích 
letech.

Sekera 300 miliard
V příštím roce by měl schodek 

státního rozpočtu dosahovat 295 
miliard korun. V roce 2024 pak 
296,8 miliardy korun a v roce 
2025 celkem 297,9 miliardy ko-
run. Znamená to, že Fialův kabi-
net plánuje každý rok své vlády 
zatnout „sekeru“ státního roz-
počtu v rozsahu kolem 300 mili-
ard rok.

Z uvedeného plyne, že Fialova 
vláda za léta 2022 až 2025 vytvo-
ří souhrnný schodek čítající 
zhruba 1200 miliard korun. Pro 
srovnání, Babišův kabinet v le-
tech 2018 až 2021 vytvořil sou-
hrnný schodek zhruba 813 mili-
ard. Babišova vláda se ovšem 
v roce 2020 potýkala s nejhlub-
ším propadem české ekonomiky 
v celé její historii, jenž nastal 
v důsledku pandemie. Podle stá-
vajících prognóz zatím během 
vládnutí Fialova kabinetu nemá 
dojít k propadu výkonu české 
ekonomiky, pouze ke zpomalení 
jejího tempa růstu.

Na druhou stranu platí, že 
ekonomický růst, který do roku 

2025 nastane, v relativním vyjá-
dření snižuje závažnost vícemé-
ně 300miliardového schodku. 
Prostě proto, že 300 miliard se 
snáze ztratí v ekonomice o veli-
kosti 7,8 bilionu korun, jakou 
má mít ta česká podle MMF 
v roce 2025, než v ekonomice 
o velikosti 6,5 bilionu, jakou má 
ta česká vykazovat dle MMF le-
tos. Vskutku, ekonomický růst 
může stamiliardové deficity ča-
sem učinit méně závažnými, ny-
nější vláda však voličům slibova-
la mnohem větší ambicióznost 
při ozdravování veřejných finan-
cí.

Zhoršení ratingu?
Sečteno, podrženo, Fialova 

vláda v tuto chvíli počítá s vytvo-
řením ještě o bezmála 50 pro-
cent vyššího souhrnného schod-
ku, než jaký vytvořila jí právě 
proto tolik kritizovaná vláda Ba-
bišova. Za takový výsledek by ra-
tingové agentury Česko určitě 
nepochválily. Zřejmě by v dů-
sledku došlo ke zhoršení ratingu, 
prvnímu od 90. let. Zhoršením 
ratingu už od začátku letošního 
května hrozí – v podobě zhorše-
ní výhledu – agentura Fitch.

Samozřejmě, současná vláda je 
objektivně v nesmírně těžké po-
zici. Lidé jsou z doby pandemie 
zvyklí na to, že je politici dávka-
mi a dluhem uchrání před zhor-
šením životní úrovně i v čase ci-
telného zhoršení ekonomické 
situace. Tu nyní zhoršuje zejmé-
na válka, související sankce a in-
flace. Tedy historicky mimořád-
né okolnosti. Jenže jací jiní 
politici než ti, hlásící se alespoň 
zčásti k pravici, by měli umět 
i v takto mimořádném čase uči-
nit přítrž zhoubně bující nároko-
vosti. Pokud pravice začne s levi-
cí nebo populisty závodit ve 

vyplácení mimořádných dávek 
nebo poskytování nesystémo-
vých úlev, zákonitě přestává být 
pravicí.  n

Autor je členem Národní 
ekonomické rady vlády (NERV) 
a hlavní ekonom
Trinity Bank.

Ministerstvo financí nově plánuje schodek 
rozpočtu pro letošní rok čítající 330 miliard 
korun. Šéf resortu Zbyněk Stanjura právě takový 
deficit navrhne vládě. Prosadí-li jej, nejde o příliš 
ambiciózní výsledek. Fialova vláda totiž plánuje 
letos a v příštích letech dohromady o skoro 50 % 
vyšší schodky než Babišův kabinet

Vyšší schodky rozpočtu 
než za Babiše
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Nabízíme dlouhodobou spolupráci a dlouhodobé 
a pravidelné zisky, včetně podílů na vedení celé 

společnosti.

Více informací na www.zelenavodiku.cz

Energetická fi ntech společnost buduje síť franšízantů 
pro rozvoj své obchodní sítě. Aktuálně poptáváme 
franšízanty či obchodní zástupce ve všech krajích 

a lokalitách po celé ČR, převážně Praha, střední Čechy 
a jižní Morava.

● Velice atraktivní a aktuální nabídka našich produktů 
a extrémně rychlá návratnost vstupní investice 

v horizontu měsíců. 

● Dlouhodobá spolupráce v oblasti „zelené“ energie, 
výkupu a prodeje zelené energie koncovým zákazníkům, 

prodej a pronájem FVE.

● Nízké vstupní investice a požadavek na zřízení 
„klientského“ centra. Velmi rychlá návratnost vstupní 

investice + vysoké zisky v oboru, který je velice 
atraktivní a má naprosto jednoznačnou vládní prioritu 

i v budoucnu.
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Současná vláda začátkem červ-
na schválila předběžné návr-

hy státních rozpočtů pro léta 
2023 až 2025. Je třeba podtrh-
nout, že jde nutně o návrhy 
předběžné, které ještě mohou 
doznat citelných změn. Nicmé-
ně i tak jde o dokument, který 
naznačuje, jak současná vláda 
uvažuje o svém přístupu k veřej-
ným financím v celém jejím zbý-
vajícím řádném funkčním obdo-
bí. Zkrátka a dobře, žádné 
zásadní ozdravování veřejných 
financí neplánuje nejen letos – 
kdy je to vzhledem k okolnos-
tem typu války na Ukrajině po-
chopitelné –, ale ani v příštích 
letech.

Sekera 300 miliard
V příštím roce by měl schodek 

státního rozpočtu dosahovat 295 
miliard korun. V roce 2024 pak 
296,8 miliardy korun a v roce 
2025 celkem 297,9 miliardy ko-
run. Znamená to, že Fialův kabi-
net plánuje každý rok své vlády 
zatnout „sekeru“ státního roz-
počtu v rozsahu kolem 300 mili-
ard rok.

Z uvedeného plyne, že Fialova 
vláda za léta 2022 až 2025 vytvo-
ří souhrnný schodek čítající 
zhruba 1200 miliard korun. Pro 
srovnání, Babišův kabinet v le-
tech 2018 až 2021 vytvořil sou-
hrnný schodek zhruba 813 mili-
ard. Babišova vláda se ovšem 
v roce 2020 potýkala s nejhlub-
ším propadem české ekonomiky 
v celé její historii, jenž nastal 
v důsledku pandemie. Podle stá-
vajících prognóz zatím během 
vládnutí Fialova kabinetu nemá 
dojít k propadu výkonu české 
ekonomiky, pouze ke zpomalení 
jejího tempa růstu.

Na druhou stranu platí, že 
ekonomický růst, který do roku 

2025 nastane, v relativním vyjá-
dření snižuje závažnost vícemé-
ně 300miliardového schodku. 
Prostě proto, že 300 miliard se 
snáze ztratí v ekonomice o veli-
kosti 7,8 bilionu korun, jakou 
má mít ta česká podle MMF 
v roce 2025, než v ekonomice 
o velikosti 6,5 bilionu, jakou má 
ta česká vykazovat dle MMF le-
tos. Vskutku, ekonomický růst 
může stamiliardové deficity ča-
sem učinit méně závažnými, ny-
nější vláda však voličům slibova-
la mnohem větší ambicióznost 
při ozdravování veřejných finan-
cí.

Zhoršení ratingu?
Sečteno, podrženo, Fialova 

vláda v tuto chvíli počítá s vytvo-
řením ještě o bezmála 50 pro-
cent vyššího souhrnného schod-
ku, než jaký vytvořila jí právě 
proto tolik kritizovaná vláda Ba-
bišova. Za takový výsledek by ra-
tingové agentury Česko určitě 
nepochválily. Zřejmě by v dů-
sledku došlo ke zhoršení ratingu, 
prvnímu od 90. let. Zhoršením 
ratingu už od začátku letošního 
května hrozí – v podobě zhorše-
ní výhledu – agentura Fitch.

Samozřejmě, současná vláda je 
objektivně v nesmírně těžké po-
zici. Lidé jsou z doby pandemie 
zvyklí na to, že je politici dávka-
mi a dluhem uchrání před zhor-
šením životní úrovně i v čase ci-
telného zhoršení ekonomické 
situace. Tu nyní zhoršuje zejmé-
na válka, související sankce a in-
flace. Tedy historicky mimořád-
né okolnosti. Jenže jací jiní 
politici než ti, hlásící se alespoň 
zčásti k pravici, by měli umět 
i v takto mimořádném čase uči-
nit přítrž zhoubně bující nároko-
vosti. Pokud pravice začne s levi-
cí nebo populisty závodit ve 

vyplácení mimořádných dávek 
nebo poskytování nesystémo-
vých úlev, zákonitě přestává být 
pravicí.  n

Autor je členem Národní 
ekonomické rady vlády (NERV) 
a hlavní ekonom
Trinity Bank.

Ministerstvo financí nově plánuje schodek 
rozpočtu pro letošní rok čítající 330 miliard 
korun. Šéf resortu Zbyněk Stanjura právě takový 
deficit navrhne vládě. Prosadí-li jej, nejde o příliš 
ambiciózní výsledek. Fialova vláda totiž plánuje 
letos a v příštích letech dohromady o skoro 50 % 
vyšší schodky než Babišův kabinet

Vyšší schodky rozpočtu 
než za Babiše
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Nabízíme dlouhodobou spolupráci a dlouhodobé 
a pravidelné zisky, včetně podílů na vedení celé 

společnosti.

Více informací na www.zelenavodiku.cz

Energetická fi ntech společnost buduje síť franšízantů 
pro rozvoj své obchodní sítě. Aktuálně poptáváme 
franšízanty či obchodní zástupce ve všech krajích 

a lokalitách po celé ČR, převážně Praha, střední Čechy 
a jižní Morava.

● Velice atraktivní a aktuální nabídka našich produktů 
a extrémně rychlá návratnost vstupní investice 

v horizontu měsíců. 

● Dlouhodobá spolupráce v oblasti „zelené“ energie, 
výkupu a prodeje zelené energie koncovým zákazníkům, 

prodej a pronájem FVE.

● Nízké vstupní investice a požadavek na zřízení 
„klientského“ centra. Velmi rychlá návratnost vstupní 

investice + vysoké zisky v oboru, který je velice 
atraktivní a má naprosto jednoznačnou vládní prioritu 

i v budoucnu.
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