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Jste dlouhodobě znám 
jako obhájce "zelené 
Šumavy". Jaké jsou 
dopady tzv. 
bezzásahovosti.

Mám dlouhodobě kri-
tický postoj k tzv. „mo-
derní ochraně přírody“ 
zaváděné ekologickou 
lobby. Jejím jménem ne-
cháváme záměrně 
uschnout tisíce hektarů 
vzrostlých lesů žírem 
kůrovce. Nesmyslný bez-
zásahový režim vede ne-
jen k přímé ztrátě lesa, 
ale také jeho mimopro-
dukčních funkcí, jako je 
zadržování vody v kraji-
ně, produkce kyslíku, při-
rozené ochlazování vy-
tvářením stínu a ochrana 
půdy. Chystám proto 
změnu zákona o národ-
ních parcích, kdy navrhu-
ji zrušit "gumový" a bez-

obsažný termín „ochrana 
přírodních procesů“, kte-
rý přímo způsobil ne-
šťastné usychání lesů na 
Šumavě.

Zejména mladé lidi pálí 
problémy s bydlením. 
Jak jim pomoci?

Složitá dostupnost 
vlastního bydlení je pro 
mladou generaci obrov-
ským problémem. Při ab-
senci rozumné státní by-
tové politiky, je jediným 
subjektem, který může 
pomoci, obec. Schůdnou 
cestou je družstevní byd-
lení. Obec dá k dispozici 
pozemky, na kterých se 
pak realizuje družstevní 
výstavba. Výsledkem je 
pak nižší cena bytu, do-
stupnost i při částečné 
splátce celkové ceny bytu 
i fakt, že družstevník sám 

Tomáš Jirsa: Rolí senátora
je pomáhat lidem a svému kraji
Dlouholetého senátora a starostu 
Hluboké nad Vltavou Tomáše Jirsu zná 
na jihu Čech asi každý. Nejen proto, že 
Hluboká je atraktivním turistickým 
cílem, město se dlouhodobě rozrůstá 
a lidem se zde dobře žije. Senátora Jirsu 
znají dobře starostové jihočeských obcí, 
představitelé nejrůznějších spolků 
a sdružení, ale také občané, kteří 
potřebovali radu či pomoc v obtížné 
situaci. 

nemusí procházet tortu-
rou s bankou při prokazo-
vání své způsobilosti. 
Před dvaceti lety jsme 
s účastí města Hluboká 
začali výstavbu družstev-
ních bytů na Masarykově 
ulici. Na Budějovicku 
jsme pak takto postavili 
přes 300 družstevních 
bytů ve spolupráci s byto-
vým družstvem Novo-
stav. To je cesta.

Dlouhodobým 
jihočeským problémem 
jsou dálnice. Máte 
představu, kdy budou? 

Jihočeskému kraji dlou-
hodobě chybělo napojení 
na celostátní dálniční síť. 
Situace se částečně změ-
nila zprovozněním úseku 
dálnice D3 z Mezna do 
Českých Budějovic. Díky 
dlouhodobému úsilí 
Sdružení pro dálnici, je-
hož jsem členem, by bě-
hem čtyř let mohl být ho-
tov celý úsek D3 až na 
státní hranici v Dolním 
Dvořišti. Také se podařilo 
rozhýbat obchvat Budějo-
vic a naplno se staví i tu-
nel. Vše má být hotovo 
v roce 2024. Pokročilo se 
i s úseky ve Středočeském 
kraji, kde stavba pěti úse-
ků by mohla začít do 
dvou let. Dostavba dálni-
ce D4 je realizována 
v rámci PPP projektu, kde 

nových 32 km do Mirotic 
by mělo být zprovozněno 
v roce 2026. Dálnice do 
jižních Čech jsou priori-
tou a jejich dostavbě se 
chci věnovat i v následují-
cích letech.

Život v každé obci si 
nelze představit bez 
jejích spolků. Jakou roli 
mohou podle vás hrát 
dnes?

Spolky dělají život v ob-
ci pestřejší a lidé v nich 
mají k sobě blíž. Snažím 
se je podporovat dlouho-
době. Spolupracuji napří-
klad s Obcí baráčníků 
v Týně nad Vltavou, se 
senio ry v Prachaticích, 
s hasiči v Benešově nad 
Černou se spolkem pro-
pagující hrady na Malši 

a mnoha dalšími. Navíc 
v této těžké době spolky 
představují první zá-
chrannou síť pro každého 
ze svých členů, kdo se 
ocitl v problémech. O to 
víc roste jejich význam. 
Hezký je příklad Obce ba-
ráčníků, kteří již od roku 
1873 podporují vlast, čes-
kou řeč a naše tradice. Je 
povznášející, když na 
mnohdy staletých prapo-
rech čteme hesla o lásce 
k vlasti a podpoře národa. 
Všichni cítíme, že zejmé-
na dnes jsou zásady baráč-
níků více než potřebné 
pro nás všechny.

Jaký senátor může být 
podle Vás lidem 
užitečný?

Senátor, který se nechá 
zvolit a pak si jen občas 
zajede do Prahy na zase-
dání Senátu, nemá pro 
občany žádný význam. 
Aby mohl být jakýmsi 
ochráncem zájmů a práv 
svého kraje, je nezbytné 
mít pro tuto práci čas 
a vědět, kam se obrátit, 
abyste mohl pomoci. Vy-
budovat takové vztahy ve 
veřejné správě trvá roky, 
ale když se člověk snaží, 
nese to ovoce. Důležité je 
pracovat nejen ve volební 
kampani, ale po celých 
šest let. Být senátorem je 
práce, ne funkce. n pr

Senátor Tomáš Jirsa
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Lidé se před volbami zajímají hlavně 
o drahé energie a vysokou inflaci
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Z obsahu čísla

Rozhovor 
s Emmou 
Srncovou

Originální malířka 
s na první pohled 
rozpoznatelným stylem 
oslaví 80. narozeniny 
jubilejní výstavou v Praze 
a v Olomouci. Navzdory 
požehnanému věku stále 
pracuje – malování je její 
svět, kam si zalézá, když 
je jí smutno, ale i veselo. 
Označení naivní malířka 
ji neuráží, k malování jí 
stačí fantazie a vzpomínky 
na divadlo. 

více na str. 4 a 5

Honza Tuna
v akci
Hradba mlčení 
a chování, které 
reportér Jan Tuna 
nezažil za skoro 
30 let novinářské 
praxe. Tak dopadlo 
přestavení vize 
opozičního uskupení 
Pro Kamenici v čele 
s kandidátkou na 
starostku Vladimírou 
Benešovou.

více na str. 16

Podle jihočeského hejt-
mana Martina Kuby, 

který v Českých Budějo-
vicích figuruje na kandi-
dátní listině ODS, nyní 
poptávka voličů po klasic-
kých komunálních pro-
jektech prakticky není. 
„Je to vidět po celé repub-

lice. Řada kolegů i z ji-
ných měst mi potvrzuje, 
že na ulici v kontaktní 
kampani potkávají lidi, 
kteří z velké části řeší, jak 
to bude s energiemi, jak 
to bude vypadat s inflací 
a jestli vláda přijde s něja-
kým řešením. Tyto otáz-

ky je zajímají více než to, 
jestli město postaví něja-
kou sportovní halu nebo 
něco jiného,“ uvedl.

Podle něj to je logický 
odraz témat, která společ-
nost nyní řeší. Řada poli-
tických subjektů proto si-
tuaci přizpůsobila 

Tyto komunální volby, při nichž budou lidé už 23. a 24. září 
volit zastupitele svých měst a obcí, více než kdy jindy ovlivní 
celostátní témata. Nezvládnuté zdražování elektřiny, plynu 
a tepla, s vysokou inflací. To jsou témata, která zajímají lidi 
v Českých Budějovicích spíše než plány na rozvoj města.

kampaň a nabízí voličům 
například zajištění elek-
trické energie nebo ji-
ných služeb. „Mnohem 
více je to vidět u stran, 
které mají přesah do vlád-
ní koalice nebo opozice. 
Je to logické, protože lidé 
je mají spojené s celostát-
ní politikou,“ řekl Kuba.

Válce na Ukrajině napa-
dené Ruskem se strany 
a hnutí ve svých kampa-
ních nijak výrazně nevě-
nují. Podle českobudějo-
vického primátora Jiřího 

více na str. 11
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Slavíte 80. narozeniny, 
což je úctyhodný věk. 
Jak se cítíte?

Ráno, než vstanu, mám 
hotový plán na celý den. 

Potom je to horší. Stáří 
rozhodně není pro sraby 
a potřebujete mít vybu-
dovanou vůli a optimis-
mus. 

Ještě pracujete? Maluje-
te?

Stále pracuji, nesnáším 
počítač. Bojujeme spolu se 
střídavým úspěchem. Ma-

lování mě drží v pohodě. 
Je to motivace. Obrázky 
přicházejí a nutí mě je rea-
lizovat. Když nějaký za-
čnu, vždy ho dokončím. 
Někdy to trvá dlouho, ale 
s přestávkami se k němu 
stále vracím, až se nako-
nec představa naplní.

Styl, kterým malujete, 
se někdy nazývá naivní. 
Neuráží vás toto označe-
ní?

Vůbec ne. Jsem poučená 
naivka. Maluji vždy, jak 
nejlépe umím, nemusím si 
vymýšlet styly. Stačí mi 
moje fantazie a vzpomín-
ky na divadlo.

Byla jste modelkou i he-
rečkou, ale nakonec jste 
se nejvíc věnovala malíř-
ské paletě. Co vám dává 
malování?

Je to můj svět, kam si za-
lézám, když je mi smutno, 
ale i veselo.

A co vám naopak bere?
Jsem alergická na ředi-

dlo, takže asi trochu oči. Ji-
nak je to moje láska.

Od té doby, kdy jsem se 
dočetla o vašem setkání 
s malířem Janem Zrza-
vým, vidím ve vašich ob-

razech odraz jeho čis-
tých linií. Inspirujete se 
jím? Nebo někým ji-
ným?

Zrzavého Spící lodě 
jsem měla nad postelí již 
v osmnácti letech. René 
Magritte jeho Pršící páno-
vé v buřinkách, Strom, je-
hož kmenem můžete pro-
jít do jiného světa 
a podobně

Když jste se poprala s oš-
klivou nemocí a vyhrála 
jste, namalovala jste 
z vděčnosti osudu ma-
donku. Jaký byl váš 
osud?

Moje madonka je v Ho-
řicích na Šumavě v malé 
kapličce, v jejíž blízkosti 
trávím každoročně celé 
léto. Věřím na osud a ten 
je ke mně milosrdný. Po 
každé facce přijde pohla-
zení.

Co vás za osmdesát let 
života nejvíc potěšilo?

Rodina, tři děti, sedm 
vnoučat a dvě pravnouča-
ta. Malování. A to, že lidé 
mají moje obrázky rádi, 
beru jako bonus.

A co zklamalo?
Když nemáte velká oče-

kávání, nejste zklamaná.

Na prahu 80. narozenin známá malířka konstatuje, že stáří 
rozhodně není pro sraby. Ve svém věku už má přehled, ale 
životu pořád nerozumí, a je vlastně ráda, že neví, co ji ještě 
čeká. Mužům už sice teoreticky rozumí, nicméně nejlépe je jí 
teď s její fenkou Pupinou.

Emma Srncová: Po každé  facce přijde pohlazení
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Udělala byste dnes něco 
jinak, kdybyste mohla 
vrátit čas?

Asi ne. Já se spíš vezu 
s osudem. Nejsem žádný 
velký bojovník. Jen když 
je ohrožena moje rodina, 
stává se ze mě lvice.

Máte tři děti, z nichž 

nejslavnější je dcera 
Barbora, proslavená rolí 
Rampepurdy rampepur-
ďácké, která je hereč-
kou a malířkou jako vy. 
Překvapilo vás, že se vy-
dala ve vašich stopách?

Bylo by divné, kdyby 
dělala něco jiného. Vyrůs-
tala v divadle, táta – gra-

fik – doma kreslil, já zača-
la malovat a Bára točila 
první film již ve dvanácti 
letech.

Co dělají další dvě vaše 
děti?

Dcera Lucie je učitelka. 
Syn Jan pracuje v hotelnic-
tví. 

Máte osm vnoučat. Mys-
líte, že se vydá vaší ces-
tou některé z nich?

Zatím to nevypadá.

Jaká jste byla matka?
Milující, ale vzhledem 

k tomu, že jsem jezdila 
s divadlem po světě, asi 
jsem ideální nebyla. Čím 
jsem starší, snažím se rodi-
ně pomáhat, kde se dá.

Jaká jste babička?
Také milující, ale ne hlí-

dací. Vždy se s nimi potě-
ším a zase jdu.

A jaká jste byla manžel-
ka?

Všichni mí tři manželé 
jsou už nahoře a nevím, co 
si ta o mně povídají. Doko-
nalá jsem asi také nebyla.

Rozumíte mužům?
Teď již ano, teoreticky. 

Ale nyní je pro mě nejpří-
jemnější život s mým 
psem – fenkou Pupinou

Rozumíte už životu?

Když je vám osmdesát, 
máte přehled. Rozumět ži-
votu asi kdy nemůžete. 
Jsem vlastně ráda, že ne-
vím, co mě čeká.

Co byste si teď nejvíc ze 
všeho přála?

Být zdravá, aspoň podle 
možností, aby mi hlava 
fungovala a ruce, aby moh-
ly malovat. A potom us-
nout a odletět za svými 
nahoru. n Jitka Kačánová

Označení naivní malířka ji neuráží. Maluje jak nejlépe umí 
a nemusí si vymýšlet žádné styly.

Emma Srncová: Po každé  facce přijde pohlazení
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l	 Narodila se 22. srpna 1942 v Praze.
l	 Po absolvování gymnázia se stala modelkou. Na jedné 

přehlídce potkala svého budoucího manžela Jiřího Srnce, 
se kterým pak strávila dalších 20 let v Černém divadle. 
Po rozvodu v roce 1980 se začala živit malováním. Má 
za sebou 170 výstav po celém světě.

l	 Má tři děti a osm vnoučat.
l	 Dříve ji bavilo všechno možné. Šila, háčkovala, pletla, 

restaurovala starý nábytek, navrhovala rekvizity 
a vymýšlela přestavby domů a chalup. To ji baví i nyní, 
ale sil ubývá, takže nejraději sedí u stojanu, poslouchá 
hudbu a maluje. A také ráda hodně a dlouho spí.

EMMA SRNCOVÁ



6 Zpravodajství6 Rozhovor

Jste emeritním rekto-
rem Univerzity Karlovy, 
váženým profesorem 
a známým lékařem. Proč 
jste se nyní rozhodl 
ucházet o funkci prezi-
denta republiky?

Pohybuji se ve veřej-
ném prostoru a chci na-
bídnout to, co umím. Vedl 
jsem velké týmy, jako dě-
kan Lékařskou fakultu 
a jako rektor Univerzitu 
Karlovu, a tak dokážu dá-
vat lidi dohromady. A naše 
země, kde budou vyrůstat 
naše děti a vnoučata, mi 
není lhostejná. Chci na-
bídnout své vzdělání, zna-
lost cizích jazyků i svou 
mezinárodní zkušenost, 
kdy jsem mnoho let jsem 
působil v orgánech vědec-
kých společností na světo-
vé úrovni, stejně jako v or-
gánech různých 
univerzitních uskupe-
ních. Ale také chci nabíd-
nout svou pracovitost, 
umění hledat řešení bez 
ideologických brýlí či sna-
hu obklopovat se lidmi, 
kteří jsou ve svých obo-
rech chytřejší než já.

 
Neboli jde o umění hle-
dání kompromisu?

Ve funkcích, které jsem 
vykonával, se setkáváte 
s lidmi, kteří jsou vám 
sympatičtí a třeba se sta-
nou i vašimi přáteli a ka-

marády, ale rovněž s těmi, 
s nimiž lidsky nesouzníte 
a kontakt s nimi je povin-
nost, jež vyplývá z povahy 
vaší práce. Například ne 
každého, s kterým jsem se 
setkával v Karolinu na 
různých akcích, si pozvu 
na chalupu. Na tohle jsem 
zvyklý. A vadí mi, že se 
v současné době vedou ne-
smiřitelné války, kdy ne-
hledáme nejlepší cestu, ale 
snažíme se druhého poní-
žit či zničit. Svět ale není 
jen bílý a černý je mno-
hem pestřejší, stejně jako 
potřeby jednotlivých lidí. 
Musí se hledat řešení, 
v nichž sleví každá ze 
stran. Chybí nám vůle hle-
dat to, co nás spojuje. Roz-
hodnutí ve prospěch jen 
jedné skupiny ničemu ne-
prospívají.

 Samozřejmě jsou i pro-
blémy, které jsou jedno-
značné a u nichž není 
možné kompromis hle-
dat. Těch je ale relativně 
málo. Konsenzuální řeše-
ní každopádně bývá mno-
hem trvalejší.

 
Prezident ve vašem po-
jetí by tedy byl spíše 
spojníkem, než rozdě-
lovníkem společnosti?

Jednoznačně ano. Politi-
ci z různých stran a hnutí 
společnost rozdělují. Tvr-
dí, že jsou ti nejlepší a ti 

druzí, že jsou ti špatní. Ale 
tak to není a v demokracii 
se role obrací. U klíčových 
věcí tak musí být široká 
shoda společnosti, respek-
tive politických reprezen-
tantů, aby to, co se schválí 
a prosadí, vydrželo dlouho.

 
Byl byste aktivním pre-
zidentem, který by se 
účastnil jednání vlády 
a Poslanecké sněmovny?

Samozřejmě, prezident 
musí být aktivní, a to ve 

spolupráci s dalšími orgá-
ny státní moci. Třeba za-
hraniční politika musí 
být společná, česká. Ne 
jedna z Hradu a jedna 
z Černínského paláce, síd-
la ministerstva zahrani-
čích věcí. Klíčové osob-
nosti země se musí ve 
svých jednáních doplňo-
vat a mluvit ve shodě. 
Důležité by pro mě bylo 
rovněž setkávání se s lid-
mi, které mě už nyní vel-
mi naplňuje při kampani. 
Poznávám množství zají-

mavých lidí, od Valašska 
až po Chebsko. A nesmí-
me zapomenout ani na 
jednání s kraji a obcemi.

 
Tedy šlo by o to poslech-
nout si co nejvíce stran 
a na základě toho si vy-
tvořit názor?

Přesně tak. Důležité 
jsou rovněž názory od-
borníků, například pokud 
jde o přijetí, či nepřijetí 
eura a kdy by k němu do-
jít. To je vysoce odborné 

téma, k němuž je potřeba 
vyslechnout množství 
názorů a dbát na rady ex-
pertů, které sice mohou 
být i protichůdné, od to-
ho je ale právě kritická 
diskuse.

 
Prezident sice o řadě 
nejdůležitějších věcí 
v zemi nerozhoduje, má 
na ně ale značný nefor-
mální vliv…

Prezident by měl jed-
notlivé politiky a strany 
dávat dohromady. A ve 

společných diskusích hle-
dat dopředu řešení, proto-
že to je lepší, než násled-
ně vetovat zákony. Jde 
také o to, co si prezident 
určí jako priority a k ja-
kým tématům vystupuje.

 
Pokud byste byl prezi-
dentem už nyní, co bys-
te lidem říkal k cenám 
energií a nadcházející-
mu těžkému podzimu?

V první řadě bych už od 
jara tlačil na vládu a kaž-
dý týden se ptal, co už 
v tomto ohledu udělala. 
To, že ceny energií letí 
vzhůru, je totiž zřejmé už 
od března nebo od dubna. 
Obrysy úsporného tarifu 
jsme se ale dozvěděli až 
po několika měsících. 
Jsou takové, že bych jej 
nazvala spíše úsměvným 
tarifem, než úsporným. 
Neřeší problémy těch nej-
potřebnějších lidí. Vyvíjel 
bych tedy extrémní tlak 
na vládu, aby konala a při-
cházela s návrhy včas!! 
Vždyť k těmto otázkám 
se ministři jednotlivých 
zemí Evropské unie sešli 
až 9. září, protože celý sr-
pen byli v Evropě prázd-
niny, a tak se tam asi ne-

Kdybych byl prezidentem,
od jara bych tlačil na vládu, co dělá
Profesor Tomáš Zima letos završil 
druhé funkční období v pozici rektora 
Univerzity Karlovy, naší nejstarší 
a největší vysoké školy. Dál se tak jako 
přednosta Ústavu lékařské biochemie 
a laboratorní diagnostiky Všeobecní 
fakultní nemocnice věnuje svému 
oboru, stejně jako studentům 1. lékařské 
fakulty. Je ale zoon politikon, a tak se 
nyní uchází o prezidentský úřad. Byl by 
prezidentem aktivním, konsenzuálním 
a se zdravým selským rozumem, říká 
v našem rozhovoru.
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Jsme v energetické válce. 
A vládní tarif je spíš 
úsměvný, než úsporný.
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Jste emeritním rekto-
rem Univerzity Karlovy, 
váženým profesorem 
a známým lékařem. Proč 
jste se nyní rozhodl 
ucházet o funkci prezi-
denta republiky?
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ném prostoru a chci na-
bídnout to, co umím. Vedl 
jsem velké týmy, jako dě-
kan Lékařskou fakultu 
a jako rektor Univerzitu 
Karlovu, a tak dokážu dá-
vat lidi dohromady. A naše 
země, kde budou vyrůstat 
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také o to, co si prezident 
určí jako priority a k ja-
kým tématům vystupuje.

 
Pokud byste byl prezi-
dentem už nyní, co bys-
te lidem říkal k cenám 
energií a nadcházející-
mu těžkému podzimu?

V první řadě bych už od 
jara tlačil na vládu a kaž-
dý týden se ptal, co už 
v tomto ohledu udělala. 
To, že ceny energií letí 
vzhůru, je totiž zřejmé už 
od března nebo od dubna. 
Obrysy úsporného tarifu 
jsme se ale dozvěděli až 
po několika měsících. 
Jsou takové, že bych jej 
nazvala spíše úsměvným 
tarifem, než úsporným. 
Neřeší problémy těch nej-
potřebnějších lidí. Vyvíjel 
bych tedy extrémní tlak 
na vládu, aby konala a při-
cházela s návrhy včas!! 
Vždyť k těmto otázkám 
se ministři jednotlivých 
zemí Evropské unie sešli 
až 9. září, protože celý sr-
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fakultní nemocnice věnuje svému 
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pracovalo. I když na 
Ukrajině zuří válka a tady 
zuří energetická válka. 
Řada zemí přitom už ceny 
energií zastropovala, 
upravila DPH a činí další 
kroky včetně daňových.

Žijeme v paradoxu. 
Česká republika patří 
k významným vývozcům 
elektrické energie, máme 
však jednu z nejdražších 
energií v Evropě. Dvakrát 
dražší než činí evropský 
průměr. Pak je přece něco 
v nepořádku a za to jsou 
zodpovědní politici, vlá-
da. Ta je jako reprezen-
tant státu majoritním 
vlastníkem ČEZu. Vyvá-
žejme energii, ale až bu-
deme mít zajištěnou naši 
energetickou bezpečnost 
za rozumnou cen. Od za-
čátku války na Ukrajině 
sledujeme hry s plynem, 
od té doby je tedy jasné, 
že musíme přijmout řeše-
ní, které zabrání zničují-
cím cenám. Současný stav 
jen nahrává extrémismu 
a plným náměstím.

 
Vláda tedy nepomáhá 
dost?

Vláda je ve složité situa-
ci, ale naši bezpečnost 
v oblasti plynu jsme vý-
razně podcenili. A řešení, 
která zatím přišla v oblasti 
cen energií a plynu mě ne-
přesvědčují o tom, že ty 
nejpotřebnější, jako jsou 
senioři, samoživitelky, 
studenti, mladé rodiny, li-
dé s nejnižšími příjmy ne-
budou mít velké existenč-
ní problémy ! Problémy už 
postihují i střední třídu, je 
to jedovatý koktejl, namí-
chaný třeba i z končících 
fixací hypoték.

Radujeme se z toho, že 
roste výběr DPH, ale když 
zdražují energie, je to lo-
gické. Pak budeme vybra-
né peníze jen složitě pře-
rozdělovat přes úřady 
práce potřebným. Přijde 
mi také, jako kdyby firmy 
stály v otázkách pomoci 
mimo, přitom plyn je klí-
čový pro chemický prů-
mysl, hutě, strojírenství, 
sklárny nebo pekárny 
a další odvětví. Drahé 
energie ničí konkurence-
schopnost českých firem, 
povedou k jejich kra-

chům. A když firma zkra-
chuje, propustí lidi, 
z nichž se stanou neza-
městnaní. Stejně jako 
z jejích dodavatelů.

Mám velké obavy, že 
v podzimních měsících 
mohou tyto černé scénáře, 
které budou významně za-
těžovat rozpočet, nastat. 
Naše ekonomická výkon-
nost klesá a navíc pokraču-
je extrémní zadlužování. 
Chudneme jako jednotliv-
ci, firmy i země.

 Loni jsme spolu ved-
li knižní rozhovor, kte-
rý jsem nazval Lékař 
zdravého rozumu. Do-
stáváme se k tomu i ny-
ní, že je třeba se i v tak-
to složitých věcech 
rozhodovat podle zdra-
vého rozumu?

Musíme hledat řešení 
a ta by měla být adminis-
trativně co nejméně ná-
ročná. V jednoduchosti je 
elegance a krása. Stejně 
tak i v rychlosti. Když 
někomu pomůžete poz-

dě, může se to minout 
účinkem. U některých 
fenoménů musíme také 
opustit ideologii a oprav-
du vzít do hrsti zdravý 
rozum.

 
Jde také o strach udělat 
rozhodnutí?

Pokud jste v manažer-
ské funkci, musíte dělat 
rozhodnutí. Pokud je od-
kládáte, problém neod-
straníte. V medicíně platí 
už od starého Říma, že 

kde je hnis, musí se vy-
pustit. Když se nevypus-
tí, může to člověka i za-
bít. Když situace hnisá 
a neřeší se, vše se jen 
zhoršuje. Strachem, nejis-
totou. A takto neřešené 
problémy mohou vést, 
zvláště třeba u energetic-
ké krize, až k sociálním 
nepokojům.

 
V souvislosti s covido-
vou pandemií se začalo 
hlasitěji říkat, že se-
lhávají elity, zejména 

ty ve vedení Evropské 
unie…

Neumím si představit, 
že by Česká republika ne-
byla součástí Evropské 
unie, to mi přijde jako fan-
tasmagorie. Ale nemyslím 
si, že reformy, o nichž se 
nyní diskutuje, by selhání 
elit vyřešily. Více se jedná 
a schůzuje, než pracuje. 
Úřednický stroj Evropské 
unie je samozřejmě obrov-
ský a čím více členů bude 
Unie mít, tím bude i kom-
plikovanější.

Nejsem si však jistý, 
zda by většina zemí měla 
mít právo přehlasovat ty 
ostatní. Evropská unie 
stojí na humanistických 
principech jejích zaklada-
telů, podle nichž jsou si 
všichni členové rovni. 
Velké, střední i malé stá-
ty, nikdo nemůže být pře-
hlasován. S těmito nápa-
dy teď přicházejí hlavně 
velké státy, Německo ne-
bo Francie. Ale možná si 
neuvědomují, že by se ta-
ké třeba 15 menších států 
mohlo domluvit proti 
nim. I tady by tedy podle 
mě měl být hledán spíše 
konsenzus. Zapracovat by 
bylo možné spíše na akce-

schopnosti bezpečností 
politiky, s těmito kroky 
by ale měli souhlasit 
všichni.

 
Když to celé shrneme, 
pokud byste se stal čes-
kým prezidentem, byl 
byste prezident, který 
by se snažil slyšet 
všechny strany a hledat 
pro všechny nejlepší 
možná a konsenzuální 
řešení problémů?

Společně bychom je 
měli hledat. A pokud je 
to nutné, jako třeba při 
energetické válce, co 
možná nejrychleji. Po-
dobně jako jsme šli velmi 
správně pomáhat Ukraji-
ně ze dne na den. A mož-
ná ještě dodám, že bych 
rád Pražský hrad otevřel 
lidem. Hrad s katedrálou 
jsou srdcem země. Má to 
být otevřené místo pro 
kulturní život, více pro-
pojené s každodenním 
životem, kam půjde na 
procházku babička 
s vnoučaty i mladí lidé 
na rande. Prezident tam 
má pouze kanceláře. 
Hrad je potřeba oživit 
a více zpřístupnit lidem. 
n Jan Januš, pr

Pražský hrad je potřeba 
oživit a více zpřístupnit 
lidem.
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Krátce

Zdražení poplatku
za odpad
Český Krumlov zdraží od 
ledna příštího roku popla-
tek podnikatelům za svoz 
odpadu zhruba o 20 pro-
cent. Zdražení pokryje 
rostoucí náklady na svoz 
a likvidaci odpadů. Nový 
ceník schválila rada měs-
ta, informovala mluvčí 
radnice Petra Nestávalo-
vá. Letos je poplatek ko-
lem 4000 korun za tunu, 
záleží na velikosti provo-
zovny. Zahrnuje skládko-
vání i dopravu, řekla mluv-
čí. Poplatek za odpady 
zdraží od příštího roku 
podnikatelům, kteří jsou 
zapojeni do systému na-
kládání s komunálním od-
padem na území města. 
„Důvodem je letošní velmi 
vysoký nárůst vstupních 
nákladů, což potvrzuje 
aktuál ně vykazovaná me-
ziroční míra inflace dosa-
hující sedmnácti procent. 
Na zvýšení vstupních ná-
kladů bude mít vliv i výše 
zákonného poplatku za 
uložení odpadu pro pod-
nikatele a organizace, 
který stoupne od roku za-
čátku příštího roku o je-
denáct procent na tisíc 
korun za jednu tunu,“ 
uvedla mluvčí. Český 
Krumlov také oznámil, že 
kvůli energetické krizi od-
loží začátek sezony na 
zimním stadionu o tři týd-
ny na čtvrtý zářijový ví-
kend. Ušetří tak kolem 
250.000 korun. Další 
úsporná opatření radnice 
připravuje, ředitelé měst-
ských organizací zpraco-
vávají návrhy, hotové bu-
dou do konce září. n IN
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Chcete inzerovat
v Našem Regionu?

Kontaktujte nás: 
Eva Hájíčková,

tel.: 774 488 914,
eva.hajickova@a11.cz
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Vodňany jsou první 
město v kraji, které 

podobný záměr oznámi-
lo. „Vzhledem k extrém-
nímu nárůstu cen energií 
budeme v polovině pro-
since zavírat sál kulturní-
ho domu a posledním 
představením v tomto ka-
lendářním roce v sále bu-
de vánoční koncert Dasha 
a Pajky Pajk Quintet,“ 
sdělila ředitelka. Podle 
nově nastaveného ceníku 
by středisko v lednu mělo 
zaplatit skoro 290.000 
korun za plyn, letos v led-
nu to bylo 180.000 Kč, 
v předchozích letech bý-
vala částka za leden do 
60.000 korun. Plyn tam 
dodává firma Vemex, 
elektřinu Centropol. Pis-
kačová míní, že se povede 
ušetřit minimálně dvě 
třetiny zmíněné sumy.

„Současně pojedeme 
bez kanceláří. Kdo může, 
bude na home o°ce, a po-
kud budeme potřebovat 

pracovat v kanceláři, bu-
deme mít sdílený prostor 
v kavárně. Celý zadní 
trakt kulturního domu 
bude pouze temperova-
ný,“ řekla ředitelka. Opra-
venou kavárnu zprovozní 
středisko 13. září. Bude 
sloužit i jako komorní 
klubová scéna pro kon-
certy a divadla, promítá-
ní, besedy, přednášky ne-
bo komunitní setkávání.

Z programu tak dočas-
ně zmizí velké kulturní 
produkce. Plesy se v do-
mě podle Piskačové již 
čtyři roky nepořádají. 
„V posledním roce to ale 
stejně bylo tak, že nám 
tady naplnilo sál Divadlo 
Járy Cimrmana, Jaroslav 
Dušek a produkce, jejichž 
program připravovaly 
místní děti ze ZUŠ. Ty by-
ly schopné čtyřikrát napl-
nit sál, ale to bylo v červ-
nu, kdy už se stejně 
netopí. Na všechny ostat-
ní větší produkce chodilo 

Vodňany zavřou přes zimu
sál kulturního domu 
Ve Vodňanech zavřou od poloviny 
prosince do března sál kulturního domu, 
aby město ušetřilo za energie. Úspora 
bude až dvě třetiny ze sumy, kterou by 
jinak město platilo. Od půli prosince do 
března budou kulturní pořady pouze 
v kavárně nebo venku. Velké kulturní 
akce tak dočasně nebudou, na většinu 
z nich chodilo v poslední době málo 
lidí. Návrh městského kulturního 
střediska schválili radní, řekla ředitelka 
Městského kulturního střediska Michala 
Piskačová. málo diváků,“ řekla ředi-

telka.
Málo diváků teď chodí 

i do kina. Když dorazí 
50 lidí, jsou provozovate-
lé šťastní. „Ten sál je pro 
tři sta padesát lidí, je vy-
topený na dvacet jedna 
stupňů a chodí tam mini-
mální množství lidí, při-
tom jsme premiérové 
kino. Co vím, tak s ná-
vštěvností bojují všichni. 
Lidé jednak logicky šetří 
a budou šetřit ještě víc, za 
další se naučili věci sledo-
vat z domu, bavit se ji-
nak,“ míní ředitelka.

Vodňanské kulturní 
středisko má letos pro-

vozní příspěvek 5,8 mi-
lionu korun. Letos v září 
láká třeba na akrobatické 
vystoupení Elišky Brtnic-
ké, v říjnu na Mezinárod-
ní vypravěčský festival 
nebo třídenní slavnosti 
k výročí české státnosti. 
V listopadu dorazí s One 
Human Show Simona 
Bab čáková, chystá se Noc 
diva del. Kavárna se stane 
i útočištěm pro klub heli-
gonkářů nebo pro skupi-
nu mládeže kolem farní-
ho společenství. Na 
náměstí budou pak ad-
ventní trhy a v kostele 
narození Panny Marie 
Česká mše vánoční. n

Kultura ve Vodňanech se přesune do kavárny.
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Svobody, který je lídrem 
kandidátní listiny ANO, 
museli politici kampaň 
proti minulým komunál-
ním volbám upravit. 
„Dříve se více slibovalo, 
kolik se investuje do be-
tonu a asfaltu a co všech-
no se za to postaví. Ale 
nyní je situace jiná, nyní 
budeme bojovat o to, aby-
chom jako město obstáli 
se ctí v krizové situaci, 
aby obyvatelé měli dosta-
tek elektřiny a tepla,“ ře-
kl.

Podobnou zkušenost 
z kontaktní kampaně, 
kterou uváděl Kuba, má 
také lídr českobudějovic-
kých komunistů Vojtěch 
Filip. Uvedl, že dotazy 
voličů se z velké části 
shodují. „Lidé se víc zají-
mají o obecné věci než 
o záležitosti v působnosti 
městské politiky. Voliči se 
podle toho budou rozho-
dovat a my jim nabízíme 
řešení i v oblasti energií,“ 
řekl Filip. Dodal, že 
KSČM bude například 
prosazovat, aby Teplárna 

České Budějovice jako 
městská společnost pro-
dávala obyvatelům města 
i elektřinu.

Komunální volby se le-
tos uskuteční 23. a 24. zá-
ří. Před čtyřmi lety zvítě-
zilo v Českých 
Budějovicích hnutí ANO, 
které získalo 12 mandátů 
v zastupitelstvu. Druhé 
skončilo hnutí Občané 
pro Budějovice (HOPB) 
s devíti mandáty. Třetí 
ODS si zajistila osm za-
stupitelů, čtvrtí Piráti 
šest mandátů a čtyři 
KSČM. Šesté skončilo 
spojenectví STAN a Čis-
tých Budějovic se třemi 
mandáty a sedmá byla ko-
alice Společně pro Budě-
jovice – lidovci a TOP 09 
rovněž se třemi zastupi-
teli. Koalici vytvořily 
ANO, HOPB, Společně pro 
Budějovice a Čisté Budě-
jovice se STAN. V zastupi-
telstvu o 45 členech měla 
původně 27 zastupitelů. 
Potom se počet snížil na 
26, když František Ko-
nečný opustil ANO a stal 
se nezařazeným zastupi-
telem. n sto/čtk

Lidé se před...
dokončení ze str. 1

Strakonice dají přes sedm milionů
na pomoc kvůli energiím
Strakonice dají přes sedm milionů korun seniorům, 
rodinám s dětmi do tří let a rodinám s dětmi 
s postižením na pomoc kvůli rostoucím cenám energií. 
Rozhodli o tom radní, podporu musí ještě schválit 
zastupitelé v polovině září. Příjem žádostí začne 3. října. 
Administrativu a výplatu pomoci zajistí pracovníci 
městského úřadu, informovala mluvčí strakonické 
radnice Markéta Bučoková.
U dětí s trvalým pobytem ve Strakonicích, kterým už 
byly tři roky, a dětí pobírajících příspěvek na péči činí 
podpora 4000 Kč. „U seniorů žijících trvale ve 
Strakonicích je to pro samostatně žijící poživatele 
důchodu 4000 korun, pro seniory ve společné 
domácnosti pak 3000 korun. Předpokládá se, že bude 
nezbytné zpracovat přes 2000 žádostí strakonických 
občanů,“ uvedla mluvčí.
Pracovníci městského úřadu teď připravují formuláře, 
které bude potřeba vyplnit. V polovině září, až záměr 
projednají zastupitelé, chystá radnice spustit informační 
kampaň. „Město Strakonice chce pomoci svým 
obyvatelům, zejména pak seniorům a rodinám s malými 
dětmi, překonat současnou tíživou situaci a připojuje se 
tak k programu Jihočeského kraje na pomoc našim 
občanům,“ uvedla mluvčí radnice. n
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Firma nemá na splácení, 
argumentuje tím, že jí 

Kraj Vysočina nedostateč-
ně kompenzuje prokaza-
telnou ztrátu a nehradí 
odpisy za vozidla. Banka 
Raiºeisenbank firmě 
v dubnu předčasně ukon-
čila úvěrovou smlouvu 
a firma musí zaplatit zbý-
vající sumu. Vyplývá to 
z insolvenčního rejstříku. 
Provoz na tratích vyhlá-
šená insolvence neome-
zuje. Firma má reorgani-
zační plán, který přijala 
nadpoloviční většina 
věři telů, řekl předseda 
správní rady JHMD Boris 
Čajánek.

„Dlužník (JHMD) není 
dlouhodobě schopen sa-
novat ztrátu generovanou 
při poskytování služeb 
Kraji Vysočina. Dlužník 
se tak dostal do nepřízni-
vé hospodářské situace 
(...) financující banka při-
stoupila k zesplatnění 
veškerých úvěrů,“ uvedla 

firma v návrhu. Firma ne-
má na splácení. Banka 
Raiºei senbank, jíž musí 
firma splatit provozní 
a investiční úvěry, uplat-
nila pohledávky za víc 
než 56 milionů korun, 
finan ční úřad pro Jihočes-
ký k raj přes čtyři miliony 
Kč.

Firma uvedla, že kvůli 
tomu, že Kraj Vysočina jí 
málo kompenzuje proka-

Provozovatel úzkokolejky je v insolvenci
Krajský soud v Českých Budějovicích 
zahájil insolvenční řízení s firmou 
Jindřichohradecké místní dráhy 
(JHMD), která provozuje vlaky na 
úzkokolejce. Firma na sebe sama podala 
insolvenční návrh. Ke konci června 
měla 140 věřitelů, dlužila 160,7 milionu 
korun. 

zatelnou ztrátu, jí vznikla 
od roku 2010 do letoška 
trvalá provozní ztráta 108 
milionů korun. Dále 
uvedla, že Kraj Vysočina jí 
za stejné období neuhra-
dil poplatek za použití do-
pravní cesty 16 milionů 
Kč a tento kraj také odmí-
tá uhradit přes 37 milio-
nů za odpisy vozidel. 
Hejtman Vysočiny Vítěz-
slav Schrek (ODS) v květ-
nu řekl, že kraj vůči 
JHMD postupuje podle 
smlouvy.

„V souladu s insolvenč-
ním návrhem a se záko-
nem jsme dali reorgani-
zační plán. Máme 
podporu věřitelů a měli 
bychom zachovat provoz. 
Největší věřitelé vyjádřili 
s plánem souhlas,“ řekl 
Čajánek. Reorganizační 

plán počítá s tím, že se po-
daří narovnat vztahy 
s Krajem Vysočina, bude 
možné prodat část majet-
ku, dočasně odložit splat-
nost pohledávek, popřípa-
dě zvýšit základní kapitál 
a vydat nové akcie. „Před-
pokládáme, že si s Krajem 
Vysočina ty věci vysvětlí-
me,“ řekl Čajánek.

Firma loni požádala 
soud o mimořádné mora-
torium, které platilo půl 
roku. Opatření chránilo 
provozovatele úzkokole-
jek před věřiteli. Firma 
poté na webu uvedla, že 
jednala s věřiteli i akcio-
náři, aby zajistila budouc-
nost. Firma nemá od roku 
2018 uzavřený potřebný 
dodatek smlouvy s Kra-
jem Vysočina. Firma na 
Kraj Vysočina podala ža-
loby. Podle dopravce kraj 
neplní závazek, hradit 
prokazatelné ztráty do-

pravy na úzkokolejce, ře-
kl již dříve Čajánek.

Smlouva mezi Vysoči-
nou a dopravcem skončí 
na podzim 2024. Kraj 
zvažuje, že pak zajistí zá-
kladní obslužnost místo 
vlaků autobusy. Na úzko-
kolejce mezi Kamenicí 
nad Lipou a Obrataní by 
pak jezdily jen turistické 
vlaky. S Jihočeským kra-
jem má firma smlouvu do 
prosince 2024. Hodnota 
pětiletého kontraktu je 
163 milionů korun. Jiho-
český radní Antonín Krák 
(ČSSD) v květnu řekl, že 
smlouvu s krajem podle 
něj JHMD plní.

JHMD vlastní a provo-
zují úzkokolejky z Jindři-
chova Hradce do Obrata-
ně a do Nové Bystřice. 
Vlastní tři parní lokomo-
tivy, tři motorové, osm 
osobních vozů a jeden ná-
kladní. n
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Celoroční dodávky 
STAVEBNÍHO KAMENIVA 
z přírodních zdrojů

www.ceske-sterkopisky.cz

  Čavyně
  Dřenice
  Hrušovany u Brna
  Křenek
  Lhota pod Libčany
  Lípa nad Orlicí
  Nučničky
  Otradovice

  Straškov
  Veletov
  Velká Černoc
  Zlosyň
  Čakany
  Dubnica
  Kočovce
  Udiča
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Písecká galerie 
Sladovna, která 
je zaměřená na 
rodiny s dětmi, 
přilákala v létě 
téměř 19.000 
lidí. Je to o tisíc 
víc než loni. 
Proti poslednímu 
předpandemickému 
roku 2019 to bylo 
asi o dva tisíce 
méně, řekl ředitel 
galerie Adam 
Langer. 

Nejnavštěvovanější vý-
stavou v létě bylo 

Mraveniště, kam také 
může jít najednou nejví-
ce lidí. Od září nabízí Sla-
dovna opět vzdělávací 
programy pro školky 
i školy. Koncem září za-
čne výstava Továrna na 

Utopii, inspirovaná díly 
Karla Čapka. 

„Navzdory poměrně 
slunečnému počasí, ve 
kterém většina rodin po-
chopitelně volí spíše akti-
vity u vody, máme velkou 
radost, že k nám letos 
v létě přišlo téměř deva-
tenáct tisíc lidí, což je o ti-
sícovku dětí a jejich do-

spělých více než loni,“ 
uvedl ředitel Sladovny 
Adam Langer. Nejúspěš-
nějším dnem letošního 
i předchozího roku se stal 
letošní pátek 23. srpna, 
kdy se do galerie vypravi-
lo 713 platících návštěv-
níků. Proti době před 
covi dem byla letos ná-
vštěvnost o něco nižší, 

když v létě 2019 přišlo 
zhruba 21.000 lidí.

Výstavy letos zabíraly 
historicky největší plo-
chu, a to díky expozici o J. 
A. Komenském, kterou 
tvůrci pojali jako cestu 
galerií. Lidé se tak dosta-
nou na běžně nepřístup-
ná místa. Putují po ved-
lejším schodišti nebo 

nahlíží do neopravených 
částí budovy. Výstava po-
trvá do konce roku.

Kdysi průmyslová bu-
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K dostání ve všech trafikách nebo jako předplatné na

www.a11.cz/predplatne

NOVINKA! 
Sorry Křížovky

s desítkami vtipných tajenek
jen za 49 Kč

K dostání ve všech trafikách nebo jako předplatné na
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16 Zpravodajství16 Exkluzivně pro Náš REGION

Honza Tuna v akci

............................................................................................................................

Jak se řídí obec?

Hradba mlčení a chování, které reportér Jan Tuna nezažil za skoro 30 let 
novinářské praxe. Tak dopadlo přestavení vize opozičního uskupení Pro 
Kamenici v čele s kandidátkou na starostku Vladimírou Benešovou. 

Otázky na lídryni Benešovou  
(Pro Kamenici) skončily 
incidentem

O to, kdo další čtyři 
roky povede středo-

českou Kamenici se uchá-
zí dvě uskupení. Stávající 
KAM 21 se současným 
starostou Pavlem Čermá-
kem a uskupení Pro Ka-
menici s lídryní Vladimí-
rou Benešovou. Reportér 
Jan Tuna se do Kamenice 
vydal zeptat obou stran, 
s jakou vizí, by chtěli vést 
další čtyři roky obec s nej-
větším počtem obyvatel. 
Stávající starosta Pavel 
Čermák neměl problém 
odpovídat reportérovi Tu-
novi na otázky spojené 
s řízením obce, vizemi, co 
se v Kamenici povedlo, 
a dokonce i na to, co se 
naopak nepovedlo.  

U lídryně Benešové ale 
Tuna narazil. Nejdříve vy-

žadovala zaslání otázek 
předem. Ty ji Tuna poslal 
– Aktuální problémy obce 
Kamenice, její rozvoj, po-
třeby, plány a vize do bu-
doucna. Samospráva a její 
kompetence. Samospráva 
a státní správa. Tedy nic, 
čeho by se měl kdokoliv 
ucházející se o post sta-
rosty obávat. Aby násled-
ně na natáčení před po-
sledním srpnovým 
zastupitelstvem nepři-
stoupila. „Po konzultaci 
se svým volebním týmem 
a jeho stanoviskem, jsem 
se rozhodla vaši nabídku 
nepřijmout,“ odpověděla 
Benešová.

Kandidátka na starost-
ku Benešová nepřišla na 
natáčení, a ani na jednání 
zastupitelstva. To přitom 

schvalovalo důležité do-
kumenty Kamenice, jako 
změny územního plánu, 
strategický plán, roz-
počtová opatření či pře-
vody pozemků. 

Reálné chování Benešo-
vé je tak na hony vzdále-
né osobnímu mottu, kte-
ré prezentuje voličům na 
webu sdružení Pro Kame-
nici. „Ráda bych, aby úřad 
naslouchal lidem, dával 
jim prostor a spojoval je. 
A aby bylo vedení obce 
otevřenější a průhledněj-
ší.”

Reportér se proto poku-
sil na zastupitelstvu zjis-
tit, proč kandidátka na 
starostku Benešová odmí-
tá odpovídat na otázky. 
Oslovil dvojku sdružení 
a člena volebního týmu 

Romana Dziadkiewicze. 
„Nemám zájem o rozho-
vor,“ řekl Dziadkiewicz 
s tím, že komunikují s ob-
čany na přímo a nepotře-
bují k tomu televize. Do-
dejme, že tento formát 
komunikace vylučuje ja-
koukoliv konfrontaci tvr-
zení politika s fakty. 
„Rozhovor je ukončen, 
pokud vůbec začal,“ od-
pověděl Dziadkiewicz na 
otázku, zda něco skrývají. 
Při dotazu na schopnost 
Benešové ujmout se role 
starostky, když nezvlád-
ne rozhovor s médii, zača-
la atmosféra houstnout. 
„Nechte toho. Už obtěžu-
jete,“ odpověděl Dziad-
kiewicz.

Ani další kandidát sdru-
žení Pro Kamenici Luboš 
Jirgl, nebyl o mnoho sdíl-
nější. „Vy jste také paní 
Benešové doporučil, aby 
jako kandidátka na sta-
rostku neodpovídala, ne-
přišla na zastupitelstvo?“ 
zeptal se Tuna. „Majko, 
všimla jsi si dneska, jak 
kvetou kosatce,“ reagoval 
Jirgl směrem k další kan-
didátce Pro Kamenici  
Marii Hajduškové. Ta  
mu k tomuto pro bu- 
doucnost Kamenice zá-
sadnímu prohlášení přita-
kávala se zdviženým 
palcem.

Takto ve skutečnosti 
přistupují k zájmu veřej-
nosti a základním otáz-
kám budoucnosti obce, 

kandidáti uskupení Pro 
Kamenici, paradoxně 
pod heslem „Pro odpo-
vědné a průhledné hospo-
daření“. 

Toaletní dohra
Na kameru nikdo 

z kandidátů Pro Kameni-
ci, kteří by chtěli řídit 
obec příští čtyři roky, ho-
vořit nechtěl. Jakmile ale 
byla kamera vypnuta, na-
šli ztracenou odvahu a vy-
dali se za Tunou. Ten me-
zitím vyšel z jednání 
zastupitelstva v místní 
restauraci na toaletu. 
„Několik z nich se za 
mnou rozeběhlo, a to pří-
mo až k pisoáru. A došlo 
i na urážky, prostě hrdi-
nové, když se nikdo nedí-
vá,“ popsal Tuna. Dva tři 
lidi, když viděli, že odchá-
zí z místnosti, pokračova-
li za ním k toaletám, po-
tvrdil incident Jiří 
Dvořák, kameraman 
a střihač. n nar
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20 Společnost

Během pár let se pak 
přes vedoucí prodejny 

a oblastní vedoucí vypra-
covala až na oblastní HR 
manažerku. Ráda čte, bě-
há, hraje volejbal, miluje 
Itálii a Vysočinu a dnes 
dává příležitost svým ná-
sledovníkům.

Co budete zájemci 
o práci nabízet, když ho 
budete přesvědčovat, 
aby vzal práci právě 
v PENNY?

Bavíme se o pozicích 
v naší prodejní síti. Pak to 
vždy bude především ma-
lý přátelský, až rodinný 

kolektiv, pak určitě to, že 
vycházíme zaměstnan-
cům vstříc při plánování 
směn, kdy není třeba si 
na každé zařizování brát 
dovolenou, ale je možné 
si přeorganizovat směny 
tak, abyste si dovolenou 
bral skutečně na odpoči-
nek. Nabízíme férové pla-
ty a každý ví, co a za co 
bude dělat. Máme poměr-
ně velké množství benefi-
tů. A v neposlední řadě se 
snažíme s lidmi pracovat. 
Když v někom vidíme po-
tenciál, vytváříme mu 
prostor pro jeho růst nebo 
změnu pozice, která by 

Andrea Dvořáčková: „Hledáme lidi,
co chtějí pracovat v dobré partě“
Většina lidí má představu, že kariéra 
se v dnešní době dělá jenom v Praze 
nebo Brně, přitom to jde i na malém 
městě. Důkazem toho je sympatická 
tmavovláska Andrea Dvořáčková. 
Ta vystudovala angličtinu pro 
manažerskou praxi na UTB ve Zlíně a už 
jako brigádnice začínala na prodejně 
PENNY v Bystřici nad Pernštýnem. 
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mu více vyhovovala. Kaž-
dý u nás může být tím, 
kým chce být.

Co je největší výhodou 
PENNY oproti 
konkurenci?

Je pravda, že práce na 
prodejnách je fyzicky vel-
mi náročná. Nezastíráme 
to a říkám to každému už 
při prvním pohovoru. Na-
ší výhodou je, že jsme 
malý kolektiv a lidé si 
vždy mohou vyjít vstříc 
a domluvit se, protože 
u nás nejsou striktně roz-
dělené role, a všichni dě-
lají všechno. Na jednu 
stranu jsou zastupitelní, 
na druhou si mohou vzá-
jemně vyhovět a za třetí 
nemají práci tak jed-
notvárnou.

Častým argumentem 
uchazečů je, že lidí je na 
prodejnách málo, a že 
se bojí toho, že toho na 
ně bude moc a lidé na 
ně budou nepříjemní…

Na jednu stranu je to 
pravda, ovšem, celé je to 
o samotném vedoucím 
prodejny, jak zná místní 
zvyklosti, jak lidé chodí 
nakupovat, a jak podle to-
ho plánuje směny a jak 
práci organizuje. Schopný 
vedoucí nebo jeho zá-
stupce, kteří si dokáží ur-
čit priority a vědí, co je 
potřeba, to dokáží, a pak 
to zdaleka není takový 
problém, jak se říká. Je 
třeba přijmout, že je to 
práce v obchodě, práce 
s lidmi a umět se domlu-
vit. Ze zkušenosti vím, že 
jsem nikdy z práce neod-
cházela s tím, že mám vše 
úplně hotovo, protože 
jsem si vždy dokázala 
představit, co ještě by se 
dalo udělat, aby naše pro-
dejna vypadala ještě lépe.

 
Kdo se dnes vlastně 
hledá z pohledu 
personalistky složitěji? 
Schopný vedoucí nebo 
ochotný prodavačka 
nebo prodavačka? 

V současné době je 
velmi složité najít člově-
ka, který je ochoten 
praco vat, na jakoukoliv 
pozici. V dnešní době zve-
me na pohovory i lidi, 
které bycho m před ně-
kolika lety nepozvali. Je 
to znát i podle regionu. 
Zcela jiná situace je tady 
na Vyso čině, kde jsou lidé 
za práci u dobrého za-
městnavatele s jistotami 
vděční, a napří klad v oko-
lí Brna nebo Prahy, kde li-
dé ra ději dojíždí hodinu 
do práce do velkého měs-
ta, hlavně aby byla snad-
nější a pohodlnější. Navíc 

jsou v těchto regionech 
i vyšší platy, to je třeba 
přiznat. 

Nakolik pomáhá, že je 
PENNY se svými více 
než 400 prodejnami 
prakticky po celé zemi, 
a že je všude blízko?

To je velký argument, 
zejména na menších měs-
tech, kde lidé dají před-
nost práci v místě bydliš-
tě, protože to mají 
doslova za humny, před 
vyšším platem, neboť 
ušetří na dojíždění a mají 
mnohem více volného ča-
su. n Jan Sesa
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představit, co ještě by se 
dalo udělat, aby naše pro-
dejna vypadala ještě lépe.

 
Kdo se dnes vlastně 
hledá z pohledu 
personalistky složitěji? 
Schopný vedoucí nebo 
ochotný prodavačka 
nebo prodavačka? 

V současné době je 
velmi složité najít člově-
ka, který je ochoten 
praco vat, na jakoukoliv 
pozici. V dnešní době zve-
me na pohovory i lidi, 
které bycho m před ně-
kolika lety nepozvali. Je 
to znát i podle regionu. 
Zcela jiná situace je tady 
na Vyso čině, kde jsou lidé 
za práci u dobrého za-
městnavatele s jistotami 
vděční, a napří klad v oko-
lí Brna nebo Prahy, kde li-
dé ra ději dojíždí hodinu 
do práce do velkého měs-
ta, hlavně aby byla snad-
nější a pohodlnější. Navíc 

jsou v těchto regionech 
i vyšší platy, to je třeba 
přiznat. 

Nakolik pomáhá, že je 
PENNY se svými více 
než 400 prodejnami 
prakticky po celé zemi, 
a že je všude blízko?

To je velký argument, 
zejména na menších měs-
tech, kde lidé dají před-
nost práci v místě bydliš-
tě, protože to mají 
doslova za humny, před 
vyšším platem, neboť 
ušetří na dojíždění a mají 
mnohem více volného ča-
su. n Jan Sesa
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Svatováclavské slavnos-
ti nabídnou od 23. do 

28. září jarmark, hudbu, 
folklorní soubory, setkání 
Václavů a Václavek, ko-
mentované prohlídky 
muzeí a památek či den 
lovců mamutů v Dobrko-
vické jeskyni. Z hudební-
ků se představí třeba Mi-
chal Prokop, Nezmaři 
nebo Radka Fišarová 
s poc tou Edith Piaf.

„Je to přátelské setkání, 
velká tradice, oslava svát-
ku svatého Václava jako 
patrona české země, ale 
také Českého Krumlova 
a zároveň vinařů a pivo-
varníků. Těší nás, že se 
aktivně zapojují i míst-
ní,“ řekl ředitel městské-
ho divadla Jan Vozábal.

Hlavní program bude 
na náměstí Svornosti 
a v klášterní galerii. Zapo-

Český Krumlov chystá Svatováclavské slavnosti
Český Krumlov připravil na podzim 
několik kulturních akcí. Tisíce lidí 
jezdí na Svatováclavské slavnosti, 
nabídku zpestří i festival vína nebo 
Dny evropského dědictví. Na říjnový 
vodácký maraton se chystá 1500 lidí 
včetně kajakáře Josefa Dostála. Po dvou 
letech, kdy tomu bránila pandemie, 
bude plnohodnotný adventní program, 
jenž zahrne 80 akcí. Náklady na 
Svatováclavské slavnosti letos vzrostly 
meziročně o 120.000 na 700.000 korun.

jí se také místní ukra-
jinský spolek, připraví 
piro hy nebo boršč. V kláš-
terech vznikne busta sv. 
Václava, řemeslníci vyro-
bí doplňky jako helmici, 
kopí nebo praporec.

Náklady na slavnosti 
proti loňsku stouply. 
„Rostou nejenom ceny 
služeb, ale i honoráře 
a cestovné,“ řekl manažer 
kultury z radnice Filip 
Putschögl. Podle mís-
tostarosty Martina Háka 
(Nezávislí a TOP 09) má 

ale město při slavnostech 
vyšší příjmy z parkova-
cích poplatků či z ubyto-
vání. Program 20. ročníku 
akce je na webu. Na slav-
nosti jezdívá až 10.000 li-
dí.

V říjnu oživí turistický 
ruch 20. ročník vodácké-
ho maratonu. „Prodá se 
1500 startovních čísel, je-
de se z Vyššího Brodu 
a Rožmberka, na to se na-
baluje celý vodácký prů-
mysl. Máme radost, že 
poje de i mistr světa (kaja-

kář) Josef Dostál,“ řekl 
Hák.

Po dvou letech nabídne 
Krumlov plnohodnotný 
adventní program, jenž 
potrvá 40 dní až do Tří 
králů. Bude to kolem 
80 akcí. „Advent je dnes 
ucelený produkt, nejdelší 
advent v republice. Na 
víken dy bývá ubytování 
vyprodané. CzechTou-
rism říká, že je dobré, že 
nejen Vídeň a Norimberk, 
ale i Krumlov má dnes už 
silný advent,“ řekl Hák. n
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