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 Politická scéna před rozpuštěním Nečasovy vlá-
dy připomínala spíš kolbiště, než zákonodárnou 
iniciativu ve prospěch občanů. Proč máte chuť 
vstoupit do nejvyšší politiky právě teď a co bys-
te rád změnil?
Po odchodu vlády Petra Nečase se situace na tom-
to, jak vy říkáte, kolbišti trochu zklidnila. A pevně 
věřím, že tento trend bude pokračovat hlavně po 
říjnových volbách. Je třeba upustit od vzájemných 
půtek mezi politiky a zaměřit se na práci pro ob-
čany a stát. Kvůli tomu jsou přece politici vole-
ni a placeni. Já jsem byl 10 let starostou malé-
ho pohraničního města a teď jsem už pátým ro-
kem hejtmanem Jihočeského kraje. Proto vím, 
že ani ten nejlepší starosta nebo hejtman ně-
kdy nemůže pomoct lidem s jejich starostmi, 
protože některé zákony, přijímané poslanci, 
to prostě nedovolují. Chceme-li v tomto ně-
co změnit, je potřeba, aby se poslanci stali 
lidé s komunální zkušeností, kteří nejlépe 
vědí, co lidi trápí. 

 Už druhé volební období jste hejtma-
nem Jihočeského kraje. Existují témata, 
která vaše krajany trápí a jež ani z této 
pozice nemůžete ovlivnit?
Tím, co Jihočechy už dlouhodobě trá-
pí, je shánění prostředků na nesmy-
slně a do nekonečna protahovanou 
dostavbu dálnice D3 i IV. železniční-
ho koridoru. Bez nich se náš kraj ne-
může napojit nejen na vnitrostátní, 
ale i zahraniční plnohodnotnou do-
pravní síť. Což s sebou samozřej-
mě přináší další komplikace, od hle-
dání různých investorů, kteří by ta-

dy u nás dali lidem dobře placenou 
práci, až po cestovní ruch. Lidi ale 
trápí i zdánlivě obyčejné problé-
my. Chtějí mít práci a z výpla-
ty pak zaplatit nájem nebo hy-
potéku. Chtějí dopřát svým dě-
tem dobré vzdělání a chtějí se 

včas dostat do dobré nemocnice, když už mají problé-
my se zdravím. Chtějí fungující veřejnou dopravu i od-
voz popelnic. Chtějí, aby je v případě katastrof a po-
hrom ochránil dobře fungující stát.

 Jste stínovým ministrem ČSSD pro místní rozvoj. 
S jakými prioritami byste se zkušenostmi z komunální 
politiky i z hejtmanství na tento post nastoupil?
Jedním z nejpalčivějších problémů tohoto rezortu je čer-
pání dotací. Koneckonců jako hejtman to vidím z prv-
ní ruky. Už teď je zřejmé, že Česká republika nevyčer-
pá až dvě třetiny fi nančních prostředků z Evropské unie, 
což je nezpochybnitelná vizitka bývalé Nečasovy vlády. 
Přitom to jsou peníze, které mohou naší zemi pomoct 
ve zlepšení stavu silnic, modernizaci nemocnic nebo zá-
kladního a středního školství. Opravdu máme tolik na-
šich zbytečných peněz, že si můžeme dovolit ty evrop-
ské nevyčerpat a vrátit?

 Které vlastnosti musí mít podle vašeho názoru zod-
povědný politik?
Jsem přesvědčen, že každý, kdo se uchází o hlasy voličů, 
musí být důvěryhodný. Lidé vám musí věřit, že splníte 
jejich očekávání. A tady nejde lhát, možná jedno období, 
než lidé poznají, co jste zač. Troufám si se vší skromnos-
tí tvrdit, že kdybych byl jen nějaká rychlokvaška, která 
nedrží dané slovo a na kterou se lidé nemohou spoleh-
nout, dávno bych už v politice nebyl.

 Pomyslně klepete na dveře Poslanecké sněmovny. 
Můžete připomenout, jak se formovala vaše dosavad-
ní politická kariéra?
Každý, koho se na mne zeptáte, vám potvrdí, že jsem 
si tu cestičku vyšlapal doslova od píky. O politické dění 
v mé Nové Bystřici jsem se zajímal už v době, kdy jsem 
tam učil na základní škole, a naplno jsem do něj vstou-
pil, když mě zvolili tamním starostou. Získané zkuše-
nosti mi pak pomohly coby řadovému členovi krajského 
zastupitelstva a přispěly i k vítězství ČSSD v krajských 
volbách 2008, kdy jsem se stal poprvé hejtmanem. Co 
bude dál, záleží na lidech.

 Co můžete voličům slíbit a co jim vzkazujete?
Kdo mě zná, ví, že nikdy neslibuji nic, co nemohu spl-
nit. Možná je to politicky naivní, ale zase se pak kaž-
dé ráno můžete s klidným svědomím podívat do zrca-
dla. Lidem, kteří dají hlas mně, nebo ČSSD mohu slí-
bit, že v poslaneckých lavicích nebudu spát, ale tvr-
dě se brát za takové zákony, které jim zlepší život. Jde 
přece o nás a naše děti, které budou jednou pokračo-
vat v naší práci a měly by na něco dobrého navázat. 
A proto vy, kterým není budoucnost České republiky 
lhostejná, a nechcete jen nadávat v hospodě, přijď-
te k volbám!

Mgr. Jiří Zimola
Vystudoval Pedagogickou fakultu Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, aprobace český jazyk a dějepis. V letech 1995 – 1998 učil na ZŠ 
v Nové Bystřici. Od roku 1998 byl tři volební období starostou města Nová Bystřice. Do ČSSD vstoupil v roce 2000. Od roku 2004 je členem Zastu-
pitelstva Jihočeského kraje. V roce 2008 byl jako lídr kandidátky ČSSD zvolen do Zastupitelstva Jihočeského kraje a následně do funkce hejtmana. 
V roce 2012 svůj mandát obhájil. Je otcem tří dětí. 

České Budějovice | Další zastavení před-
sedy ČSSD Bohuslava Sobotky po krajích 
České republiky se ve čtvrtek 10. října 
konalo v jižních Čechách. Přijel podpořit 
zdejší čelní kandidáty sociální demokra-
cie v předčasných volbách do Poslanecké 
sněmovny - hejtmana a lídra kandidátky 
jižních Čech Jiřího Zimolu, stínového mi-
nistra fi nancí Jana Mládka a bývalou po-
slankyni Vlastu Bohdalovou.

Na tiskové konferenci byly hlavními téma-
ty dostavba dálnice D3 a obchvaty krajské 
metropole, bez  kterých zůstanou jižní Če-
chy stranou zájmu velkých investorů, dále 
cesty k nastartování hospodářského růstu,  
nová úhradová vyhláška a stabilizace toku 
peněz do zdravotnictví a také reforma re-
gionálního školství. Jak zdůraznila Vlasta 
Bohdalová, v tomto směru zůstalo v před-
časně rozpuštěné sněmovně mnoho dluhů  

- v reformě školského systému, kariérním 
řádu i povinné docházky dětí do MŠ před 
vstupem do základní školy. Všichni pří-
tomní novináře, a později i občany na mí-
tinku v kulturním domě Vltava ujistili, že 
zákony i projekty jsou připraveny. Jde o to, 
aby je ČSSD svojí vahou dokázala v příštím 
volebním období prosadit. O tom koncem 
října rozhodnou voliči. 

Text a foto: Metropol   

Bohuslav Sobotka přijel podpořit kandidáty ČSSD v jižních Čechách 

Jde o nás a naše děti
Za několik dní půjdeme k volebním urnám s nadějí, že se v České republice změní život k lepšímu nám všem. 
Jedním z těch, kteří by rádi usedli do Poslanecké sněmovny a zodpovědně vykonávali službu pro lidi této země, 
je hejtman Jiří Zimola, lídr kandidátky ČSSD v jižních Čechách.

OC Central Most
Radniční 3400, Most 
tel: +420 725 384 448

Krupská 14/21
Teplice
tel: +420 725 384 438

Korunní 91
Praha 3
tel: +420 606 094 146

italská, vzrušující módaMost : Teplice : Praha
dennyrosecz.com da
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Stanice technické kontroly STK - SME - LPG STKSt i t h i ké k t l STK SME LPG STKSt t h i ké k t STKK SSMEE LPPG STKK

STK     RASPENAVA

tel. 482 319 126  www.stkraspenava.cz

Raspenava
Frýdlantská ul. 772

 Po - Čt 7:30 - 17:00
 Pá 7:30 - 14:30
 So 8:00 - 13:00

SOBOTNÍ 

PROVOZ 

od 8 do 13 h.h
PPP

 
 

h.

 Minulá politická scéna jen má-
lo připomínala starost o službu ob-
čanům. Proč jste se rozhodl kandi-
dovat právě v této době a co byste 
chtěl změnit především?
Celý život se pohybuji ve zdravot-
nictví. Nesystémové zásahy minu-
lé vlády a způsobená krize zdra-
votnictví mě ovlivnily natolik, že 
jsem nabídku kandidatury přijal. 
Zdravotnictví potřebuje ekonomic-
ky stabilizovat a provázat jeho or-
ganizace stejně, jako spravedlivě 
ohodnotit lékaře i nelékařské pra-
covníky. Musíme udržet kvalitní 
zdravotní péči pro všechny a úzce 
ji provázat s nabídkou sociálních 
služeb. Dle mého názoru jsem na 

kraji nejen v této oblasti získal ne-
málo zkušeností.

 A konkrétně v Kraji Vysočina?
Vysočina je venkovským regionem. 
Dosud mám pocit, že v Praze se o pod-
poře venkova hodně mluví a málo či-
ní. Rozvoj venkova a zemědělství je 
nezbytné skutečně podporovat, eko-
nomicky, dopravní obslužností i vzdě-
láváním. 

 Od roku 2008 jste hejtmanem. 
Jak se dá tato časově náročná po-
zice skloubit s poslaneckým man-
dátem?
Souběhy těchto funkcí jsou známé, 
avšak osobní zkušenost s kombina-
cí funkce hejtmana s prací poslan-
ce nemám. Proto nemohu soudit, ale 

Hejtman Jiří Běhounek: V Praze se o podpoře venkova hodně mluví a málo činí
každopádně stále opakuji, že otázka 
mého dalšího působení bude aktuál-
ní až po výsledku voleb. Rozhodnu 
se tak, aby to bylo pro Vysočinu co 
nejprospěšnější.

 Jak vnímáte probíhající volební 
kampaň v regionu?
I přesto, že politická uskupení ma-
jí tentokrát na volební kampaň ne-
zvykle málo času, zatím jsem na Vy-
sočině nezaznamenal žádné neko-
rektní jednání nebo nečestný politic-
ký boj. Političtí soupeři mohou mít 
na určitou věc odlišný názor, mo-
hou prosazovat odlišná řešení, ale 
nikdy by se neměli snížit k pomlu-
vám, osobním útokům a bezdůvod-
nému znevažování jiného politické-
ho kandidáta. Kdo se chová čestně 
v předvolební kampani, nemá vět-
šinou důvod chovat se pak odlišně 
v poslanecké lavici.  (met)

Česká republika spěje k předčasným volbám. Lídrem kandidátky ČSSD v Kra-
ji Vysočina je hejtman Jiří Běhounek.  Metropol se ho zeptal, s jakou vizí chce 
vstoupit do Poslanecké sněmovny a jak vnímá volební kampaň v regionu.

V hotelu International Best Wes-
tern Brno se bude konat od 21. do 
22. listopadu 8. výroční konference, 
kterou pořádá Asociace hotelů a re-
staurací České republiky.

Asociace hotelů a restaurací je pro-
fesní, nepolitickou organizací, kte-
rá nabízí svým členům uspokojo-
vání jejich zájmů a potřeb. V zájmu 
svých členů například jedná s řadou 
organizací o zvýhodnění podmínek. 
Svými kroky na poli dolní a horní 
komory Parlamentu ČR, se asocia-
ci podařilo vyjednat řadu legislativ-
ních úprav, které jejím členům a ne-
jen jim, ulevují od starostí při výko-
nu jejich nelehkého podnikání. Svo-
jí poradenskou a vzdělávací činností 
a dalšími aktivitami přispívá k ře-
šení problémů i vývoji tohoto obo-
ru. Postupně se AHR ČR stala jedi-
nou organizací s celostátní působ-
ností, reprezentující  obor hotelnic-
tví a gastronomie na území České 
republiky.
Konference je tradičním setkáním 
odborníků z oboru pohostinství. Je 
určena provozovatelům hotelů, pen-
zionů, restaurací a všem, kdo se zají-
mají o dobré jídlo a cestování. Akce 
přináší informace o trendech v obo-

ru z celého světa. Dvoudenní konfe-
rence, jejíž program vzniká širokou 
diskusí odborníků, přinese pohled na 
budoucnost a profi tabilitu oboru, no-
vé manažerské přístupy a příležitosti 
jak uspět v silně konkurenčním pro-
středí. Na konání konference se podí-
lí řada mediálních partnerů, mezi ni-
miž je i vydavatelství METROPOL. 

V programu, který poběží dvojjazyč-
ně, vystoupí jako přednášející odbor-
níci v oboru hotelnictví a gastrono-
mie ze zahraničí i tuzemska. Hostem 
konference bude například také paní 
Eliška Coolidge Hašková, která půso-
bila mnoho let v Bílém domě. Během 
galavečeře budou pak vyhlášeni drži-
telé výročních cen za rok 2013 z řad 

hoteliérů a provozovatelů restaura-
cí. Více informací včetně programu 
8. výroční konference s profi ly před-
nášejících, pozvánkou na společen-
ské večery, přehledem nominací drži-
telů výročních cen 2013 ve všech ka-
tegoriích i možnost online registrace  
je k dispozici na: http://konferen-
ce2013.ahrcr.cz či www.ahrcr.cz.

Zapojte se do projektu Gramotnost.cz, 
který pro veřejnost připravila nezisko-
vá organizace AISIS, a to na základě sta-
tistik míry zadluženosti, počtu exeku-
cí a nárůstu civilizačních onemocnění. 
Vzdělávání je zcela zdarma, projekt fi -
nancuje Evropská unie a státní rozpo-
čet ČR. Projekt má za sebou již více než 
300 seminářů, kterých se ve všech kra-
jích ČR zúčastnilo přes 2 000 lidí v pro-
duktivním věku. Na svém interneto-
vém portálu www.gramotnost.cz na-
bízí nyní webináře nebo e-learningové 
programy. Finanční i zdravotní gramot-
nost tak mohou lidé získávat kdykoliv 
a kdekoliv, pokud mají přístup k inter-
netu a vůli naučit se to, co ve školách 
nebylo a dnes jim chybí. „Metodiku pro 
fi nanční gramotnost jsme postavili na zá-

kladě programu Rozumíme penězům, rea-
lizovaným již od roku 2005 na základních 
školách. Zdravotní gramotnost pak vy-
chází z programu Zdravá abeceda, který 
je několik let rozšířený v mateřských škol-
kách,“ uvedl Martin Ježek, odborný ga-
rant projektu pro fi nanční gramotnost. 
Mezi tématy fi nanční gramotnosti na-
leznete například oblasti spoření a in-
vestování, rozumné zadlužování nebo 
ochranu spotřebitele. Lektoři vám po-
radí také se smlouvami, právním mi-
nimem či hospodařením domácnosti. 
U zdravotní gramotnosti se dozvíte řa-
du zajímavých informací týkajících se 
životního stylu, zdravého pohybu, výži-
vy, zdravého prostředí či zdravotních ri-
zik dnešní populace. Více na www.gra-
motnost.cz. Martina Voráčková

Projekt fi nanční a zdravotní gramotnosti
Máte pocit, že neumíte hospodařit s penězi? Potřebovali byste poradit se spo-
řením, smlouvami či pojištěním? Nebo byste naopak uvítali osvětu v oblasti 
zdravého životního stylu?

Šedesát let
Severochemy 

Liberec
Liberec | Jediný výrobce pevného 
podpalovače v České republice osla-
ví letos 60 let od svého vzniku. Znač-
ka PE-PO patří k nejstarším českým 
značkám spotřebního zboží, která 
navzdory zahraniční konkurenci zů-
stává v českém vlastnictví a úspěš-
ně se vyváží do více než patnácti ze-
mí Evropy a Asie.
Severochema nežije pouze z tradi-
ce, ale hledá i nové příležitosti. Pří-
kladem je program  Antigraffi ti, kte-
rý je přímou reakcí na nešvar mo-
derní doby. Produkty této řady jsou 
vyvíjeny v kooperaci i ve vlastní vý-
vojové laboratoři a zahrnují širokou 
škálu výrobků včetně výrobků na bá-
zi nanomateriálů. Čištění a prevenci 
proti graffi ti nabízí Severochema ja-
ko full servis službu. Export v ro-
ce 2012 činil 20 % z celkových tr-
žeb, výrobky putovaly například do 
Maďarska, Ruska, Německa, Spoje-
ných Arabských  Emirátů a dalších 
zemí. V letošním roce Severoche-
ma přepokládá celkové tržby ve výši 
300 000 000 Kč, což  je o 5% více než 
v roce 2012. (od dop.)

Brno přivítá účastníky setkání hoteliérů a restauratérů

MOBILIZACE nebo 840 333 222
Více na www.centropol.cz

Volejte 3 měsíce
za   korunu!
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Další zprávy 
z Jihočeského kraje 
na internetových 

stránkách:
 

www.kraj-jihocesky.cz

Ministr dopravy v demisi Zdeněk Žák 
a jihočeský hejtman Jiří Zimola v pátek 
4. října společně podepsali rozhodnutí, 
na jehož základě obdrží jihočeský regi-
on jednu miliardu korun. Tato částka je 
určena na výstavbu dopravní infrastruk-
tury, konkrétně IV. železničního koridoru 
v úseku Veselí n. L. – Soběslav, a to v ob-
dobí října 2013 až prosince 2015.

Kromě těchto fi nancí Ministerstvo dopravy dá-
le přispěje celkově 75 miliony korun na opra-
vy krajských komunikací, které byly poškoze-
ny červnovými povodněmi.
Ministr dopravy při návštěvě jihočeského kraj-
ského úřadu prodiskutoval se zástupci samo-
správy a dopravními experty také témata 
obecného fungování dopravní infrastruktury 
a související zásadní problémy. „Prioritním bo-
dem do budoucna je pro mne otázka, zdali i na-
dále budeme v této zemi tolerovat v oblasti do-
pravních investic takzvané ‘černoty‘, tedy mno-
hamilionové úniky peněz“,  řekl Jiří Žák. 
„V nejbližších letech neočekávám, že by se podaři-
lo najít fi nance na velké projekty. Na druhou stra-
nu mne pan ministr seznámil s plány, kdy se bu-
dou investice odehrávat sice v menší míře, zato 
však na více místech, například v podobě výstav-
by obchvatů obcí“, přiblížil další okruhy setká-
ní  Jiří Zimola.

Malý pacient sedí s ovázanou hla-
vou v nemocniční ambulanci. Mís-
to slz na tváři a obav z budoucího 
ošetření se však jeho veškerá po-
zornost ubírá ke Kryštůfkovi. Ply-
šového panáčka dostal od záchra-
nářů v sanitce, která ho po zraně-
ní převážela. To je hlavní cíl projek-
tu Kryštůfek, který v kraji funguje 
od 19. července 2011. Nyní by měla 
Záchranná služba Jihočeského kra-
je dostat dalších 400 kusů těchto 
hraček.
„Nové plyšové panáčky v ceně 100 800 
korun získá záchranná služba jako dar 
od společnosti KAPITOL, která uvede-

ný projekt ve spolupráci 
s Asociací zdravotní zá-
chranné služby České 
republiky a s územ-
ními středisky té-
to služby rozje-
la 12. července 
2011,“ upřesni-
la náměstkyně 
hejtmana pro so-
ciální věci a zdra-
votnictví Ivana Strás-
ká.
Jak dále Stráská uvedla, ji-
hočeští záchranáři se do tohoto 
projektu zapojili 19. července 2011. 

„Kryštůfka dostáva-
jí zejména děti, kte-

ré stráví v sanitce 
delší dobu, jsou 

vážně zraněné, 
nebo s ní jedou 
bez doprovodu 
rodičů. Hračka 

provází malé-
ho pacienta i bě-

hem jeho další léč-
by v nemocnici a dítě 

si ji pak odnáší domů,“ 
popsala Stráská.

Dosud rozdali záchranáři dětem 
zhruba 600 kusů těchto panáčků. 

„Mohu potvrdit, že se Kryštůfek v pra-
xi plně osvědčil. Dětští pacienti na něj 
ve většině případů reagují velmi pozi-
tivně. Pro rodiče zase bývá velkou úle-
vou vidět, že jejich dítě přestalo pla-
kat a znovu se usmívá. Ostatně, sho-
dují se na tom i mí kolegové. Děti se 
totiž po předání hračky zklidní a za-
čnou se zdravotníky spolupracovat,“ 
sdělil Marek Slabý, ředitel Zdravot-
nické záchranné služby Jihočeské-
ho kraje, který je zřizovatelem té-
to organizace.
Panáček nese jméno po sv. Kryšto-
fovi, který je považován za ochrán-
ce dětí. 

Centrum vzniklo před rokem, prvního 
října 2012, v hlavní budově krajského 
úřadu přestavbou už existujících pro-
stor v objektu „G“. Ostrou zkouškou 
prošlo centrum hned při červnových 
povodních. A obstálo na jedničku.
„Rychlý nástup letošních červnových 
povodní prověřil nejen připravenost 
členů krizového štábu Jihočeského kra-
je, ale především funkčnost nově vybu-
dovaného centra pro práci stálé pra-
covní skupiny krizového štábu. Spe-
ciálně zařízené pracoviště krizového 
štábu, kvalitně materiálně i technicky 
zařízené, včetně moderního IT vybave-
ní, umožnilo okamžité řešení vznik-
lé situace,“ uvedla vedoucí oddělení 
krizového řízení Krajského úřadu Ji-
hočeského kraje Marta Spálenková. 
Velmi důležitou roli při poskytování 
informací a pomoci občanům sehrá-
la i zřízená a technicky dobře vyba-
vená zelená linka.
„Centrum krizového řízení Jihočeského 
kraje je významnou součástí zabezpe-

čení rychlé reakce na řešení mimořád-
ných událostí velkého rozsahu a krizo-
vých situací ohrožujících životy, zdraví 
a majetky občanů v celém kraji. Bezpeč-
nost v našem regionu včetně podpory 

složek IZS, tedy hasičů, záchranné služ-
by a policie, je a zůstane jednou z hlav-
ních priorit kraje,“ zdůraznil jihočeský 
hejtman Jiří Zimola.
Zřízení centra si vyžádalo celkovou 

investici ve výši pěti miliónů korun, 
která byla plně uhrazena z prostřed-
ků společnosti ČEZ na základě tak-
zvané rámcové smlouvy o spoluprá-
ci uzavřené mezi společností ČEZ 

a Jihočeským krajem v dubnu 2009 
na dobu deseti let. V rámci ní spo-
lečnost ČEZ podpoří v letech 2009-
2018 složky IZS v Jihočeském kraji 
celkem 100 miliónů korun.
„Ve spolupráci s Jihočeským krajem ad-
resujeme příspěvky přímo k jednotli-
vým složkám Integrovaného záchran-
ného systému. Pro rychlý a kvalitní zá-
sah je moderní technika nezbytnou 
podmínkou,“ poznamenal mluvčí Ja-
derné elektrárny Temelín Marek Svi-
ták. ČEZ přitom nepodporuje pouze 
profesionální záchranářské složky. 
Například loni získali jihočeští dob-
rovolní hasiči z prostředků temelín-
ské elektrárny devět miliónů korun 
na potřebné technické vybavení.
Škoda, kterou na jihu Čech napácha-
la červnová povodeň, se odhaduje 
na dvě miliardy korun. Zasáhla 13 
ze 17 obcí s rozšířenou působností 
(postiženy nebyly Dačice, Jindřichův 
Hradec, Blatná a Vimperk). S jejími 
následky se museli potýkat obyvate-
lé 339 z celkem 623 obcí v kraji.
V průběhu stavu nebezpečí vyhláše-
ným hejtmanem od 2. do 19. červ-
na 2013 bylo v terénu mimo jiné na-
sazeno 516 profesionálních jedno-
tek hasičského záchranného sboru 
a 739 jednotek sborů dobrovolných 
hasičů. Záchranné složky doplňova-
ly průběžně desítky záchranářů, po-
licistů a vojáků.

Nové krajské Centrum krizového řízení prověřily letošní povodně
Nové Centrum krizového řízení Ji-
hočeského kraje, které umožňuje 
rychlejší reakce kraje a koordina-
ci složek Integrovaného záchran-
ného systému (IZS) na mimořád-
né události, jako jsou například 
živelné pohromy, funguje, a je při-
praveno kdykoli v řádu hodin za-
hájit svoji plnou činnost.

Hejtman Jiří Zimola s ředitelem Jaderné elektrárny Temelín Milošem Štěpanovským při otevření Centra krizového řízení 
Jihočeského kraje na podzim 2012.
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Ministr dopravy Zdeněk Žák, hejtman Jiří Zimola a krajský radní pro dopravu Antonín Krák při podpisu rozhodnutí, na jehož základě obdrží jihočeský regi-
on jednu miliardu korun. Tato částka je určena na výstavbu dopravní infrastruktury, konkrétně IV. železničního koridoru v úseku Veselí n. L. – Soběslav.

Jihočeský region získá miliardu na stavbu železničního koridoru 
a 75 milionů na opravu krajských silnic poškozených povodněmi

Záchranka dostane dalších 400 Kryštůfků
Zraněné děti obdrží hračku v sanitce, která je převáží do nemocnice
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 Řekni nám, prosím, nejdříve něco 
o sobě…
Je mi 36 let a už jako malá jsem mě-
la raději papíry, tužky, šminky, máminy 
boty a oblečení, než panenky a plyšáky. 
To se projevilo i v mém současném ži-
votě, kdy se živím jako ekonom a móda  
zůstala mým velkým koníčkem, ze kte-
rého se stala pořádná kobyla.

 Proč právě DENNY ROSE?
Prostě tuhle módu miluji. Kdo jednou 
zkusí, nechce jinak. Poprvé jsem na tu-
to značku narazila před několika lety, 
kdy ještě u nás neexistovalo ani ofi ciál-
ní zastoupení a nadchla mne svou ná-
paditostí, zpracováním a kvalitou. Sta-
la se ze mne zákaznice závislá na této 
značce a s nadšením jsem si pořizovala 
ty nekrásnější kousky z každé nové ko-
lekce, takže ji mám skoro celou. Když 
už si můj přítel neměl ani kam dávat 

své věci, jen tak mimochodem se mne 
zeptal: Proč jsi si ještě neotevřela vlast-
ní obchod s DENNY ROSE? A tím to 
vlastně všechno začalo.

 Viděli jsme se před třemi lety, co je 
nového?
V průběhu tří let k prvnímu mostec-
kému butiku přibyly další dva, teplic-
ký v Krupské ulici a pražský v Korun-
ní ulici. 

 Jsi štastná?
Ano jsem, i když starost o tři butiky 
s sebou přináší spoustu práce a méně 
volného času.

 Plníš si své sny?
Snažím se a daří se mi to, ale i tak jich 
ještě zůstává celá řada nesplněných, 
tak se budu snažit i nadále.

 Jak vypadá tvůj všední den?
Tak to snad ani raději nechtěj vědět. 
Převážnou část dne trávím ve svém za-
městnání jako ekonom a když všichni 
ostatní jdou z práce, tak já jdu do další 
a těch je hned několik. Mám svůj kos-
metický salon, zpracovávám externě 
pro několik fi rem účetnictví a v nepo-
slední řadě se starám o DENNY ROSE. 
Takže má pracovní doba se pohybuje 
okolo patnácti hodin denně.

 Zajímáš se o módu? Jaký je tvůj 
styl?
Samozřejmě že se zajímám, neustá-
le sleduji i jiné značky, trendy, novinky 
a nápady ve střihu a zpracování. A ja-
ký je můj styl? Asi podle nálady, někdy 
elegantní, někdy sportovní, někdy re-
belský až extravagantní. A tohle vše mi 
právě DENNY ROSE umožňuje.

Jitka Hubená, majitelka butiků DENNY ROSE: Každá žena je krásná
DENNY ROSE je dynamická, moderní a skutečně kreativní móda, která 
má na českém trhu záruku kvality a jedinečnosti. Vím, o čem mluvím. 
Měla jsem tu čest vyzkoušet si ji na vlastní kůži nesčetněkrát nejen na 
přehlídkových molech, ale i na červeném koberci přímo v butiku maji-
telky Jitky Hubené.

 Jaký byl tvůj cíl, když jsi otvírala 
první butik?
Rozšířit obzory českých žen v oblékání 
a nabídnout jim netradiční, zajímavou 
a sexy módu.

 Jaký je tvůj vztah k Itálii?
Itálii mám opravdu ráda, dokonce jsem se 
začala učit i italsky. Miluji jejich cit pro de-
sign a jejich kuchyni. Obdivuji i jejich bez-
starostnost, která mne ale občas v pracov-
ní komunikaci s nimi přivádí k šílenství. 

 Jaká z kolekcí DENNY ROSE tě zatím 
zaujala nejvíc?
Nedokážu to určit, baví mne každá. Při 
každé prezentaci nové kolekce se mi 
vždy znovu rozbuší srdce, rozšíří zor-
ničky a na tváři se vykouzlí takový ten 
blažený úsměv. 

 Co značka a doplňky?
Máš pravdu, DENNY ROSE si vždy potr-
pí na detail, a to buď rafi novaným stři-
hem, nebo zajímavým doplňkem v po-
době pásku či šperku, které jsou mnoh-
dy součástí modelu. Tímto se značka 
odlišuje od ostatních.

 Najde se u vás i něco pro pány?
Samozřejmě, v každém z našich buti-
ků je pro ně připravené pohodlné pose-
zení s výhledem na kabinku, sklenička 
sektu nebo šálek dobré kávy a v nepo-
slední řade platební terminál.

 Pořádáte pro své zákaznice speci-
ální akce?
Ano, pořádáme pro ně módní přehlíd-
ky, slevové a akční nabídky. Ale to,  o co 
se nejvíc snažíme, je, aby se u nás kaž-

dá zákaznice cítila co nejlépe. Na tom 
samozřejmě nemám zásluhu jen já, ale 
i zkušený tým našich zaměstnankyň, 
kterým bych tímto ráda poděkovala.

 Co bys vzkázala a poradila čtenář-
kám na podzim?
 Určitě se přijďte podívat na podzim-
ní kolekci do našich butiků. Je oprav-
du povedená a každá žena si v ní ten 
svůj vysněný kousek rozhodně najde. 
S DENNY ROSE  bude váš podzim ba-
revnější a příjemnější.

 A tvoje plány do budoucna?
Plány?  Spíš asi přání, aby všechny naše 
zákaznice byly spokojené s naší znač-
kou a aby se jejich řady rozšiřovaly.

Text: Ivana Martinovská
Foto: Daniel Šeiner
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Další zprávy z kraje na: www.kraj-jihocesky.cz

„Cílem této ankety vyhlašované Ji-
hočeským krajem je upozornit na 
mimořádné aktivity pedagogů růz-

ných typů škol a školských zaříze-
ní, vyzdvihnout jejich výjimečný ce-
loživotní přínos pro školu, ocenit 

jejich dosavadní pedagogické pů-
sobení i úspěchy v mimoškolní prá-
ci s dětmi a mládeží,“ uvedl kraj-
ský radní pro školství Tomeš Vy-
tiska. „Všem oceněným tímto gratu-
luji,“ dodal. 
Anketa je určena pedagogickým 
pracovníkům působícím na ško-
lách a školských zařízeních zřizo-
vaných Jihočeským krajem. Vyhla-
šuje se ve dvou kategoriích. Jed-
nak pro učitele mateřských, zá-
kladních, základních uměleckých, 
středních, vyšších odborných škol 
a konzervatoří. Druhá kategorie je 
určena pro pedagogické pracovní-
ky školských zařízení pro zájmové 
vzdělávání, tedy především pro li-
di pracující s dětmi v domech dě-
tí a mládeže, školních družinách, 
školních klubech, domovech mlá-
deže, ale také v dětských domo-
vech.
„Kandidáta může navrhnout ředi-
tel školy nebo školského zařízení, ve 
kterém daný pedagog působí,“ uza-
vřel Vytiska.

Ocenění pro vynikající jihočeské pedagogy

Ocenění učitelé - Horní řada zleva - Zdeňka Rodová, Pavel Hlinka, Zdeňka Vever-
ková, Pavel Štefal a Miluše Fialová. Prostřední řada zleva - Růžena Robenhaupto-
vá, Ivana Toncarová, Josefa Procházková a Alena Ducháčková. Dolní řada zleva - 
Petr Staněk a Josef Janeček. (Na snímku chybí Miloslava Beranová z VOŠ a SPŠ ve 
Volyni, za kterou přebíral ocenění syn.) 

Celkem 12 ocenění a poukázek na nákup knih předali v úterý 1. října představitelé kraje učitelům 
v rámci III. ročníku ankety „Vynikající pedagog Jihočeského kraje 2013. Nejvíce oceněných učitelů – šest, 
je z českobudějovických škol. 

Krajský radní pro školství Tomeš Vytiska předává ocenění Růženě Robenhaupto-
vé, učitelce z Gymnázia Jírovcova v Českých Budějovicích.

Prokazatelná ztráta dopravní obslužnos-
ti na jihu Čech činila v roce 2012 celkem 
926 milionů korun. Uvedenou částkou 
dotoval Jihočeský kraj linkové autobusy 
a osobní vlakovou přepravu.

V rozpočtu pro uplynulý rok měl kraj při-
tom na tyto služby vyčleněno 956 milionů 
korun. Z toho vyplývá, že 30 milionů, které 
nebylo nutné vyčerpat, budou využity v ro-
ce 2013. 
„Prokazatelné ztráty vznikají z toho důvodu, 
že příjmy od cestujících nepokryjí náklady spo-
jené s provozem linkových autobusů a dráž-
ních vozidel. A tento rozdíl je na základě smluv 
s dopravci povinen objednavatel těchto služeb 
– v tomto případě kraj, uhradit,“ vysvětlil 
krajský radní pro dopravu Antonín Krák.
Vyčleněná částka 956 milionů korun na zá-
kladní dopravní obslužnost byla v roce 2012 
na jihu Čech financována ze dvou zdrojů. 

Kraj se na ní podílel ze svého rozpočtu 780 
miliony a 176 milionů činila účelová státní 
dotace. Ta však byla určena pouze na želez-
niční dopravu. „Konkrétně na linkovou dopra-
vu jsme měli vyčleněno maximálně 420 milio-
nů a na drážní maximálně 536 milionů. Z to-
ho kraj vyplatil v prvním případě 397 milio-
nů a ve druhém 529 milionů korun,“ upřesnil 
Krák s tím, že v tomto roce měl kraj uza-
vřenu smlouvu s 11 autobusovými a třemi 
drážními dopravci.
Nejvyšší dotaci získala společnost ČSAD 
autobusy České Budějovice, a to 133 mili-
onů korun. „ Její autobusy najely v roce 2012 
více než sedm milionů kilometrů, což předsta-
vuje více než třetinu ze všech linkových do-
pravců, kteří tuto službu v kraji zajišťují,“ 
dodal Krák.
Jenom pro srovnání, v roce 2011 činila pro-
kazatelná ztráta dopravní obslužnosti na ji-
hu Čech 927 milionů korun.

Hry se konaly na konci června ve 
Zlínském kraji a mladí Jihočeši na 
nich se ziskem 304 bodů obsadili pá-
té místo. Úspěšné vystoupení zavr-
šili ziskem 12 zlatých, 17 stříbrných 
a 18 bronzových medailí.
„Všem mladým sportovcům bych rád 
poděkoval za vzornou reprezentaci na-
šeho kraje. Totéž platí i pro jejich tre-
néry, učitele a rodiče, kteří je ke spor-
tu vedou,“ uvedl hejtman Jiří Zimo-
la s tím, že jim samozřejmě přeje 
úspěch i na dalších hrách.
Mladí medailisté pak obdrželi od 
zástupců kraje poukázky na nákup 
sportovního zboží a drobné dárkové 
předměty.
Her VI. letní olympiády dětí a mlá-
deže ČR 2013 se zúčastnilo 178 zá-
vodníků, které doprovázelo 37 tre-

nérů. Nejúspěšnějšími sporty z po-
hledu zisku medailí bylo plavání 
a atletika.
V oce 2009 obsadili Jihočeši na těch-
to hrách celkové třetí místo, ale teh-
dy bylo na olympiádě méně sportů 
než letos, takže nynější páté mís-
to je, vzhledem k větší konkurenci, 
vlastně cennější.

Kraj dal v roce 2012 na dopravní
obslužnost 926 milionů korun

Jihočeský kraj pravidelně dotuje linkové autobusy i osobní vlakovou přepravu.

Jihočeský hejtman Jiří Zimola si prohlíží medaile, které získal Matyáš Pospíšil z Dolní Pěny. 

Hejtman přijal medailisty z Her VI. letní olympiády dětí a mládeže ČR
Celkem 47 jihočeských medailistů z Her VI. letní olympiády dětí a mlá-
deže ČR přijali a ocenili v pátek 20. září 2013 představitelé kraje.
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Kontakt na redakci: redakce@tydeniky.cz | bezplatná distribuce do domácností a stojanů

Johann Gottfried Seume (1763 Po-
serna - 1810 Teplice), voják, bás-
ník a cestovatel, má ve svém ně-
meckém rodišti muzeum i spolek 
vyznavačů, jsou tam po něm po-
jmenovány ulice, školy i naklada-
telství. Zato v Čechách, kde v ro-
ce 1810 během léčebného poby-
tu v Teplicích zemřel, je prakticky 
neznámý. Literární pořad, který 
se uskuteční 3. prosince v Praž-
ském literárním domě, přiblíží ne-
jen dramatický život, ale i dílo to-
hoto významného romantického 
básníka a cestovatele. Dále zde 
zazní dosud nezveřejněné překla-
dy z jeho cestopisu „Vycházka do 
Syrakus“ (Spaziergang nach Syra-
kus im Jahre 1802), v němž mj. lí-
čí i své putování přes Krušné ho-
ry a Ústí do Prahy. Na závěr bu-
dou návštěvníci pořadu seznáme-
ni s osudy jeho teplického hrobu 

a pomníku. Pořad připravil u pří-
ležitosti 250. výročí narození 
J. G. Seumeho ve spolupráci s Ka-
tedrou germanistiky FF UJEP 
a SVK Ústí nad Labem člen seu-
movské společnosti Arethusa Jiří 
Dušek. Pořad se koná v rámci Ger-
manistických dýchánků Katedry 
germanistiky FF UJEP. (od dop.)

Balet Národního divadla Praha 
připravuje na 14. a 15. listopa-
du v budově Státní opery 1. a 2. 
premiéru nové verze baletu Ro-
meo a Julie. 

Aktuální verzi nejznámějšího pří-
běhu lásky z pera Williama Shake-
speara na hudbu Sergeje Proko-
fjeva pojal choreograf a umělec-
ký šéf baletu ND Petr Zuska v du-
chu neoklasické taneční estetiky, 
V hlavních rolích se představí stá-
lice i nové tváře souboru Baletu 
ND. Královnu Mab alternují Nikola 

Márová a Miho Ogimoto, Otce Lo-
renza Viktor Konvalinka a Alexan-
dre Katsapov, Julii Marta Drastí-
ková a Andrea Kramešová, Romea 
Ondřej Vinklát a Francesco Scar-
pato. Balet Romeo a Julie měl svě-
tovou premiéru 30. prosince 1938 
v Národním divadle v Brně a od té 
doby dojímá diváky po celém svě-
tě. Umělecký šéf Baletu Národní-
ho divadla Petr Zuska se odvážil 
pojmout slavné dílo  zvláštně, ale 
přitom s úctou k oběma autorům. 
„Chtěl jsem se vyvarovat levným na-
schválům a „neurazit“ Shakespea-

ra ani Prokofjeva. Odrazil jsem se 
od postavy kněze Lorenza, který po-
máhá oběma milencům. Pojmenoval 
jsem ho symbolem lidské víry v Boha, 
dobro, pořádek, v úspěšnost dobrého 
plánu,“ říká Zuska a dodává: „Ja-
ko protihráče jsem mu určil králov-
nu říše snů a stínů Mab, která před-
stavuje naopak iracionalitu života 
a bytí.“ Zdá se, že se mají diváci na 
co těšit. Reprízy budou uvedeny 
ve Státní opeře 17. a 20. 11. 2013, 
5. a 7. 12. 2013, 25. 1. 2014 

Text: Šárka Jansová
Foto: Pavel Hejný

JEDINEČNĚ UNIVERZÁLNÍ.

BMW X1 A BMW X3 S VÝHODNÝM PAKETEM JOY.

BMW ConnectedDrive
Ve spojení s Vaším světem.

Auto Grál s.r.o., Přístavní 837/85, 400 07 Ústí nad Labem, tel. 475 201 527, www.autogral.cz

BMW X1 a BMW X3 neznají žádná omezení. Inteligentní pohon všech kol BMW xDrive Vám dopřeje dokonalou trakci na jakémkoli povrchu. Variabilní 
prostor pro zavazadla i cestující si můžete přizpůsobit přesně podle svých potřeb. Bez ohledu na to, zda vůz používáte pro cesty do práce, na nákupy 
ve dvou nebo výlety s rodinou či přáteli mimo město, jsou BMW X1 a BMW X3 vždy ideálními společníky. Využijte nabídku paketu JOY pro BMW X1 
a BMW X3 s atraktivním cenovým zvýhodněním 75 % až 100 %*. Při fi nancování prostřednictvím BMW Financial Services je BMW X1 k dispozici 
s měsíční splátkou 11 417 Kč včetně DPH**, navíc získáte výhodný balíček pojištění a vánoční dárek v hodnotě 12 000 Kč. 
Více informací Vám podají naši prodejci.

Kombinovaná spotřeba paliva a emise CO2 BMW X3: 5,1–8,8 l/100 km, 135–204 g/km.
Kombinovaná spotřeba paliva a emise CO2 BMW X1: 4,5–7,9 l/100 km, 119–185 g/km.

Radost z jízdy

BMW X1 a BMW X3
s paketem Joy

www.autogral.cz

Státní opera Praha: Juliin žal a Romeova bolest J. G. Seume – Nýmand nebo génius?
Co má společného Johann Gottfried Seume s Ústím a severními Čecha-
mi? Co si o něm myslel Jan Neruda? Jak ovlivnil skladatele Ludwiga van 
Beethovena? Odpověď na tyto a další otázky, včetně pěkného literárního 
zážitku slibuje pořad o tomto pozapomenutém německém romantikovi.

Každým coulem dáma, pa-
ní Marie Divíšková oslavi-
la letos v srpnu 100. naro-
zeniny. Vyzařuje z ní život-
ní optimismus, dobrá nála-
da, v očích jí hrají plamínky 
humoru a šibalství, ale také 
energie a křesťanské lásky. Na otázku 
Metropolu, jak se cítí, odpověděla: „To 
víte, sto let je sto let.  Už hůř vidím a ještě 
hůř slyším, ale jinak se mám dobře.“ Dě-

ní ve společnosti stále sledu-
je prostřednictvím televizní 
obrazovky, jejím favoritem je 
Marek Eben. Politiku dokáže 
ostře komentovat, volit půjde 
jako vždy, zatím není rozhod-
nutá, komu dá hlas. Co vzka-

zuje mladším generacím? „Aby na se-
be lidé v každém věku byli hodní a měli 
se rádi, neházeli hned fl intu do žita a vě-
řili, že bude líp“.  Text a foto: Metropol

Stoletá mladice Marie Divíšková: 
Mějte se rádi a buďte na sebe hodní
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 Vaším jídelním lístkem jsem mile 
překvapen. Pestrost a nápaditost na-
povídá, že máte v kuchyni skutečné 
odborníky. Můžete čtenářům přiblížit 
gastronomické provozy vašeho hote-
lu a představit šéfkuchaře? 
Monika: Děkuji za milá slova a velmi rá-
da zvu čtenáře do našich restaurací. Prv-
ní z nich je hlavní hotelová restaurace 
Patriot s tradiční českou i mezinárodní 
kuchyní, kde si náš host může pochut-
nat jak na steaku z hovězího či z lososa, 
tak na klasické svíčkové, kachně či gu-
lášku. Druhou je italian café&restaurant 
Di Gusto s nabídkou italských jídel včet-
ně známého dezertu Tiramisu, ale i ori-
ginálních ananasových raviol. Oběma 
těmto provozům udává v kuchyni směr 
náš skvělý šéfkuchař Lukáš Krepčík, dr-
žitel mnoha významných ocenění, je-
jichž výčet naleznete na našich webo-
vých stránkách www.hotel-lev.cz v sekci 
stravování, kde také můžete nahlédnout 
do našich jídelních lístků. Lukáš posouvá 
naši gastronomii stále dál a dál, vymýšlí 
skvělá jídla, dezerty i akce.

 Odkud berete inspiraci a chuť hle-
dat stále nové recepty?

Lukáš: Před necelými čtyřmi roky mne 
majitelé požádali o výpomoc při bu-
dování nového provozu a následně mi 
představili projekt, který vidíte v dneš-
ní podobě. Zaujalo mne to - mám rád 
výzvy. Během doby plánování se stále 
pilovaly detaily, až jsme nastavili jas-
né koncepty. Upřímně, málokteří ma-
jitelé vycházejí vstříc novým techno-
logiím a stylu vaření. V tomto případě 
mi ale víceméně nechávají volnou ru-
ku po vzájemné konzultaci, a to je to, 
co mne právě baví, tvořit a vymýšlet. 
Není nic, co by už nebylo vymyšleno, 
takže zkouším a kombinuji. Inspiraci 
a motivaci čerpám ze seminářů a od 
kolegů – každý stereotyp je pro pro-
fesní rozvoj kuchaře velmi nebezpeč-
ný. Samozřejmě je to také o spoustě 
času při sebevzdělávání, na soutěžích, 
seminářích apod. Při vaření se speci-
alizuji hlavně na ryby, catering a mo-
derní kuchyni.

 Podle skladby vašich zákazníků je 
vidět, že restaurace neslouží pouze 
hotelovým hostům, ale i obyvatelům 
Lovosic. Která z restaurací je navště-
vovanější místními?

Vaříme s Lukášem Krepčíkem z Hotelu Lev v Lovosicích
Hotel Lev v Lovosicích prošel v letech 2011-2012 rozsáhlou rekonstrukcí a stal 
se tak čtyřhvězdičkovým komplexem, jaký bych v tomto městě nehledal. Jak 
mi sdělila manažerka hotelu slečna Monika Jakubíková, pro ubytování hostů 
slouží nyní 31 dvoulůžkových a 6 jednolůžkových pokojů, nově je vystaveno 
relaxační wellness centrum a kongresový sál. Příjemné posezení a výbornou 
gastronomii nabízí dvě nové restaurace. A proto jsem tady.

Šéfkuchař Lukáš KrepčíkŠéfkuchař Lukáš Krepčík

Marinovaný losos v hrubozrnné hořčici se směsí trhaných listových salátů.

DÁME ZEMI
DO PO ÁDKU

Kamil Jan Svoboda
www.kamiljansvoboda.cz

● Sociální oblasti, které jsem se věnoval velkou část svého profesní-
ho života a vím, kde nás tlačí bota – např. víceleté fi nancování. 
● Řešení rozbušky, kterou jsou možné národnostní nepokoje. Stát musí pře-
stat skrze dávky na bydlení podporovat podnikatele s lidskou bídou a neumož-
ňovat tak vytváření sociálně vyloučených lokalit či komunit. Zároveň je nut-
né prověřit, zda jsou všechny různé dávky vypláceny spravedlivě a využívány 
skutečně účelně, např.: je navázat na kontrolu školní docházky. Ve vytipova-
ných oblastech zvýšit bezpečí spoluprací sociálních pracovníků a strážníků. 

● Školství a dětem, tedy podpoře předškolního a základního škol-
ství. Musíme vytvořit takové prostředí, aby své zkušenosti a schop-
nosti chtěli dětem předávat ti nejlepší. 
● Kultuře, která není jen zábava. Je to způsob vzdělávání, zvýšení 
povědomí národní identity, podpora cestovního ruchu. Každá koru-
na z veřejných prostředků vložená do kultury nám přinese další dvě 
navíc. Proto je jednou z mých priorit podporovat kulturu nejen v Pra-
ze, ale i v regionech. 

Chci se věnovat té problematice, které rozumím:

Slevu na energie mohou díky e-auk-
ci získat také drobní živnostníci, ma-
lé fi rmy i bytové domy, resp. spole-
čenství vlastníků jednotek. „Je to dal-
ší věc, která vzešla ze setkání s občany 
města letos na jaře. Jelikož elektronic-
kou aukcí je možné uspořit několik tisíc 
korun ročně, a to bez ohledu na součas-
né akční nabídky některých dodavatelů, 
domnívám se, že je důležité tuto mož-
nost lidem nabídnout,“ vysvětlil důvo-
dy, proč se radnice rozhodla elektro-
nickou aukci podpořit, náměstek jab-
loneckého primátora Miloš Vele. 
„Sdružíme poptávku velkého množství 
domácností a díky tomuto spojení se 
stává množství odebíraných energií pro 
dodavatele velmi atraktivním a jsou 
ochotni výrazně snížit jednotkové ce-
ny,“ objasnil princip elektronické auk-
ce Radek Drmota z pořádající společ-
nosti A-Tender, která má s e-aukce-
mi zkušenosti z jiných měst, mimo 
jiné i ze sousedního Liberce. „E-auk-
ce se účastní pouze prověření dodavate-
lé a jsou předem dána pravidla. Navíc 
soutěžíme i stálý měsíční plat za odběr-
né místo, rozhodně není třeba se obávat 

žádných dodatečných nákladů, vše je 
naprosto transparentní,“ ujišťoval Dr-
mota návštěvníky první informační 
besedy v Eurocentru, kde se 7. října 
vpodvečer sešlo se ke stovce lidí. „Zá-
jem o e-aukci je v Jablonci velký, tako-
vou návštěvnost jsme nečekali a velmi 
mě to potěšilo. Lidé byli informovaní, 
ptali se konkrétně, problematiku znali,“ 
spokojeně konstatoval po besedě Ra-
dek Drmota, který hodinu a půl vy-
světloval princip aukce a odpovídal 
na dotazy přítomných. 
Veřejný bude i samotný průběh auk-
ce, ta jablonecká se uskuteční 11. pro-
since opět v Eurocentru. Kontakt-
ní místo, kam mohou lidé přijít uza-
vřít mandátní smlouvu a tím se stát 
účastníky elektronické aukce, se na-
chází přímo v budově radnice na Mí-
rovém náměstí. Otevřeno je zde kaž-
dý všední den od 2. října až do 20. lis-
topadu. „Možnost zapojit se do e-aukce 
já osobně velmi vítám. Dosud jsem byl 
spíše pasivní, co se týká cen energií v na-
ší domácnosti,“ přiznává se primátor 
Petr Beitl, který do elektronické aukce 
vstoupil mezi prvními v Jablonci.

Monika: Místní obyvatelé navštěvují na-
še restaurace převážně při pracovních 
obědech či obchodních jednáních. Na-
bízíme také polední a speciální týdenní 
nabídky, které jsou oblíbené především 
u té skupiny místních, kteří mají půlho-
dinku pauzy na oběd. Často také pro-
půjčujeme naše restaurace či salonky 
„Royal“ a „Golden“ pro soukromé osla-
vy (narozeniny, svatby, křtiny, apod.). 
V těchto případech hosté volí nejradě-
ji klasiku – hovězí vývar s játrovými 
knedlíčky a svíčkovou. Zajišťujeme i ca-
tering do okolních fi rem a pořádáme 
pro ně například vánoční večírky.
Návštěvnost našich restaurací je, dá se 
říct, vyrovnaná. V létě je více vytížena 
restaurace Di Gusto s příjemnou tera-
sou a dětským koutkem. 

 Slíbil jsem čtenářům od každého 
šéfkuchaře nějaký zajímavý recept. 
O který byste se podělil? 
Lukáš: Tak třeba marinovaný losos: 
Smícháme si cukr se solí a tymiánem 
v poměru 1/1. Na dno nádoby na směs 
položíme fi let z lososa bez kůže a tuku, 
znovu zasypeme připravenou směsí 
tak, aby nekoukal ani kousek ryby a ne-
cháme 48 hodin marinovat v chladu. 
Poté rybu vyjmeme a opláchneme pod 
studenou vodou. Krájíme na slabé plát-
ky. Hodí se k listovým salátům, na chle-
bíčky apod.

 Vaše společnost Raeder&Falge s.r.o. 
ještě provozuje Café Zámeček – ka-
várnu a cukrárnu u Labe, kde máte 
lví podíl na inovacích. Co vás baví na 
této práci? 
Lukáš: Veškeré sladké pokušení si vy-
rábíme sami. Vždy vycházíme z kva-
litních surovin, například z pravé bel-
gické čokolády, čerstvého ovoce či živo-
čišné smetany. Je to voňavá a kreativ-
ní práce. Kromě našich stálých zákusků 
vytváříme i speciální dorty na přání, 
stačí naši kavárnu navštívit či ji kon-
taktovat na čísle 416 57 57 11, fantazii 
se meze nekladou. 

 Váš hotel obdržel čtyři hvězdy, jste 
zapojeni v gastronomickém projektu 
Czech Specials. Je to pro vás formalita 
nebo závazek? 
Monika: Pro nás je závazkem vést kvalit-
ní podnik i bez formalit. Snažíme se na-
šim hostům nabízet ty nejlepší služby 
v příjemném prostředí a myslím si, že 
se nám to daří. Nejen pro zahraniční kli-
entelu udržujeme ve stravování a uby-
tování vysoký standard, záleží nám ta-

ké na místních obyvatelích, pro které 
připravujeme různé akce v podobě de-
gustačních večerů, live cookingových 
či barmanských show apod. V kavárně 
Café Zámeček pořádáme také mnoho 
akcí pro děti – malování velikonočních 
vajíček, Dětský den či tradiční Mikuláš-
skou nadílku. Všechny naše uskutečně-
né i plánované akce můžete sledovat 
na našich facebookových stránkách 
www.facebook.com/hotellevlovosice či 
www.facebook.com/pages/Café-Zámeček/ .
Zároveň zveme všechny čtenáře a mi-
lovníky dobrého jídla do našich re-
staurací a kavárny Café Zámeček. 
Zveme vás také na naše nejbližší ak-
ce, kterými jsou Halloweenské vydla-
bávání dýní s dětmi, které proběhne 
2.11. v Café Zámeček a tradiční Svato-
martinské menu od 11.11. v restaura-
cích hotelu Lev. Pro rezervace či bliž-
ší info kontaktujte hotelovou recep-
ci na čísle 416 53 23 17 nebo pište na 
e-mail: rezervace@hotel-lev.cz. Těší-
me se na Vaši návštěvu! 

Milan Nemrava

Elektronická aukce v Jablonci nad Nisou
V těchto dnech běží přihlašování do elektronické aukce v Jablonci nad 
Nisou. Do aukce na elektřinu a plyn mohou vstoupit občané Jablonce, ale 
otevřená je i pro mimojablonecké. 

Vážení a milí čtenáři 
a příznivci Metropolu,

za několik málo dní půjdeme k vo-
lebním urnám. Předčasně, ale ne-
udržitelná situace na politic-
ké scéně v letních měsících vyvr-
cholila pádem vlády Petra Nečase 
a rozpuštěním sněmovny. Zda je 
to pro tuto zemi dobře, nebo špat-
ně, ukáže čas. 
K mojí práci patří být mezi lidmi 
a pozorně naslouchat jejich názo-

rům.  Jsou různé. Někteří zvažu-
jí,  zda k volbám půjdou, či niko-
liv. Hodně voličů je dosud neroz-
hodnutých, komu dají svůj hlas. 
Obecně lze říci, že převládá zkla-
mání až znechucení, kam jsme 
se to za uplynulých čtyřiadvacet 
let dostali. Paradoxně se blíží vý-
ročí listopadové sametové revo-
luce, kdy na zaplněných náměs-
tích zvonily klíče, lidé se objímali 
a slibovali si skvělou budoucnost 
v demokratickém státě. Povedla 

se jenom polovina. Žijeme v de-
mokracii státě, s tou skvělou bu-
doucností je to pro „dolních 10 
milionů“ už horší. Někteří lidé 
a jejich rodiny se dostali na práh 
chudoby, současným vůdcům po-
litických stran a hnutí už nevěří, 
což je příležitost pro různá nová 
uskupení, která těží z obecné ne-
spokojenosti občanů. 
Svoje volební právo bychom urči-
tě využít měli, nadávat na pomě-
ry nestačí. Než ale vhodíme hlaso-

vací lístek do urny, dobře zvažme, 
co nám kdo slibuje a nakolik mu 
můžeme věřit.  Jde o budoucnost 
naši i našich dětí a situace není 
bezvýchodná. 

Příjemný podzimní čas a šťastnou 
ruku všem voličům za celý tým 
tvůrců dnešního vydání přeje 
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