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Rozhovor
s Chilli Ta Thuy

MAS Blaník rozdělila přes
9 milionů korun
MAS Blaník dokončila výběr projektů v 5. výzvě
z Programu rozvoje venkova. Dotace v celkové výši
9 091 591 Kč si rozdělí 28 žadatelů. Investice půjdou do
zemědělských technologií či podnikatelských provozoven,
pořízení užitkových vozů, ale i na stavební úpravy
a vybavení základních škol či zázemí místních spolků.
Výběr 28 projektů ze svého území předala MAS Blaník
k 30. 6. Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu,
který bude žadatelů dotace vyplácet.

K

aždá další výzva
z Programu rozvoje
venkova vyhlášená MAS
Blaník přitahuje zájem
stále více žadatelů. Jinak
tomu nebylo ani tentokrát, kdy podnikatelé,
obce a spolky podali na
MAS rekordních 52 žá-

Blaník tak například mohla letos poprvé podpořit
hned tři chovatele koní ze
svého území.
V oblasti Ať nám roste
PRODUKCE mohli zemědělci či výrobci potravin
žádat o dotaci na zpracování produkce a její uvádění
na trh. Finance stačily
k podpoře všech pěti předložených projektů. Hned
tři z nich budou realizovat
ženy-podnikatelky, což je
dostí. Znovu tedy výběru
V rámci oblasti ZEMĚdalší z rekordů této výzvy.
projektů předcházel tvr- DĚLSTVÍ živí venkov budý konkurenční boj o vy- de moci 9 vybraných žada- Dvě z nich, Renata Vondčleněné finanční protelů investovat do nových ráková a Linda Nárovcová,
technologií. Pouze dva ža- navíc budou zpracovávat
středky. Uspělo v něm
a prodávat vlastní produkcelkem 28 projektů, jedatelé získali podporu
jichž podrobný seznam je opakovaně, většina však
ci v režimu bio. Se svým
k dispozici na webu MAS předkládala své žádosti na
MAS Blaník poprvé. MAS
Blaník.
pokračování na str. 2

Účastnice kuchařské soutěže MasterChef a reality
show Survivor by chtěla
lidem předat lásku k vaření a probudit v nich kuráž
v kuchyni experimentovat
a hrát si. Sama více než
autentická vietnamská
jídla vaří jakousi fúzi, která je sice hodně založená
na Asii, ale využívá v ní
lokální suroviny.
více na str. 4 a 5

Řeč peněz
Lukáše Kovandy
Plánovaný schodek
státního rozpočtu ve
výši 300 miliard není
podle známého ekonoma příliš ambiciózní výsledek. Je skoro
o polovinu vyšší než
za Babiše. Očekává
proto zhoršení ratingu České republiky,
poprvé od 90. let.
Navzdory současné
těžké situaci by ale
pravice neměla přestávat být pravicí.
více na str. 12
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Zpravodajství

MAS Blaník rozdělila přes 9 milionů korun
dokončení ze str. 1
projektem na obnovu
technologií poprvé uspělo
i známé vlašimské řeznictví Josefa Vávry.
Mezi nezemědělskými
podnikateli v oblasti Na
venkově se PODNIKÁ už
počtvrté uspěly Podblanické lahůdky Josefa Štorce. Další podpořené projekty se zaměřují na

rozdělí devět projektů.
Největší část peněz půjde
na rekonstrukci či vybavení základních škol a jejich
jídelen. Na nové vybavení
pro setkávání se mohou
těšit maminky a rybáři
z Tichonic i obyvatelé Borovnice. Zázemí pro kulturní akce v zámku v Louňovicích pod Blaníkem
budou moci zrekonstruovat také místní sokolové.

zpracování topného dřeva,
stavby montovaných domů či rozvoj instalatérství. Díky těmto projektům vzniknou na
území MAS tři nová pracovní místa.
Nejžádanější byla i tentokrát oblast Na venkově
to ŽIJE pro obce a spolky.
Z 22 podaných žádostí si
dotace v celkové výši
4 025 065 Kč nakonec

Zkrátka nepřišly ani hasičské sbory, podpora poputuje do hasičáren ve Strojeticích a ve Studeném.
Jak uvedla předsedkyně
MAS Blaník Jitka Fialová:
„Výzva č. 5, kterou bylo
možno vypsat díky navýšení prostředků MAS
v rámci tzv. přechodného
období, byla pro období
2014-2021 v Programu
rozvoje venkova skutečně

výzvou poslední. Po jejím
ukončení se MAS Blaník
může pochlubit 85 podpořenými projekty s celkovou podporou 31 086 480
Kč. Po dokončení celého
schvalovacího procesu pro
období 2021 – 2027 předpokládáme, že budeme
moci výzvy z tohoto
úspěšného programu začít
vypisovat opět v roce
2024.“ n hab

S

polek Vopaták nemíní
k dění v Opatovicích
I jen přihlížet. Když například obec přijala finanční
dar na stromy od společností Henkel a Rossmann,
spolek se ujal organizace
výsadby a zasloužil se o to,
že do polí přibyla další
krásná alej. Ve výsadbě
chce Vopaták pokračovat
na podzim, ale na nějaký
odpočinek jeho členové
zas tak moc času nemají –
jen si představte, kolik
práce si v letošním horkém létě vyžádá samotné
zalévání! Stromkům se daří a některé už dokonce
budou mít první ovoce…

I když se na webové
stránky Vopatáku podíváme jen letmo, vidíme, že
činnost spolku je skutečně rozmanitá. Díky nabídce starosty obce se teď
může scházet v novém
komunitním centru a plánovat si tu stále další aktivity. Týkají se – namátkou
řečeno – rozmístění ptačích budek v katastru obce, pořádání koncertů v
areálu Pod Kaplí, opravy
rozpadajícího se posezení
u Nového opatovického
rybníku (po rekonstrukci
si tu mohou milovníci přírody opět udělat zastávku
a v hezkém prostředí si

odpočinout), vyčištění
cesty ke studánce a prostranství kolem ní, využití malého obecního pozemku k založení
květnaté zahrady…
Co říct závěrem této
krátké momentky z čin-

nosti Vopatáku? Myslím,
že výstižný je citát Zbigniewa J. Cendlika, který
si spolek dal pro rok 2022
do štítu: „Pán Bůh nám
dal tváře, ale usmívat se
už musíme sami…“ n
hos

Foto: archiv Autora

Zapsaný spolek Vopáták se podílí na
životním prostředí Opatovic 1
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Kontaktujte nás:
Július Korec,
tel.: 777 607 861,
julius.korec@a11.cz
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v Našem Regionu?
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Rozhovor

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

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

maminka je v tom přebornice. Pamatuju si, jak ji
známí vždycky chválili za
to, jak skvělé, nadýchané
soi umí připravit. Troufám
si říct, že díky mamince
umím taky skvělé soi,
i když jako to její asi nikdy
nebude.
Jaká surovina nesmí nikdy chybět ve vaší kuchyni a proč?
Mám pár základů, které
používám stále dokola:
kvalitní sójová omáčka,
sezamový olej a rýžový
ocet. Jsou skvělými dochucovadly a každému jídlu
dají skvělý šmrnc. Jinak
základem každého pokrmu jsou kvalitní a čerstvé
suroviny.
Je podle vás některá surovina či jídlo vážně nedoceněné?
Za mě to jsou určitě suroviny, které tolik nepoužíváme, přestože u nás
hojně rostou. Například
topinambury, které jsou
chuťově vynikající, nebo
fenykl, který známe všichni jen v podobě koření.
Všichni známe zelí nebo
kapustu, ale takový kadeřávek má taky svoje kouzlo a jsou z něj skvělé
chipsy. Místo jablek a hrušek zkusit kdoule, ze kterých jsou skvělé džemy.
Co se snažím prosadit i ve

Foto: archiv Chilli Ta Thu

Pamatujete si, kdy se ve
vás probudila láska k jídlu a vaření?
Už odmalička jsem byla
vášnivý jedlík. Milovala
jsem ochutnávat nové věci
a co se jídla týká, naši mě
museli často krotit. Můj
vztah k vaření se vlastně
vyvinul z vášně k jídlu samotnému. Už jako malá
jsem dokázala dobře rozpoznat chutě. Bavilo mě
koukat na pořady o vaření
a bavilo mě samozřejmě
i pozorovat v kuchyni
svou mamku. Řekla bych,
že jsem všeobecně byla
velmi zvídavé dítě, milovala jsem čtení a vždycky
mě zajímaly procesy za
věcmi. Doteď mě fascinuje
věda. Někdy ve 13 letech
jsem se rozhodla uvařit
první recept podle Jamieho Olivera a tím se odstartovalo moje hobby.

svém vaření, které je hodně založené na Asii, je používání surovin, které jsou
lokální a sezonní. I proto
nevařím autentická vietnamská jídla, ale spíše fusion recepty.
Je nějaké jídlo, které
vážně nesnášíte a nedokážete ho pozřít?
Zatím jsem na žádné takové nenarazila, ale opravdu nemusím šneky. Ne
kvůli tomu, že by chutnali
špatně, ale protože se šne-

příběhy a odmalička jsem
byla vášnivým čtenářem
i psavcem. Chtěla bych
proto spojit všechny tyto
části dohromady. Zároveň
mě baví projekty, které
Máte nějaký gastronojsou větší, než jsem já
mický sen?
sama. Jinými slovy projekChtěla bych realizovat
ty, do kterých se mohou
koncept, který mi nějaký
ten pátek leží v hlavě – při- zapojit i jiní kreativci
pravit jedinečnou zážitko- svým umem a talentem.
vou večeři, kde nebude jíd- Pak svými sny a vizemi dálo párované jen s pitím, ale váte příležitost a prostor
také s hudbou a divadlem. pro kreativitu i druhých,
a to je na tom vlastně to
Jedná se svým způsobem
nejhezčí.
o 5D večeři. Miluji totiž
ků trochu štítím – haha.
Taky moc nemusím jarní
cibulku, obzvlášť v syrové
podobě.

Rozhovor

www.nasregion.cz
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si lidé „sedli na zadek“!
CHilli Ta THuy Dung
l

l
l

l

Má vietnamské kořeny, ale pochází z Příbrami. Její
dětství bylo poznamenáno šikanou dětí na příbramském
sídlišti, kde vyrůstala.
Kromě vaření, miluje zpěv a americký fotbal, který hraje
závodně v týmu Prague Harpies.
Snem Chili bylo otevřít si vlastní bistro, v němž by vařila
pokrmy, kterým, jak sama říká, „přidává Chili faktor“.
Tradiční asijská jídla totiž ozvláštňuje prvky zejména
evropské kuchyně, čímž z nich vytváří něco neobvyklého.
V soutěži MasterChef Česko 2020 se probojovala mezi
šest nejlepších a následně přijala nabídku účinkovat
v drsné reality show Survivor Česko & Slovensko 2022.

InzeRCe

Jaký je váš dokonalý gastro plán na celý den.
Můj dokonalý gastro
plán začíná slavnostním
brunchem. Miluju kombinaci slaného a sladkého,
takže ideálně nějaká vajíčka s dobrým kusem
kváskového chleba
a k tomu ovocný koláč
s tvarohem. Ráda chodím
na brunche do Sweet and
Peppers days nebo do Bistro 8 na Vinohradech, kde

mají i výborné kafe. Šálek
americana je nutností,
bez kafe ne- umím moc
fungovat. Takhle velký
brunch mě většinou zasytí až do večeře, takže další
jídlo bych jedla až k večeru. Ideální večeře je typická vietnamská s rodinou
u jednoho stolu, kde si
vzájemně sdílíme pokrmy. Moje ideální představa je maminčino soi
a k tomu křupavé hlívové

chipsy. Také by nechyběly
křupavé batátové placky
se sladkokyselou zálivkou. Důležité je pro mě
to, abych hlavně nemusela vařit já – haha.
Jaké jsou vaše plány do
budoucna, čemu se
chcete věnovat a co naopak není cesta pro vás?
V současnosti dělám
hodně cooking show na
veřejných i soukromých
akcích, které mě baví.
Baví mě mluvit o jídle
a zároveň lidem něco předat a pozorovat pak jejich
výrazy, když ochutnávají
moje výtvory. Rozjíždíme
teď YouTube kanál, kde
chci dělat trochu jiná videa než jen recepty. Chtěla bych lidem předat lásku
k vaření a probudit v nich
kuráž experimentovat
a hrát si se surovinami.
Ráda bych je naučila prin-

cipy, metody vaření a jak
funguje párování surovin.
Jaký je například rozdíl
mezi tím, když zeleninu
orestuju nebo peču
v troubě. Bude to takový
zábavně naučný kanál.
Co je pro vás nejdůležitější?
Moje vlastní vzdělání,
protože pokud mám lidem něco předat, musím
se sama učit a neustále se
nutit do nepohodlných
věcí. Někdy je lehké podlehnout svému egu a udělat něco, na co člověk ale
ve skutečnosti ještě není
zralý. V tomhle jsem se už
párkrát spálila, a i přesto
že jsem šíleně netrpělivý
člověk, si musím připomínat, že některé věci potřebují čas. Kuchařku i bistro
jsem mohla mít už před
dvěma roky, když mi to
lidé nabízeli, ale věděla

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

Tento rozhovor a spoustu
zajímavého čtení najdete
v nejnovějším vydání
časopisu Mladý svět.
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Nákup auta v bazaru. Na co nezapomenout?

N

ové auto má sice dlou
hou záruku, čistou
historii, nevýhodou je ale
vysoká pořizovací cena
a hlavně není k dispozici
hned. U žádaných modelů
nejsou výjimkou ani více
než roční čekací lhůty. To
je vzhledem ke stále ros
toucím cenám důležitý
fakt, který hraje při roz
hodování zákazníků ne
spornou roli.
Nákupu vozu zpravidla
předchází průzkum trhu
a zúžení výběru na něko
lik modelů či značek. Po
tvrzují to i data největší

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

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

Na co se zaměřit?
První je na řadě exteri
ér vozu. „Kontrolujte bar
vu a rovnoměrnost laku,
jehož tloušťku lze ověřit
speciálním měřičem. Pro
věřte spáry, spoje karose
rie i uchycení jednotli
vých dílů. V interiéru se
zaměřte hlavně na opo

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

Více než třetina vozů
se kupuje na úvěr
Ohledně potřebné do
kumentace nezapomeňte
na dva osobní doklady.

Hodí se i v případě, že vůz
kupujete na úvěr, což je
dnes ve větších autobaza
rech naprosto běžný způ
sob nákupu.
„V autocentrech AAA
AUTO bylo prostřednic
tvím úvěru v tomto roce
financováno okolo 35 %
všech nákupů, zákazníci
si tak mohou pořídit
mladší a třeba lépe vy
bavený vůz,“ říká Petr
Vaněček z AAA AUTO
s tím, že toto číslo prav
děpodobně dále poroste,
jelikož nových vozů je
stále nedostatek, zvýší se
pravděpodobně i zájem
o ojetá auta na splátky.
„Našim zákazníkům
vždy doporučujeme vše si
důkladně promyslet,
v současné situaci by ale
přílišné otálení mohlo
být na škodu. „Vývoj trhu
totiž ukazuje, že množ
ství vozů v nabídce se
může dále snižovat,“ uza
vírá Vaněček. n pr
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Koupě automobilu nepatří v případě
většiny lidí mezi běžné každodenní
činnosti. Je proto důležité se na nákup
co nejlépe připravit dopředu a vědět,
co nás může čekat. Zatímco v případě
nového vozu předpokládáme, že jako
takový je víceméně v pořádku, u nákupu
ojetiny může být situace jiná.

Rozhovor
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Foto: archiv Michala Pospíchala

Rozhovor s Michalem
Pospíchalem, šéfem Hitrádia City

Kde všude se mohou letos posluchači s Hitrádiem City 93,7 potkat
osobně?
Po dlouhé koronavirové
přestávce znovu míříme
do ulic Prahy, ale i za její
hranice. S našimi posluchači budeme na všech významných událostech,
které v metropoli rezonují.
Těšíme se ale i na hrad Točník, v rámci mediálního
partnerství s festivalem
Hrady.cz, nebo na Kryštof
Kemp na Konopišti.
Chystá vaše rádio pro letošní rok nějaké změny
a novinky ve vysílání?
Na Hitrádiu City 93,7
FM stále sledujeme aktuální trendy a jdeme jim
naproti. Dopolední vysílá-

ní pravidelně mezi 9. a 10.
hodinou oživuje nová hudební latemorning show
Pražské srdcovky. Kompletní refresh zaznamená
i odpolední blok. Probereme v něm ty nejzábavnější příběhy dne nejen z Prahy a samozřejmě
přihodíme ty nejlepší
hity, které vás vyladí do
podvečerní pohody.
Jakou regionální osobnost byste rádi přivítali
u vás ve vysílání?
V hlavním městě naštěstí nemáme o pěvecké,
herecké ani sportovní
osobnosti nouze a prakticky pravidelně oživují naše
vysílání. V budoucnu se na
ně chceme zaměřit více.
Na Hitrádiu City 93,7 FM

nechceme mít pouze lidi,
kteří žijí v Praze, ale i ty,
kteří žijí Prahou.
Jak si máme představit
typického posluchače
Hitrádia City 93,7 FM?
Náš posluchač se nejčastěji pohybuje ve věkové
hranici 20 až 49 let. Má
středoškolské nebo vysokoškolské vzdělání a obvykle rodinu. Od svého
oblíbeného Hitrádia chce
slyšet tu nejlepší hudbu
pro daný moment, rád se
pobaví, touží po informacích a tipech na volnočasové aktivity v Praze.
Je podle Vás z pohledu
šéfa regionálního rádia
váš region nějak specifický?

Praha je v tom nejlepším smyslu slova stát ve
státě. Velkolepá metropole, která nikdy nespí. Město, ve kterém se pořád
něco děje. My jako Hitrádio City 93,7 FM o tom
víme, jsme u zdroje a prahneme po tom, předat informace kvalitně a včas

našim posluchačům. To
vše v příjemném mixu
s hity, které Praha miluje.
Jaké místo ve vašem kraji máte nejraději a proč?
Studio Hitrádia City
93,7 FM. Nabízí nejhezčí
výhled na Prahu.
n Zuzana Nevoralová

MICHAL POSPÍCHAL
šéf Hitrádia City

Michal Pospíchal je rádio-aktivní už téměř 9 let. Začínal na
pozici promo managera a moderátora odpoledního vysílání.
Vzhledem ke svému zalíbení v technologiích a zvuku se ale
pak přesunul na pozici šéfa technického oddělení, což
zahrnovalo jak práci s veškerou studiovou a vysílací
technologií, tak se zvukovým obalem. Moderování ho
nicméně provázelo dál, v rádiu i mimo něj. Později si
k moderování přidal ještě dabing. Od září 2021 pracuje
pod vlajkou Hitrádia City 93,7 FM.
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Stavební práce na rekonstrukci
MŠ Trebišovská jsou hotovy
od doby, kdy byla před
pětadvaceti roky školka
zrušena, ještě zpřísnily)
a rekonstrukce se tudíž
týkala v podstatě celého
objektu. Objevily se
i komplikace, s nimiž projekt neuvažoval – například náprava narušení
skeletu železobetonového nosného systému, či
nezbytnost sjednocení
výšky podlah jednotlivrat k původnímu účelu
s cílem umístit v něm dětí vých oddělení. Připomeňme v této souvislosti,
ve čtyřech třídách. Stavební práce byly zahájeny. že provoz přilehlého dětského hřiště nebyl nikdy
Vzhledem k tomu, že
přerušen, ať už se s objekprovoz Mateřské školy
tem samotným dělo coTrebišovská má být
(a zjevně také bude) zahá- koli.
jen již v září 2022, nečeNicméně, koncem
kal na stavaře snadný
června 2022 mohl dodaúkol. Normy pro předvatel hrdě hlásit: Stavebškolní zařízení jsou není práce jsou dokončeny!
kompromisní (některé se Nyní už se jedná „pouze“

Z

ásadní roli v tom hrála
Oblastní charita, která
tu provozovala mimo jiné
noclehárnu a denní centrum pro lidi bez domova,
služby sociální rehabilitace, umístěn zde byl i charitní šatník apod. Náhradní prostory byly
„objeveny“ a postupně
využity v roce 2021 - objekt byl připraven na rozsáhlou rekonstrukci a ná-

Foto: Archiv autora

Osudy MŠ Trebišovská byly pestré, občas
i pohnuté. Poté, co byla na dlouhé roky
zrušena, stala se sídlem různých institucí
a když se zhruba před dvěma roky objevil
návrh školku obnovit, nečekalo MěÚ
Kutná Hora nic jednoduchého, logicky
bylo nezbytné najít pro odcházející
subjekty nové umístění.

o zajištění potřebného
vybavení, rozmístění
mobiliáře apod. Veškeré
prognózy znějí optimisticky: „Školka, která se

stane součástí příspěvkové organizace Mateřské
školy Kutná Hora, opravdu zahájí svůj provoz již
v září 2022! n hos

NOVINKA!

Mladý svět Křížovky
s citáty slavných osobností

jen za 39 Kč

47ran

st ění
t
luš
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Tvoření pro duši s lidmi z Ukrajiny

„B

INZERCE

ylo krásné pozorovat, jak účastníci
po opatrném začátku
podléhají kouzlu barev
a keramické hlíny,” říká
Kolmanová. „Dostali prostor se vyjádřit a tvořit
bez hodnocení výsledku.
Objevovala se široká škála
emocí od hravé radosti až
po všechny tíživé prožitky spojené s válkou.” Ná-

pad měl u účastníků
úspěch. „Když člověk pracuje s hlínou, má čas
uklidnit se a snít. Měla
jsem pak velkou radost,
když jsem svůj výtvor viděla,” říká Nataliya z Kyjeva. Anna z Charkova dodává: „Mockrát děkuji za
možnost alespoň na nějakou dobu přejít na jiné
myšlenky a nepřemýšlet

Foto: Lucie Römer

Spolek Zenárna na Kutnohorsku
uspořádal v květnu a červnu šest
arteterapeutických setkání pro lidi
z Ukrajiny. Pod vedením arteterapeutky
Kláry Kolmanové (Atelier K. K.) dostalo
padesát žen a dětí možnost zastavit se,
pustit ven radost, vztek i smutek a sdílet
je. Na setkáních v prostorách Lemanty,
Statku Starý Kolín a Atelieru Aťky Tiché
v Sázavě si mohli vyzkoušet nejrůznější
techniky, například malbu akvarelů,
speciální inkousty či keramiku.

o válce, ponořit se do sebe. Byl to nádherný odpočinek.”
Arteterapeutická setkání podpořil Česko-německý fond budoucnosti
a na jejich přípravě se podílela německá organizace Europa-Maidan-Leip-

zig, která uprchlíkům
z Ukrajiny dlouhodobě
pomáhá. Lektorský tým
chce v projektu na Kutnohorsku pokračovat
a hledá momentálně prostředky, jak ho finančně
zajistit. „První zkušenost s workshopy mě

přesvědčila, že dává smysl pokračovat a věnovat
uprchlíkům čas, pozornost a podporu pomocí
neverbálních prostředků, které nabízejí expresivní terapie,” dodává
Kolmanová. n
Lucie Römer
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Festival Creepy Teepee se
z Kutné Hory neodstěhoval

Letošní ročník festivalu alternativní
hudby Creepy Teepee v Kutné Hoře
se na svět dral poněkud obtížněji než
v předchozích letech, zejména proto,
že radnice nebyla v názorech na jeho
pořádání jednotná a navíc: Ve stejném
termínu (8 – 10. 7. 2022) se konal
i festival OLDstars on the Road 2022
v sedleckém pivovaru.

P

nešlo o ideální umístění
– přes veškeré tyto komplikace však „Creepko“
z Kutné Hory nezmizelo
a jako vždy do města
pod Barborou přilákalo
značný počet vyznavačů
daného hudebního žánru z celého světa (třebaže nejistota samotného
konání se určitě na účasti nežádoucně „podepsala“).
Nakonec vše v rámci
ropy, ale i USA se tradičmožností dobře dopadlo, ně vyřádili, užili si huddiváci z mnoha zemí Ev- by, která „není pro

Krátce

Spolupráce osvíceného továrníka
s předními umělci 20. století

Zprovoznění
mostu u Votic
Stavbaři 31. července
zprovoznili opravený most
na silnici I/3 u Votic na
Benešovsku. Opravy za více než 18 milionů korun
provedla společnost Porr,
informoval Martin Buček
z Ředitelství silnic a dálnic. Most, který na okraji
města překlenuje silnici
druhé třídy číslo 121
a Konopišťský potok, měl
špatnou izolaci a zatékalo
do něj. Dělníci vyměnili
izolaci, svodidla, zábradlí,
chodníky a obrusnou vrstvu vozovky. Součástí prací
bylo také očištění a přespárování dlažby pod
mostem. Kvůli opravám
byl od dubna provoz na
mostě omezen, řidiči jezdili obousměrně vždy na
jedné polovině mostu.

Vernisáží byla v kutnohorské Galerii
středočeského kraje (GASK) 9. července
otevřena podnětná výstava Hvězdné
nebe. Je jakousi mapou spolupráce
osvíceného královédvorského
textilního továrníka Josefa Sochora
a jeho synů s vůdčími osobnostmi
dobové umělecké scény.

V

edle Františka Kysely, autora stejnojmenné monumentální
textilie, zobrazující postavení nebeských těles
v den vzniku samostatného Československého
státu (odtud i název výstavy), se v expozici objeví práce velikánů českého výtvarného umění:
Aloise Fišárka, Aloise

Wachsmana, Jiřího Trnky, Karla Svolinského,
Toyen nebo Marie Fischerové – Kvěchové.
První polovina 20. století byla podstatná pro
úsilí vyrábět esteticky
zajímavé a kvalitní produkty – průmyslníci se
zaměřili na spolupráci se
známými výtvarníky.
Mezi nejprogresivnější

Foto: archiv Autora

ořadatelé si sice přáli,
aby alternativní muzika zněla v parku pod
Vlašským dvorem, ale
tato varianta u vedení
města prostě neobstála
(byť i zde měla své příznivce) a tak bylo nezbytné najít náhradní prostor. Tím se nakonec
stala plocha na předměstí Sedlec, každoročně
využívaná k pořádání
Sedlecké pouti. Už kvůli
výše zmíněné akci v sedleckém pivovaru však

každého“, potěšili místní ubytovatele a prodejce občerstvení, a přitom

patřili Josef Sochor a jeho synové. Podporovali
moderní výtvarné projevy a návrhy textilních
produktů svěřovali významným umělcům
a umělkyním. Architektonické návrhy pro firmu
Sochor jsou dílem velikánů, jakými byli Josef Gočár nebo Pavel Janák,
kteří se společně s Františkem Kyselou, Otto
Gutfreundem nebo Antonínem Kybalem podíleli i na vytváření interiérů dvou rodinných vil
ve Dvoře Králové nad Labem.
Hvězdné nebe je třetí
ze série čtyř výstav, které v roce 2022 realizuje
v Čechách, na Moravě
a na Slovensku Vysoká

nijak výrazně nenarušili
chod města. n
hos

škola uměleckoprůmyslová v Praze v rámci
grantového projektu
Umění a průmysl: Opomíjené regionální osobnosti podnikatelů coby
hybatelů hospodářského
pokroku Československa, jejich význam a spolupráce s umělci, architekty a designéry.
Projekt vznikl ve spolupráci s Uměleckoprůmyslovým museem v Praze.
Závěrem připomeňme,
že kurátory kutnohorské
výstavy jsou Jitka Škopková, Gabriela Adámková, Alžběta Cibulková
a Vlastimil Havlík a že
výstava Hvězdné nebe
v Jezuitské koleji potrvá
do 9. října 2022. n
hos
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12 Řeč peněz Lukáše Kovandy

Vyšší schodky rozpočtu
než za Babiše

oučasná vláda začátkem června schválila předběžné návrhy státních rozpočtů pro léta
2023 až 2025. Je třeba podtrhnout, že jde nutně o návrhy
předběžné, které ještě mohou
doznat citelných změn. Nicméně i tak jde o dokument, který
naznačuje, jak současná vláda
uvažuje o svém přístupu k veřejným financím v celém jejím zbývajícím řádném funkčním období. Zkrátka a dobře, žádné
zásadní ozdravování veřejných
financí neplánuje nejen letos –
kdy je to vzhledem k okolnostem typu války na Ukrajině pochopitelné –, ale ani v příštích
letech.

Sekera 300 miliard

V příštím roce by měl schodek
státního rozpočtu dosahovat 295
miliard korun. V roce 2024 pak
296,8 miliardy korun a v roce
2025 celkem 297,9 miliardy korun. Znamená to, že Fialův kabinet plánuje každý rok své vlády
zatnout „sekeru“ státního rozpočtu v rozsahu kolem 300 miliard rok.
Z uvedeného plyne, že Fialova
vláda za léta 2022 až 2025 vytvoří souhrnný schodek čítající
zhruba 1200 miliard korun. Pro
srovnání, Babišův kabinet v letech 2018 až 2021 vytvořil souhrnný schodek zhruba 813 miliard. Babišova vláda se ovšem
v roce 2020 potýkala s nejhlubším propadem české ekonomiky
v celé její historii, jenž nastal
v důsledku pandemie. Podle stávajících prognóz zatím během
vládnutí Fialova kabinetu nemá
dojít k propadu výkonu české
ekonomiky, pouze ke zpomalení
jejího tempa růstu.
Na druhou stranu platí, že
ekonomický růst, který do roku

2025 nastane, v relativním vyjádření snižuje závažnost víceméně 300miliardového schodku.
Prostě proto, že 300 miliard se
snáze ztratí v ekonomice o velikosti 7,8 bilionu korun, jakou
má mít ta česká podle MMF
v roce 2025, než v ekonomice
o velikosti 6,5 bilionu, jakou má
ta česká vykazovat dle MMF letos. Vskutku, ekonomický růst
může stamiliardové deficity časem učinit méně závažnými, nynější vláda však voličům slibovala mnohem větší ambicióznost
při ozdravování veřejných financí.

vyplácení mimořádných dávek
nebo poskytování nesystémových úlev, zákonitě přestává být
pravicí. n

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

Zhoršení ratingu?

Sečteno, podrženo, Fialova
vláda v tuto chvíli počítá s vytvořením ještě o bezmála 50 procent vyššího souhrnného schodku, než jaký vytvořila jí právě
proto tolik kritizovaná vláda Babišova. Za takový výsledek by ratingové agentury Česko určitě
nepochválily. Zřejmě by v důsledku došlo ke zhoršení ratingu,
prvnímu od 90. let. Zhoršením
ratingu už od začátku letošního
května hrozí – v podobě zhoršení výhledu – agentura Fitch.
Samozřejmě, současná vláda je
objektivně v nesmírně těžké pozici. Lidé jsou z doby pandemie
zvyklí na to, že je politici dávkami a dluhem uchrání před zhoršením životní úrovně i v čase citelného zhoršení ekonomické
situace. Tu nyní zhoršuje zejména válka, související sankce a inflace. Tedy historicky mimořádné okolnosti. Jenže jací jiní
politici než ti, hlásící se alespoň
zčásti k pravici, by měli umět
i v takto mimořádném čase učinit přítrž zhoubně bující nárokovosti. Pokud pravice začne s levicí nebo populisty závodit ve

Energetická fintech společnost buduje síť franšízantů
pro rozvoj své obchodní sítě. Aktuálně poptáváme
franšízanty či obchodní zástupce ve všech krajích
a lokalitách po celé ČR, převážně Praha, střední Čechy
a jižní Morava.
●

Velice atraktivní a aktuální nabídka našich produktů
a extrémně rychlá návratnost vstupní investice
v horizontu měsíců.

● Dlouhodobá spolupráce v oblasti „zelené“ energie,
výkupu a prodeje zelené energie koncovým zákazníkům,
prodej a pronájem FVE.
● Nízké vstupní investice a požadavek na zřízení
„klientského“ centra. Velmi rychlá návratnost vstupní
investice + vysoké zisky v oboru, který je velice
atraktivní a má naprosto jednoznačnou vládní prioritu
i v budoucnu.

Nabízíme dlouhodobou spolupráci a dlouhodobé
a pravidelné zisky, včetně podílů na vedení celé
společnosti.
Více informací na www.zelenavodiku.cz
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Foto: archiv Lukáše Kovandy

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