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Staněk chce vést ČSSD
Olomouc – Poslanec
a primátor Olomouce
Antonín Staněk se bude
ucházet o funkci před-
sedy strany. Stane se tak
na mimořádném sjezdu
ČSSD v polovině února.
V Olomouckém kraji, kde
již proběhly okresní no-
minační konference, má
jednomyslnou podporu
ve třech z pěti stranic-
kých organizací. Kraj
bude hlasovat 4. února.
Staněk uvedl, že není

členem žádného proudu
uvnitř sociální demo-
kracie a straníkům může
i díky tomu nabídnout
určitý nadhled a poten-
ciál k tomu tyto názoro-
vé proudy spojit, aby
ČSSD
proudy

ČSSD
proudy
byla silnou, jed-

notnou a pro voliče sro-
zumitelnou stranou.
„Rád bych, aby proudy,

které v sociální demo-
kracii jsou, se podobně
jako prameniště řeky
nakonec spojily do jed-
noho řečiště a strana
navenek působila jed-
notně a silně,“ řekl De-
níku. „Musíme mluvit
jednoduše, stručně
a zejména důvěryhodně.
Kolegové v okresních
organizacích jsou pře-

svědčeni,
že toto
mohu
nabíd-
nout
a proto mi

důvěru dali,“
dodal Antonín Staněk.
Nepovažuje se za úpl-

ně novou tvář. Od roku
2015 je členem předsed-
nictva, ale poukázal na
to, že není spojen s mi-
nulými dobami. „Mohu
být vnímán jako nová
tvář, ale určitě nejsem
nováčkem, člověkem,
který není obeznámen
s fungováním struktur
ČSSD,“
fungováním
ČSSD,“
fungováním

poznamenal.
Staněk získal silnou

podporu v okresních or-
ganizacích v Olomouci,
Prostějově a Šumperku.
Sociální demokraté na
Jesenicku by v čele stra-
ny raději viděli součas-
ného místopředsedu
ČSSD a Poslanecké sně-
movny Jana Hamáčka.
Přerovsko se k nominaci
na předsedu nevyslovilo.
Předsedu si delegáti

zvolí 18. února v Hradci
Králové. Kandidaturu
zveřejnil i Miroslav
Krejčík, exšéf vojenské-
ho zpravodajství. (tau)

Ve dvanácti letech vydala svou první knihu
Zuzana Matušková
z Javorníku napsala příběh
o dospívající dívce

PETR KRŇÁVEK

Javorník – Co dělají mladí
lidé, když jim je dvanáct let?
Asi málokdo v tomto věku
vydá svou první knihu.
A právě to udělala Zuzana
Matušková z Javorníku na
Jesenicku. Svou knížku
Prostě jiná představila před
několika týdny.
„Je o desetileté holce Elis,

která má jen mámu a brá-
chu. Máma však o ni nemá
velký zájem, stará se o ni
bratr. Elis si myslí, že jí na-
hradí otce, ale všechno se
vyvine úplně jinak,“ nasti-
ňuje obsah své prvotiny
autorka.
Mladá Javorničanka

vždycky ráda četla. Knížek

od dětství přečetla tolik, že
by zaplnily solidní knihov-
nu. „Vždycky mě bavilo vy-
mýšlet si příběhy. Jednou
jsem si řekla, že bych mohla
zkusit něco napsat,“ popi-
suje, co stálo u zrodu knížky
s názvem Prostě jiná.
Psaní jí zabralo rok. Pub-

likaci o šestapadesáti stra-
nách i sama ilustrovala.
Svým kamarádům a zná-
mým ji představila při slav-
nostním křtu a autogra-
miádě na konci listopadu.
„Mí spolužáci byli pře-

kvapeni, chválí mi to. Hod-
ně knížku chtějí, kamarád-
kám jsem ji věnovala,“ říká
mladá autorka, která si do
deníčku píše náměty na
další příběhy.
Otázku, kam zamíří po

základní škole, nyní žákyně
šesté třídy ještě řešit ne-

musí. „Baví mě
divadlo, hraju
v dramatickém
kroužku. Novi-
nařina by mě
ale také bavila.
Profesionální
spisovatelka
bych být nejspíš
nechtěla, ale jako
koníček bych psaní
klidně brala,“ uza-
vřela sym-
patická
dívka.

PROSTĚ JINÁ.
Titul knížky, kterou
sepsala i ilustro-
valamladá Javor-
ničanka Zuzana
Matušková
(na snímku) Foto:
Deník/Petr Krňávek

←

Vitásková čeká
na rozsudek
Olomouc – Vrchní soud
v Olomouci včera potřetí
projednával kauzu licencí
solárních elektráren na Cho-
mutovsku, v níž je obžalo-
vaná i bývalá předsedkyně
Energetického regulačního
úřadu (ERÚ)
Energetického

(ERÚ)
Energetického

Alena Vitásko-
vá. Ta a dalších sedm obža-
lovaných vinu popírá. Podle
žalobce pomohla fotovol-
taikám Saša-Sun a Zdeněk-
-Sun získat do roku 2010 li-
cence na základě falešných
revizních zpráv. Tím dosáh-
ly na výhodné výkupní ceny
za elektřinu do veřejné sítě.
Obžalovaní se odvolali proti
rozsudku, který před dvěma
lety vynesl Krajský soud
v Brně. Vitáskové nepravo-
mocně uložil 8,5 roku věze-
ní. Rozsudek má padnout
příští týden. (em, čtk)

Ministr Milek ze Šumperska převedl
část akcií koncernu na manželku

DANIELA TAUBEROVÁ

Olomoucký kraj – Ministr
zemědělství Jiří Milek, rodák
ze Zábřehu a generální ře-
ditel firmy Úsovsko,

generální
Úsovsko,
generální

v listo-
padu prohlásil, že bude-li
jmenován ministrem, pře-
vede svůj podíl akcií ve
společnosti. Zemědělský
koncern Úsovsko,
společnosti.

Úsovsko,
společnosti. Zemědělský

Úsovsko,
Zemědělský

podobně
jako Agrofert, který do roku
2017 vlastnil Andrej Babiš,
čerpá dotace. Z Evropské
unie jde o stovky milionů.
Rozdělování unijních peněz
do zemědělství má pod se-
bou právě resort zeměděl-
ství.
Ministr (za ANO) zřejmě

udělal, co řekl, a ještě před
vstupem do vládního kabi-
netu převedl část svých ak-
cií na manželku. „Jiří Milek
převedl část svých akcií
koncernu Úsovsko

svých
Úsovsko
svých

před
vstupem do vlády na man-
želku Juditu, aby splňoval

podmínky zákona o střetu
zájmů. Vlastnil 25,14 pro-
centa, nyní má 14,46 pro-
centa akcií z celkového zá-
kladního kapitálu společ-
nosti,“ sdělila mluvčí spo-
lečnosti Vendula Špačková.

spo-
Špačková.

spo-

Dále informovala, že Mi-
lek odstoupil z funkcí jed-
natele, předsedy a člena
představenstva všech spo-
lečností z holdingu.
„K 31. prosinci Jiří Milek od-
stoupil ze všech funkcí spo-
lečností koncernu a ukončil
tak svoji činnost v Úsovsku
a ve firmě již nadále nepů-
sobí,“ sdělila Deníku mluvčí
Špačková.
Ministerstvo zemědělství

tento týden potvrdilo, že šéf
resortu Milek podmínce
v novele zákona o střetu
zájmů vyhověl. Novela od
loňského roku omezuje čle-
ny vlády, aby jejich firmy
získávaly dotace a účastnily
se veřejných zakázek.
Společnost Úsovsko patří

mezi největší tuzemské ze-
mědělské dravce. Za po-
sledních sedmnáct let se
stala jedním z největších
podniků v České

jedním
České

jedním největších
České
největších
republice.

V současnosti obhospoda-
řuje téměř 20 tisíc hektarů
zemědělské půdy. Úsovsko
podniká v rostlinné a živo-
čišné prvovýrobě, ovocnář-

ství a potravinářství. Z jejích
výrobních linek putují na
trh například křupky Bersi
či tyčinky Fit.
Firma také vyrábí čističky

odpadních vod a provozuje
bioplynky. Podle serveru
Euro.cz získala společnost
čtvrtinový podíl ruské dis-

tribuční společnosti Poda-
rok.
Obrat společnosti se v ro-

ce 2016 snížil o deset pro-
cent na 2,2 miliardy korun.
Zisk klesl o 22 procent na
183 milionů korun, což
podle společnosti zapříčinil
zejména pokles cen země-
dělských komodit, přede-
vším cen mléka – o 16 pro-
cent.
Obavy z toho, že Milek

zastupuje největší hráče
agrárního sektoru, vyslovili
menší sedláci. „Pro nás to
není dobrá zpráva. Může se
jít směrem k podpoře vel-
kých celků a naopak může
dojít k odklonu od důrazu
na životní prostředí a trvale
udržitelného rozvoje,“ re-
agoval například Roman
Koutek, předseda Asociace
soukromého zemědělství na
Olomoucku.
Milek kandidoval v roce

2012 do Olomouckého kraje,
a to za Nezávislou volbu.
Dostala tři procenta. Do vo-
leb šel tehdy Milek ze
17. místa. O rok později se
jeho jméno objevilo na pá-
tém místě kandidátky hnutí
ANO ve sněmovních vol-
bách. Poslancem se nestal.
ANO tehdy získalo v Olo-
mouckém kraji tři mandáty
v dolní komoře.

Kdo je Jiří Milek

Čtyřiapadesátiletý Jiří Mi-
lek žije v Klopině poblíž
Šumperku, kde šéfuje fir-
mě Úsovsko. Narodil se
v Zábřehu. V roce 2010 byl
oceněn titulem manažer
roku v kategorii potravi-
nářství. Je členem před-
stavenstva agrární komo-
ry, která jej Babišovi do-
poručila. Od prosince 2017
ministr zemědělství v Ba-
bišově vládě, nestraník za
hnutí ANO 2011.

ČlenBabišovy vlády
JiříMilek, který je
šéfemzemědělské
firmy čerpající
dotace z EU, splnil
podmínku zákona
o střetu zájmů

INZERCE

d
b
i_
10
20
88
2-
11
7

INZERCE

d
b
i_
10
21
60
3-
52

d
b
i_
10
22
11
4-
13

312. ledna 2018 Deník
www.denik.cz

Novinová tiskárna se zázemím velkého vydavatele regionálních novin přijme 
do pracovního poměru:

• 1 pracovníka na pozici  MECHANIK
• 1 pracovníka na pozici  ELEKTROMECHANIK

Kontakt: VLTAVA-LABE-MEDIA, a.s., tiskárna Novotisk Olomouc, 
Šlechtitelů, 636/6, 772 11 Olomouc, Bc. Irena Vidrmanová Kopová, DiS., personální oddělení, 
tel. 585 530 113, životopisy zasílejte na e-mail: irena.vidrmanovakopova@vlmedia.cz

Tiskárna Novotisk Olomouc
Šlechtitelů 636/6, 772 11 OLOMOUC

Náplň práce:
•  zodpovědnost za chod a funkčnost tiskových strojů a výrobních linek, údržba a opravy 

tiskového stroje, expedičních linek a pomocných tiskařských zařízení

Požadujeme:
•  pro profesi mechanik: SŠ vzdělání technického nebo strojírenského směru

Požadujeme:
•  pro profesi mechanik: SŠ vzdělání technického nebo strojírenského směru

Požadujeme:

• pro profesi elektronik: SŠ vzdělání elektrotechnického směru
• cílevědomost a zodpovědnost, manuální zručnost,
• časovou fl exibilitu v třísměnném provoze
• řidičský průkaz skupiny B (není podmínkou)
• schopnost běžné práce v MS Offi ce 

Výhodou je:
• předchozí praxe v oblasti oprav výrobních zařízení a strojů
• znalost AJ nebo NJ pro účely čtení technické dokumentace a objednávání ND (není podmínkou)

Nabízíme:
• práci v jedné z největších novinových tiskáren
• odpovídající platové ohodnocení
• týden dovolené navíc
• příspěvek na penzijní připojištění a další benefi ty

Nástup možný ihned!

PEN – penzionAI – all inclusive
PLP – plná penze | PP – polopenze
PEN – penzionAI – all inclusive
PLP – plná penze | PP – polopenze
PEN – penzionAI – all inclusive

SN – snídaně | BS – bez stravy
PLP – plná penze | PP – polopenze
SN – snídaně | BS – bez stravy
PLP – plná penze | PP – polopenze

VD – vlastní doprava
APT – apartmán
ST – studio
UAI – ultra All Inclusive

call centrum
841 115 115

130× v České republice

platí pro 1 osobu ve dvoulůžk-
ovém standardním pokoji dle 
popisu v kataloguCENA JE KONEČNÁ 

Last Minute
Pomocí QR kódu 
získáte nejaktuálnější 
informace o cenách 
zájezdů rychle a po-
hodlně do svého 
mobilního zařízení.

www.EXIMTOURS.cz

ÚPLNĚ NOVÉ LÉTO
sleva až 33 % 
při rezervaci
DO 31. 1. 2018

NEJBLIŽŠÍ prodejní místo EXIM TOURS:
Značková prodejna OC Galerie Šantovka, Polská 1, 

tel.: 581 580 380, olomouc@eximtours.cz; EXIM part-
ner Velký Týnec – OC Olympia , Olomoucká 19,

tel.: 585 154 587, olympiaolomouc@eximtours.cz

EGYPT – HURGHADA 8 20.01. Praha 4* AI 9 390 Kč

EGYPT – MARSA ALAM 8 20.01. Praha 4* AI 10 490 Kčaha 4* AI 10 490 Kč

KUBA – VARADERO 13 04.02. Praha 4* AI 41 290 Kč

KAPVERDY – BOA VISTA 8 12.01. Praha 4+* AI 15 490 Kčaha 4+* AI 15 490 Kč

SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY 8 14.01. Praha 3* SN 15 990 Kč

TUNISKO – PEVNINA 8 16.01. Praha 3+* PP 8 290 Kčaha 3+* PP 8 290 Kč

ZANZIBAR 8 16.01. Praha 3* SN 23 990 Kč

KEŃA 8 16.01. Praha 4* soft AI 24 590 Kčaha 4* soft AI 24 590 Kč

KAPVERDY – SAL 8 16.01. Praha 4* AI 15 390 Kč

KUBA – VARADERO 12 18.01. Praha 4* AI 32 790 Kčaha 4* AI 32 790 Kč

SRÍ LANKA 13 20.01. Praha 4* AI 33 790 Kč

PANAMA 12 26.01. Praha 4* AI 41 590 Kčaha 4* AI 41 590 Kč

DOMINIKÁNA – PUNTA CANA 12 27.01. Praha 3* AI 33 490 Kč

MAURICIUS 12 01.02. Praha 3* AI 42 190 Kčaha 3* AI 42 190 Kč

EGYPT – POZNÁVACÍ HURGHADA 8 07.02. Praha 4* PP+AI 15 990 Kč

EKVÁDOR 13 13.02. Praha 4* AI 49 290 Kčaha 4* AI 49 290 Kč

INDONÉSIE – BALI 10 16.02. Praha 4* SN 34 890 Kč

MEXIKO 11 21.02. Praha 3* SN 32 590 Kčaha 3* SN 32 590 Kč

VIETNAM – POKLADY VIETNAMU 10 02.03. Praha 3* SN 55 990 Kč

RAKOUSKO LYŽE – DACHSTEIN WEST 8 10.03. VD 2* PP 6 551 KčRAKOUSKO LYŽE – DACHSTEIN WEST 8 10.03. VD 2* PP 6 551 Kč

ITÁLIE LYŽE – PAGANELLA 8 10.03. VD 3* PP 6 993 Kč

EGYPT – SHARM EL SHEIKH 8 22.03. Praha 4* AI 11 690 Kčaha 4* AI 11 690 Kč

THAJSKO – PATTAYA 10 08.04. Frankfurt 3* SN 21 476 Kč


