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Perské koberce Nomád aMánes - Skalka
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Největší výběr perských koberců v ČR.
moderní
koberce.

ČTVRTEK

BŘEZEN 2014

Poslední pobočka Nomádu

Pouhých 16 dnů

I ta nejdelší cesta se vyplatí
- ceny radikálně sníženy

= nejlepší čas investovat do
perského koberce

- dílo s rostoucí hodnotou

Pro časové omezení výprodeje otevřeno denně 9 – 21 hodin

Informace promilovníky vkusného interiéru, sběratele, investory

Perské koberce Nomád aMánes - Skalka
do 20. 3. 2014 v pasáži hypermarketuTesco Skalka (5. min. pěšky od stanic

metra Skalka, bezproblémové zaparkování v přízemí hypermarketu)

Největší výběr perských koberců v ČR.
V nabídce jsou klasické perské koberce,moderní

ručně vázané koberce, hedvábné a nomádské koberce
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INZERCE

Rathův člověk Zdeněk Štětina patřil k úředníkům, kteří na kraji pracovali už za éry Davida Ratha. Nyní jej
zastupuje Robert Georgiev, který byl Rathovým poslaneckým asistentem. » Více na str. B2 Foto: archiv MAFRA

Z
aměstnával na kraji svoji
přítelkyni a podle někte-
rých zdrojů i další své zná-
mé.

Nezajistil zrušení Středočeské
turistické a informační služby,
o němž rozhodli politici už před
dvěma lety.
Jeho jméno se objevuje v pode-

zřelýchmnohamilionových zakáz-
kách této krajské akciové společ-
nosti.
Nepodařilo se mu zajistit bez-

problémové fungování informační-
ho systému Ginis, který je pro prá-
ci hejtmanství klíčový.
Úředníci pod jeho vedenímopa-

kovaně chybovali v hospodaření
kraje, na což nedávno upozornil in-
terní audit.
Zdeněk Štětina.
Včera byl ještě ředitelem krajské-

ho úřadu, dnes je už jen řadovým
zaměstnancem.Na vysoký post re-
zignoval. „Odstoupil jsem kvůli vy-
konstruované mediální kampani,
kterou bylo znehodnoceno jméno
Středočeského kraje a práce za-
městnanců úřadu,“ sdělil MF
DNES. Své stanovisko poslal texto-
vou zprávou, telefon nebral.
Lidé z hejtmanství mluví jinak.

„Musím se přiznat, že jeho rezigna-
ci docela vítám, protože spousta

lidí byla nespokojených s tím,
jak pan Štětina úřad řídil, navíc se
dopustil několika pochybení, kte-
rá by se neměla stávat,“ uvedla na-
příklad radní za KSČM Jiřina Fialo-
vá. „Nelíbilo se mi například to, že
zaměstnával své známé a přátele,“
doplnila.

Hejtmanova podpora slábla
Štětina včera na dotaz ohledně za-
městnávání svých blízkých nerea-
goval. Už dříve ale potvrdil, že Ro-
mana Jochová, která pro kraj zpra-
covávámonitorovací zprávy k unij-
ním projektům z oblasti školství, je
jeho partnerka. „Měla zkušenosti
s pedagogickou prací,“ vysvětloval
její působení na kraji. Kolik ale za
práci dostává, odmítal říci.
V poslední době se Štětina sku-

tečně ocitl pod silným tlakem. Kraj-
ští zastupitelé po něm chtěli vy-
světlení k několika nejasnostem
a kauzám už minulé pondělí na
jednání zastupitelstva. Hejtman Jo-
sef Řihák dával navíc najevo, že za
Štětinou příliš nestojí. „Všechny
možnosti jsou otevřené,“ odpoví-
dal na otázku, zda nezvažuje po-
dat ministrovi vnitra návrh na Ště-
tinovo odvolání.
Včera hejtman jeho rezignaci ví-

tal. » Pokračování na str. B2

Radek
Bartoníček
redaktor MF DNES

BENÁTKY NAD JIZEROU (miš) I
když vypadli, hokejisté Benátek
nad Jizerou mohli dát sezoně slad-
kou tečku. Po včerejší prohře 0:2,
která uzavřela čtvrtfinálovou sérii
play-off první ligy s Mladou Bole-
slaví konečným výsledkem 2:4, do-
stali od klubového vedení dort.
Brankář Marek Schwarz si navíc

vysloužil ještě jedno ocenění. Fa-
noušci mu věnovali plyšáka.
„Potěšilo mě to. Asi to teď něja-

kou dobu budemůjmaskot,“ usmí-
val se Schwarz.

Marku, povězte, rozhodla v po-
sledním zápase větší zkušenost
Mladé Boleslavi?
Je to možné, ale myslím, že i
dneska jsme podali výborný vý-
kon. Když nepočítám gól do prázd-
né brány, prohráli jsme 0:1. Celou
sérii jsme odehráli dobře a Bole-
slav s námi měla problémy, o což
nám šlo. I tak ale musím přiznat,
že teď jsem trošku zklamaný. Počí-
tal jsem s tím, že sérii ještě vrátíme
do Boleslavi.

» Pokračování na str. B4

PAMÁTKY Ladova zřícenina
Trosky hradu, které maloval Josef
Lada, opravují dobrovolníci Strana B3

T ak nám pan krajský ředitel
Zdeněk Štětina práskl
dveřmi, aniž by přitom sta-

čil prohodit více slov. Z toho
mála, co řekl, můžeme usuzovat,
že nám odchází zahořklý úřed-
ník, který je pořádně naštvaný
na média, údajné to viníky jeho
bleskového zmizení.

Pan bývalý ředitel by se ale
měl do dveří krajského úřadu vel-
mi rychle vrátit, protože je ne-
myslitelné, že by bez odpovědi zů-
staly otázky a nejasnosti spojené
s jeho osobou a krajem. A to od-
povědi, které nedluží jen „nepřá-
telským“ médiím, ale především
občanům, zaměstnancům úřadu
a krajským zastupitelům.

Pozorujme pečlivě, jak se býva-
lý nejvyšší šéf úředníků zachová
a jak na otázky odpoví. Podle
toho si poté udělejme názor na
muže jménem Zdeněk Štětina.

Při zákrokuMarek Schwarz byl
benáteckou oporou. Foto: MAFRA

FAKTA

Poslední měsíc Štětiny
2. 2. Vychází najevo, že se o
Zdeňka Štětinu kvůli hospodaření
ve Středočeské turistické a
informační službě zajímá policie.
3. 2. Štětina nastupuje plánovanou
čtrnáctidenní dovolenou.
S přítelkyní Romanou Jochovou
odjíždí do Thajska.
6. 2. MF DNES získala interní audit,
který ukazuje na chyby ve vedení
účetnictví a evropských projektů.
10. 2. Hejtman Josef Řihák
nevylučuje, že po návratu Štětiny
do úřadu navrhne ministrovi vnitra
jeho odvolání.
13. 2. Úředníci si stěžují na nový
informační systém, za nějž kraj
zaplatil přes 41 milionů korun.
Hejtman uvedl, že bude chtít po
řediteli vysvětlení.
19. 2. Štětina se vrací do práce.
Sešel se s hejtmanem a o kauzách,
které se kolem něj kupí, mluví jako
o honu na čarodějnici.
3. 3. Radní měli řešit problémy,
které s šéfem úřadu souvisí, jednání
ale odložili.
4. 3. Zdeněk Štětina rezignuje.

Schwarz dostal od fandů plyšáka
Benátkám nad Jizerou včera skončila sezona, ale ve čtvrtfinále 1. ligy zanechaly dobrý dojem

Počasí v kraji

Zápisník

Pane krajský řediteli,
ještě, prosím, neodcházejte

Několikrát slíbil, že vysvětlí všechny nejasnosti, které se objevovaly kolem jeho
úřadování. Místo toho včera udělal ředitel středočeského krajského úřadu Zdeněk
Štětina něco úplně jiného – rezignoval na svůj post. A zatím nic nevysvětlil.

HOKEJ Bod z Brna
Kladnu se podařilo dotáhnout
třígólovémanko Strana B4

Kříž na tanku
Tank na matějské odkazoval na
německý wehrmacht

Více informací najdete
na pocasi.idnes.cz
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